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SUNUŞ

38. ICANAS ( Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) toplantısı 
10-15 Eylül 2007 tarihinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
ICANAS, 1873 yılından bu yana dünyanın tanıdığı ve geleneği çok önceden oluşmuş, 
farklı ülkelerden çeşitli sahalardaki bilim insanlarını bir araya getiren en katılımcı ve 
en büyük toplantılardan biridir.

Bu toplantıya 3000’in üzerinde başvuru yapılmıştır.  38. ICANAS Yürütme Kurulu 
ve 13 Ana Konu Sorumlusu’nca kabul edilen 62 ülkeden 1500 dolayındaki bildiriye 
Kongre programında yer verilmiştir. İki ayrı Kongre merkezinde bulunan 17 salonda 
gerçekleştirilen 287 oturumda günümüz teknolojisi de kullanılarak bildiri sunumları 
yapılmıştır. Sunulan 162 ortak bildiride 342 bilim insanının ismi yer almıştır. Ayrıca 
7 Ana Konuda, 18 panelde 100’ün üzerinde panelist konuşmacı olarak katılmıştır. 
300’ü aşkın kişi de bildirisiz olarak Kongreyi takip etmiştir.

38. ICANAS’ın bir diğer özelliği de, bu toplantıların sürekliliği açısından önemli 
olan çok sayıda genç bilim insanının kongreye katılımının sağlanması olmuştur.

Kongreye sunulan ve “tarafımıza teslim edilen bildiriler” sunulduğu ana konu 
başlığı altında baskıya hazırlanmıştır. Baskı aşamasında bildiriler yayımlanacağı 
şekliyle sahiplerine e-posta ile ulaştırılmıştır. Böylece bildirilerin bir defa daha gözden 
geçirilmeleri sağlanmıştır. Bildirilerde görev yeri ve iletişim bilgileri bulunanların bu 
bilgileri yayında yer almıştır. Bildirilerdeki fotoğraf ve resimlerin, jpeg formatındaki 
renkli hallerine, genel ağ sayfamızda (http//www.icanas38.org.tr.) yer alan “Bildiri 
Fotoğrafları” bölümünden ulaşabilirsiniz. Panel metinleri, ait oldukları ana konulara 
ilişkin bildirilerin sonunda yer almıştır.

 Kongreye ait bildiri kitaplarının tamamında, 38. ICANAS Başkanının, 
kongrenin II. Duyurusunda ve Genel Ağ (http//www.icanas38.org.tr) sayfamızda 
Türkçe-İngilizce-Rusça olarak yer almış olan parola metni ile  Kongre kapanış 
konuşmasının yanı sıra, Uluslararası Danışma Kurulu, Ulusal Düzenleme Kurulu, 
Yürütme Kurulu ve Ana Konu Sorumlularına ait listelerin yer alması görüşü 
benimsenmiştir.

13 Ana konuda, farklı alt başlıklarda, ayrıntılı bilgileri de kapsayan ve üç ayrı dilde 
sunulan bildirilerin yer aldığı bir yayın hazırlamanın zorluğunu takdir edeceğinizi 
ümit etmekteyiz. 62 ülkeden katılımın sağlandığı böylesine büyük bir kongreyi 
başarıyla tamamlamış ve takip eden yıl bildirileri içeren kitabı yayımlamış olmanın 
gururuyla 38. ICANAS Ana Konu Sorumluları, Uluslararası Danışma Kurulu, Ulusal 
Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ile kongrede görev alan ve destekte bulunan kişi 
ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Kitapta yer alan bildirilerdeki her cümlenin bilgi ve bilim dünyasına yeni yorum 
ve katkılar getirmesi dileğimizle…

Zeki DİLEK
38. ICANAS Ulusal Düzenleme Kurulu Başkan Yard.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yard.
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PREFACE
The 38th ICANAS (International Congress for Asian and North African Studies) 

was held in Ankara, the capital of Türkiye, on September 10-15, 2007. The world 
known ICANAS has been organized since 1873 and has established its esteemed 
tradition. It is one of the biggest organizations in terms of participation which brings 
many academicians together from different countries who have expertise in many 
scholarly fields.

The 38th  ICANAS received 3000 applications. The program of the Congress 
includes 1500 papers from 62 countries accepted by the Executive Committe and the 
13 chairs of the Main Topics. The papers presented in 287 sessions by using today’s 
technological facilities in 17 halls of the two major Congress Centers. 162 papers    
jointly presented by academicians. In addition to this, more than 100 panelists made 
presentations at 18 panels in seven main topics. 300 participants attented the congress 
without presentations.

One of the important features of the 38th  ICANAS was to encourage and enable 
the participation of younger scholars in order to provide continuity of the Congress.

The papers forwarded to the Executivce Committe were made ready for publication, 
under their related main topics. At this stage, papers to be published were forwarded 
to their authors by e-mail. Thus the authors were given the opportunity to control their 
papers before publication. Furthermore, if provided, information concerning their 
positions and communication addresses were included in the publication. The http//
www.icanas38.org.tr includes a section called “photographs of the papers”. Colour 
pictures and photographs of the papers prepared in jpeg format can easily be accessed 
in this section. The panel texts are included at the end of the paper presentations of 
the related main topics as well.

We thought it would be appropriate to include the followings in all books to be 
published:

The motto of the Congress in Turkish, English and Russian included at the II. 
Circular and WEB site of ICANAS 38 (http//www.icanas38.org.tr) and the closing 
speech of the Chairman of the 38th ICANAS and the lists of International Advisory 
Board, National Organizasition Committee, Executive Committee and The Chairs of 
Main Topics.  

We know that you understand how difficult a task to prepare a publication of this 
magnitude which includes papers under 13 topics and subtopics with every detail and 
in three languages (Turkish/English/Russian). We are proud that we succeeded to 
organize such a big Congress participated by many esteemed scholars from 62 countries 
in 2007 and published books that include the papers presented in the ensuing year. On 
this occasion, it is our pleasant duty to thank to the 38th ICANAS Chairs of the Main 
Topics/Sections, the members of the International Advisory Board, the members of 
the National Organization Committe, The Executive Committee Members, and to 
those who devoted their valuable times and the contributing organizations for the 
success of the Congress.

It is our hope that every sentence of the presentations in the book will bring new 
countributions and interpretations to the world of science and knowledge.  

Zeki DİLEK
Vice President of 

38th  ICANAS National Organization Committe and
Atatürk Supreme, Council of Culture Language and History
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“YURTTA SULH  CİHANDA SULH”
KATILIMCILARA SAYGILARIMLA

Dünya, barışla savaş arasında sıkışarak, kaynaklarını dikkatsizce tüketmekte 
ve gelecek kuşaklara yönelik sorumluluk duygusunun aşılanmadığı, geçmişin 
insanlarına karşı hesap verme bilincinin geliştirilemediği bir ortama dönüşmektedir. 
Bu bağlamda dünya, kişi, topluluk ve toplum ölçeğinde derin bir bencilliği ve 
huzursuzluğu yaşamaya devam etmektedir. Oysa, bundan tam 72 yıl önce Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk “Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık varsa ‘bana 
ne’, dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa, tıpkı kendi aramızda olmuş gibi, onunla 
alâkadar olmalıyız. Hadise (bize) ne kadar uzak olursa olsun, bu esastan şaşmamak 
lâzımdır. İşte bu düşünüş, insanları, milletleri ve hükûmetleri bencillikten kurtarır.” 
diyerek, insanlık ailesinin barış ve esenlik içerisinde varlığını sürdürmesinin önemine 
işaret etmiş ve insanlığın bugün yaşadığı pek çok sorunun çözüm anahtarını da bu 
sözünde ortaya koymuştur.

20. yüzyıl, bilimin, sanatın ve dinin, yeteri kadar barış ve huzur getirdiği bir 
zaman dilimi olamamıştır. Bu yüzyılda, iki büyük dünya savaşı ve yüzyılın sonunda 
ise, neredeyse bir dünya savaşına benzeyen Orta Doğu savaşları olmuştur. 20. 
yüzyılda, sömürgeci anlayışların veya üstünlük kompleksi türünden olumsuzlukların 
doğurduğu soğuk ve sıcak savaş biçiminde yürüyen uluslararası çatışmalar, her 
geçen yılla birlikte artmıştır. Bu konudaki düşündürücü durumlardan birisi de, 20.-
120. boylamlar arasında kalan ülkelerin yeraltı ve yerüstü servetlerinin ilk 20 boylam 
içinde yaşayan ülkelerce biçimlendirilmekte olmasıdır. Bilimin, sanatın ve dinin bile 
görmezden geldiği bu acı gerçek, 100 boylamlık bir dilimde yaşayan devletlerin ve 
halkların, bölgede süregelen açık veya örtülü çatışmaların zararlarını yaşamalarına 
yol açmıştır.

Dünyanın bu gergin ortamı karşısında bilim, sanat ve spor alanlarının yumuşatıcı, 
yaklaştırıcı ve barış içinde bir arada yaşatıcı gücünden yararlanılmasına, her 
zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Ancak, öncelikle kanaat önderlerinin, 
büyük siyaset adamlarının ve bilginlerin barışa inanması ve barış bilinciyle hareket 
etmesi gerekmektedir.

İnsan hücresinin içinde oluşan özel barış ve dengeden, organların her biri ve 
birbirleriyle ilişkilerine kadar varolan veya varolması gereken barış kurulamıyorsa 
rahatsızlık ve hastalık başlar. İnsan sağlığının hücre içi barış ve ilişkiler arası dengeye 
dayalı olması gibi, bir toplumun içindeki gruplar arası barış ve denge de sağlanabildiği 
ölçüde sosyal yapı sağlıklıdır.

Gerek ülkelerin iç barış ve iç dengeleri, gerek bir bölgedeki veya kıtadaki veyahut 
yerküredeki barış ve denge bozulduğunda aydınlar elele vermek zorundadır. Aydınlar 
insanlığın barış ve dengesinin sürdürülebilmesi konusunda doğrudan sorumlu 
insanlardır. Barışa inanmayan, barış ve dengeyi insanlığın yürüyüşü için hava 
ve sudan sonraki doğal ihtiyaç saymayan bilim, fikir, sanat, siyaset veya askerlik 
alanlarındaki aydınlar gerçek aydın sayılmamalıdır.
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Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık hayatını iç barışın, bölge barışının ve dünya 
barışının sağlanmasına adamış yüce bir kişiliktir. Atatürk’ün hayat hikayesini okuyan 
fikirlerini öğrenmiş olan kişiler, insanlığın bu yüce oğlunun barışa düşkünlüğünü 
bilirler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
diyerek dünya ülkeleri arasında her türlü iletişimin, ekonomik ve sosyal iş birliğinin 
geliştirilmesinin ancak ve ancak, barış ortamında mümkün kılınabileceği gerçeğini 
bundan tam 76 yıl önce özlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bu ilke doğrultusunda, 
medeniyetler arası çok yönlü iş birliğinin gerçekleşmesi umuduyla 38. ICANAS’ın 
dünya barışı ve bilimine katkı sağlamasını diliyor, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
parolasıyla tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum.

Prof. Dr. Sadık TURAL 
                                                                             38. ICANAS Başkanı
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“PEACE AT HOME PEACE IN THE WORLD”
A GREETING TO THE PARTICIPANTS

The world, torn between war and peace, has been wasting its resources irresponsibly 
without having the sense of accountability to previous generations and the sense of 
responsibility for future generations. In this context, the world has been suffering 
from selfishness and unrest both at the individual and societal levels. Atatürk, the 
founder of the Republic of Türkiye, stated 72 years ago that : If there is a problem 
in any part of the world, we should not say, “it is not our problem. We must care 
about any problem as such, as if it occured among us. We must follow this principle, 
regardless of how far is the problem from us. This way of thought would prevent 
individuals, nations, and governments from selfishness.” Thus Atatürk with his 
remarks emphasized the importance of peace and welfare for the continuing existence 
of humanity and provided us with a key to solve many problems surrounding the 
mankind in our time.

The Twentieth Century has in no way been a century wherein science, art and 
religion could bring about peace and reconciliation. The 20th century has witnessed 
two great world wars and the Middle-East Wars almost similar to the world wars, as 
well. In the Twentieth Century we have also witnessed ever increasing international  
conflicts, in the form of conventional or cold war caused by colonial politics or  
superiority complex. Another subject which troubles us is the exploitation of the 
natural and human resources of countries between 20th and 120th meridians by the 
countries of the first 20 meridians. This bitter truth ignored by science, art and 
religions, shows us that nations lying between 20th  and 120th meridians and their 
populations have suffered from the effects of hidden or open warfare.

In the tense situation of the world, we must benefit  from uniting and peace-making 
power of science, arts and sports, more than ever. But first of all, opinion-makers, 
politicians and scientists must believe in peace and act accordingly in establishing 
worldwide peace.

Seventy-six years ago, through his famous dictum “Peace at Home Peace in 
the World,” Atatürk clearly expressed the importance and indispensibility of the 
concept of peace in developing global interaction at all levels, economic and social 
cooperation among nations.

The harmony and balance supposed to be found within every single cell of the 
human body should also exist within the structure of every single organ as well as 
among all the organs constituting the whole system; otherwise the body is not healthy. 
The same harmony and balance should also be established among social groups within 
a society in order to have and maintain a healthy and strong social structure.

All the intellectuals are to cooperate with one another in case of a conflict or 
disharmony in any country, region or continent or in the world because they are 
unquestionably responsible from the peace, harmony and balance and the healthy 
existence of humanity upon the world. We should seriously reconsider to name those 
as intellectuals who do not heartily perceive peace as a prerequisite as oxygen and 
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water for the survival of humanity whether they are from scientific, academic, artistic, 
political, administrative or military fields.

Mustafa Kemal Atatürk is an admirable leader and intellectual who devoted his life 
of 57 years to provide peace at home, peace in the region and peace in the world.

Under the light of this principle, I hope that ICANAS 38 will provide valuable 
contribution to the world  peace and science for the realization of fruitful cooperation 
among civilizations. I greet all participants respectfully. “Peace at Home Peace in the 
world.”

 
                                                       Prof. Dr. Sadık TURAL 

                                                      President ICANAS-38
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“МИР В СТРАНЕ - МИР  ВО ВСЁМ МИРЕ” 
ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА

Земля, находящаяся на грани войны и мира, грозит очутиться в положении, 
когда ее ресурсы будут бездумно исчерпаны, а грядущим поколениям не будет 
привито чувство ответственности и осознание своего долга перед предками. В 
связи с этим, мир, в масштабах личности, общины и общества, пронизан чувс-
твом тревоги и глубокого эгоизма. Между тем, как говорил 72 года тому назад 
создатель Турецкой Республики Ататюрк: «Если где-нибудь в мире существу-
ет проблема, мы не должны говорить: «Что нам до этого?!» Если возникла 
проблема, мы должны проявить такое участие, словно бы она случилась с 
нами. Независимо от того, насколько далека от нас проблема, мы не долж-
ны отходить от этого принципа.  Именно такой способ мышления спасет 
людей, нации и государства от эгоизма». Этой фразой Ататюрк подчеркнул 
необходимость продолжения сосуществования людей в атмосфере мира и бла-
гополучия и нашел ключ к решению многих проблем, переживаемых в эти дни 
человечеством.

XX век не был тем периодом, когда наука, религия и искусство принесли до-
статочно мира и спокойствия. В прошлом веке произошли две мировые войны, а 
к концу двадцатого столетия на Ближнем Востоке вспыхнули военные действия, 
почти напоминающие по своим масштабам мировую войну. В XX веке год за 
годом возрастало количество международных конфликтов в виде «холодных» 
и «горячих» войн, причиной появления которых были такие негативные явле-
ния как колониальный подход или комплекс превосходства какой-либо страны. 
Одной из причин, заставляющих нас задуматься над этой темой, является тот 
факт, что подземные и наземные богатства стран, расположенных между 20” 
- 120” градусами долготы, находятся в распоряжении государств, находящих-
ся до 20” градуса долготы. Эта горькая истина, которая умалчивается наукой, 
искусством и религией, и привела к тому, что народы, живущие на территории 
100”- градусной долготы, испытывают на себе все горести явных и скрытых 
конфликтов, до сих пор продолжающихся в этом регионе.

Оказавшись лицом к лицу с этой напряжённой ситуацией в мире, мы как 
никогда нуждаемся в смягчающей, сближающей и миротворческой силе науки, 
искусства и спорта. Но для этого сами идеологи, крупные политические деятели 
и учёные должны проникнуться идеей мира и проводить миролюбивую полити-
ку...

Создатель Турецкой Республики Ататюрк своим глубоким высказыванием: 
«Мир в стране - мир во всем мире» ровно 76 лет назад показал, что культурные 
взаимоотношения, экономическое и социальное сотрудничество между стра-
нами могут осуществляться только в мирной среде. Следуя этому принципу, с 
надеждой на возможность многостороннего сотрудничества между цивилизаци-
ями, мы желаем Конгрессу ICANAS-38  внести свой вклад в развитие науки и 
установление мира на земле и приветствуем всех участников Конгресса девизом 
«Мир в стране - мир во всем мире».

Проф.Др. Садык ТУРАЛ
Президент  ICANAS - 38
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38. ICANAS KAPANIŞ KONUŞMASI
Sayın Bakanım,

Değerli Bilginler, Değerli Konuklar,

Sizlerle birlikte kapanış konuşmalarına ulaşmanın gurur ve heyecanını paylaşıyoruz. 
18 panelde 100’den fazla kişi söz aldı. Sunulan  bu bildirilerin 160’a yakını 2 veya daha 
çok kişi tarafından hazırlanmıştı. 62 ülkeden 2000’e yakın kişi salonlarımızda yer alarak 
bilimlik düşüncelerle ilgilileri zenginleştirici katkılarda bulundular.

38. ICANAS, dünyanın büyük lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” vecizesini ufuk cümle olarak benimsemişti. Barışı ve doğru bilgiyi esas alan 
insanların sunumlarını dinlemek, bizleri mutlu ettiği gibi barışın sembolü, bağımsızlığın 
önderi Yüce Atatürk’ün ruhunu da şad ettiğini düşünüyoruz.

Konuk Şeref Defterine yazılan notları okumalısınız. Yabancı konuklarımızın bu 
toplantıya ait başarıyı alkışlamalarını, milletimizin hanesine yazılmış sayıyoruz.

Dört kongredir ICANAS’ın Genel Sekreteri olan, şu anda en yaşlı ICANAS’çı olarak 
tanınan György HAZAI Hoca az önce söz aldı. Yalnızca Macar Türkoloji’sinin değil, 
Dünya Türkoloji’sinin de, Altayistiğin de, ICANAS’ın da en kıdemlisi HAZAI Hoca’yı 
alkışlamanızı istirham ediyorum.

Niçin alkışlattığımı şimdi söyleyeyim:

1- HAZAI Hoca 38. ICANAS’ın Türkiye’de yapılması için benim resmî başvurumun 
işleme koyulmasını sağlamış, diğer başvurulara rağmen Türkiye’nin seçilmesine büyük 
katkılarda bulunmuştu.

2- Prof. Dr. György HAZAI bir Türkolog ve Türkiye dostudur.

3- ‘Uluslararası Şarkiyatçılar Birliği’ Genel Sekreteri olan HAZAI Hoca, dün yapılan 
seçimde Union Genel Sekreterliğinden ayrılıp, Union’un Başkanlığına seçildi. Onun 
Başkanlık görevini, yeni unvanını alkışladınız.

Prof. Dr. Jikido TAKASAKİ, International Orientalist Union’un Başkanı idi. 
Kendilerini ilk gördüğüm günden beri sanki 1000 yıldır tanıdığımı düşündüğüm 
TAKASAKİ Hoca, kendi isteğiyle ‘Internatıonal Orientalist Union’un Başkanlığından 
çekildi. Problem çözme başarısıyla tanınan Mr. RYBAKOV’un teklifi üzerine, Mr. 
TAKASAKİ Onursal Başkanımız olarak kaldılar.

Bu arada az önce Prof. Dr. György HAZAI’nin de konuşmasında bildirdiği üzere 134 
yıldır ilk defa bir Türk, ‘Union’ Yönetimine üye oldu; bana verilen bu unvanı Yüksek 
Kurum’a ve milletime verilmiş sayıyorum.

Yarısına kadar su dolu bir bardağa bakıp, ‘su yok’ diyen, kusur arayan kötümserleri, 
kıskançlık nöbeti geçiren birkaç katılımcıyı bir kenara bırakır isek, aileleri ile birlikte 
2200 insana hizmet vermiş olmaktan bahtiyarız.

İnternet sayfamızdan kongreye ilişkin bilgileri lütfen izleyiniz. icanas38.org.tr 
yazmanız yeterlidir. Birlikte yaptıklarımızı da, basındaki yankılarını da göreceksiniz.

Bu vesile ile açıklayalım ki, Union tarafından 39. ICANAS Kongresi’nin Hollanda, 
Ürdün, Kazakistan, Moğolistan ve Çin ülkelerinden birinde yapılması da karara bağlandı. 
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Hollanda’da yapılması konusu, Moskova’da bir bakıma karara bağlanmış ise de, anılan 
devletin tutumu bütünüyle netleşmiş değil.

Uluslararası Danışma Kurulu’nu, Prof. TAKASAKİ’nin şahsında saygıyla 
selamladığımı bir kez daha ifade edeyim.

Ulusal Düzenleme Kurulu da olumlu katkılarda bulundu; Ana Konu Sorumluları ise, 
kongrenin bilimlik düzenini üstlendiler. Onlara teşekkür ettiğimi biliyorlar.

Bu arada kongrenin bütün sıkıntılarını üstlenen Yürütme Kurulu’nun bütün üyelerine 
ve Atatürk Yüksek Kurumunun çalışanlarına Zeki DİLEK’in şahsında saygı, sevgi ve 
şükranlarımı sunuyorum.

ICANAS 38’in haberlerinin, ülkemizde ve dışarıda yayılmasını sağlayan Anadolu 
Ajansı başta olmak üzere ajanslarımızın, gazetelerimizin, Yerel ve Ulusal radyo ve 
televizyon kuruluşlarımızın yayınları için şükranlarımı ifade ediyorum.

Kardeş Kuruluşlarımızdan TİKA’ya ve Başkanına, TRT’ye ve Genel Müdürü’ne, Gazi 
Üniversitesi Rektörü’ne, TOBB Üniversitesi Rektörü’ne, Vehbi Koç Vakfı Başkanlığı’na, 
Beypazarı Belediye Başkanı ile Keçiören Belediye Başkanı’na, Millî Piyango İdaresi 
Genel Müdürü’ne, Ankara Sanayi Odası Başkanı’na, Eti Holding Genel Müdürü’ne 
dostlukları ve destekleri için teşekkürler ederim.

Kültür ve Turizm Bakanımız ilk akşam, Başbakanımız ikinci akşam, Meclis 
Başkanımız üçüncü akşam yemek verdiler, kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz.

Kendi vatandaşları ile Ulusal Düzenleme Kurulu Üyelerine, Çin, Japonya, Ukrayna, 
Kazakistan, Moğolistan ve Kuzey Kıbrıs Büyükelçilerine Cuma akşamı verdiği 
yemeklerle, dostlukların pekişmesini sağladıkları için, teşekkürlerimi sunuyorum.

12 Yıldız, 12 Burç saydığımız büyüklerimize verdiğimiz ONURLUKLAR bundan 
sonraki ICANAS ev sahipleri için bir gelenek oluştursun beklentisindeyiz.

Az sonra Sayın TAKASAKİ’ye, Sayın HAZAI’ye ve Sayın RYBAKOV’a birer anılık 
sunacağız; bu anılık vermenin de geleneğe dönüşmesini dileriz.

Değerli Konuklar,

59. Hükümet adına eş güdümden sorumlu Devlet Bakanı iken, 60. Hükümet’te ise, 
İçişleri Bakanı olan Sosyolog Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY’a hiçbir desteği esirgemediği 
için şahsım ve Ulusal Düzenleme Kurulu adına teşekkürler ederim.

Yoğun programına rağmen açılışa katılıp bir konuşma yapan Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a,  Atatürk Yüksek Kurumu, şahsım ve 38. ICANAS Yürütme 
Kurulu olarak, saygı ve şükranlarımızı ifade ediyoruz.

İyi niyetli değerli araştırıcılar; yüreğimizi ve çalışma gücümüzü önünüze koyduk; 
kervan yürüdü, engelleri aştı, menziline ulaştı.

Böyle güzel toplantılarda buluşmak dileği ve ümidiyle, hepinizi tekrar saygılarla, 
sevgilerle selamlıyorum.

Prof. Dr. Sadık TURAL 
                                                                                             38. ICANAS Başkanı
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CLOSING REMARKS ICANAS 38
Dear Mr. Minister,
Distinguished Scholars, Honorable Guests,
I am proud to deliver the closing remarks at the end of the congress, ICANAS 38. 

More than 100 panelists made presentations at 18 panels. 160 papers jointly presented 
by academicians. 2000 people from 62 countries made significant contributions to the 
different disciplines of social sciences and humanities.

The motto of ICANAS 38 is the famous dictum: “Peace at home, peace in the 
world” by Mustafa Kemal ATATÜRK, the great leader of the world. So, we believe 
that the spirit of Atatürk, the symbol of peace and the leader of independence, has 
been satisfied as we do when the distinguished scholars and researchers, who are 
heartily for peace and truth, presented their papers.

You have to read what our guests have written to our memorandum. We gladly 
accept their applauses and praises for success of tne congress on behalf of our 
nation.

Gyorgy HAZAI, who has been the Secretary General of ICANAS for the last 
four congress organizations, made his speech a few minutes ago. I kindly ask you 
to applaud Prof. Dr. HAZAI who is the senior member of ICANAS as well as being 
the most distinguisted expert of Hungarian Turkology, World Turkology and Altaistic 
Language.

There are several reasons why I ask you to applaud him:
1. Prof. Dr. HAZAI highly supported me when I officially applied to take 

ICANAS 38 organization to Turkiye and he greatly contributed to the acceptance of 
our proposal for ICANAS 38 despite other candidates.

2. Prof. Dr. Gyorgy HAZAI is a Turkologist and he is a sincere friend of 
Turkiye.

3. Yesterday Prof. Dr. HAZAI quitted his post as the Secretary General of 
“International Orientalist Union” and he has been elected to be the President of the 
Union. You have applauded him for his new post.

Prof. Dr. Jikido TAKASAKI was the President of “International Orientalist 
Union”. I have always had a feeling since the day I met him first as if I have known 
him for 1000 years.

Prof. Dr. TAKASAKI has resigned from his post as the President of “International 
Orientalist Union” and he has been the honorary President of the Union upon Mr. 
Rybakov’s appropriate proposal.

As Prof. Dr. Gyorgy HAZAI has also pointed out in his speech, it is also notable 
here that a Turkish scholar has been a member of the Union Executive Committee 
for the first time in its 134 years old history; I accept this honor on behalf of my 
institution and my nation.

We are proud to have served 2200 people –including the members of the families 
of some scholars here- and we prefer to ignore a few envious and pessimistic people 
who refuse to see the positive aspects of the organization in a craze of jealousy.

Please visit our web page, icanas38.org.tr, to learn more about the congress and 
the organization. You will find there all the details about the congress as well as its 
reflections on written and visual media.

I would also like to state here that the Union has decided to organize ICANAS 39 
in one of following countries: Netherlands, Jordan, Kazakhstan, Mongolia or China. 
Although it had almost already been determined to hold ICANAS 39 in Netherlands 
during ICANAS 37 in Moscow, the attitude of the mentioned country has not been 
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very clear, yet.
It is my pleasure to greet the members of the International Advisory Board in the 

personality of Prof. TAKASAKI.
Our National Organization Committee also significantly contributed to the 

organization of the Congress; the Chairs of the main topics carried out the responsibility 
of the scientific order of the Congress. They know that I am grateful to them.

I would also like to express my gratitude and respect to every member of the 
National Executive Committee and the officials of Atatürk Supreme Council for 
Culture, Language and History, who have shouldered all the troubles of the Congress 
organization, in the personality of Zeki DILEK.

Additionally, I would like to acknowledge the efforts the Turkish national press, 
including the members of Anadolu Ajansı, of national newspapers, of local and 
national radio and TV channels, for their contributions to publicize and broadcast 
the news of ICANAS 38. I would also like to extend my gratitude to TIKA and its 
President, to TRT and its General Manager, to the Rector of Gazi University, to the 
Rector of TOBB University, to Vehbi Koç Foundation, to the Mayors of Beypazarı 
and Kecioren, to the General Manager of Turkish National Lottery, to the President 
of Ankara Chamber of Industry and to the General Manager of Eti Holding for their 
friendly support.

Our guests were offered dinners by our Minister of Culture and Tourism the very 
first night, by our Prime Minister on the second night, and by the Speaker of the Grand 
National Assembly of Turkey on the third night; we are deeply grateful to them.

Our special thanks go to the Embassies of China, Japan, Ukraine, Kazakhstan, 
Mongolia and North Cyprus for treating the members of our National Organization 
Committee along with their own native scholars and researchers attending to the 
Congress during dinner parties on Friday night, which was a significant opportunity 
to make the relations and friendship between our countries stronger.

We presented plates to the 12 stars of Turkish Science and Art whose names and 
work are acknowledged internationally. We hope that this attitude of honoring the 
elders will turn into a tradition for the future hosts of ICANAS.

We are going to present plates to Prof. TAKASAKI, Prof. HAZAI and Prof. 
RYBAKOV, as well. We expect it to be transformed into a tradition, too, in the 
upcoming congresses.

Dear Guests,
I also wish to express my personal gratitude along with the indebtedness of the 

National Organization Committee to the Minister of Internal Affairs of the 60th 
government, Prof. Dr. Beşir Atalay, who is a sociologist, for his immense help 
during his post as the Minister of State and our coordinator on behalf of the 59th 
Government.

I would like to express my respect and gratitude personally to Recep Tayyip 
ERDOĞAN, our Prime Minister, who made a speech during our opening ceremony 
despite his heavy program, on behalf of the National Executive Committee and 
Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History.

Dear Scholars and Researchers; we have brought our heart and physical power 
together to organize the Congress; we have overcome the difficulties and reached our 
destination.

I greet you all with my deepest affection in the hope of meeting again in such 
pleasant organizations.

Prof. Dr. Sadık TURAL 
                                                      President ICANAS-38
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TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E 
PROTESTANLARIN ANADOLU’DAKİ DURUMLARI 

VE GÖSTERİLEN DİNÎ HOŞGÖRÜ

*ARAS, Ahmet
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Anadolu ve Ortadoğu’da Protestan toplulukların gerçekleştirmiş 
oldukları faaliyetlerin başlangıcı 1820’li yıllara kadar gitmektedir.

Bir süre İzmir , Kudüs, Beyrut ve İskenderiye’de faaliyetlerde bulunan 
guruplar, 1827 tarihinden itibaren İstanbul’a gelmişlerdir.

Osmanlı yönetimi özellikle 1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte 
alınan “Müslüman ve Gayri Müslim halk asında ayrım gözetilmemesi, 
kanun karşısında eşitlik” ilkesi ile bu faaliyetlere karşı olumsuz bir tavır 
göstermemiştir.

1850 yılında Protestan cemaat “millet” olarak tanınmış ve Islahat 
Fermanı ile de din değiştirme yasağı kalkmış, Gayri Müslimlerin de 
devlet memuru olmasına izin verilmiş, serbestçe ibadet edebilme ve mabet 
yapabilme gibi haklar verilmiştir.

Bu tarihten itibaren birçok şehirde Protestanlığın hızla yayıldığını, 
kiliseler kurulduğunu, eğitim alanında okulların, sağlık alanında 
hastanelerin açıldığını görüyoruz. 

Devleti bölmeye, halkı isyana veya kışkırtmaya yönelik faaliyetler 
gösterilmediği sürece hem Osmanlı  hem de Cumhuriyet döneminde bu 
topluluğun hiçbir faaliyetine engel olunmamış, hoşgörü içerisinde inancının 
gereğini kendi toplumuna aktarmasına müsaade edilmiş, toplumsal dini 
barışa katkıda bulunulan tüm faaliyetlerine destek verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Protestanlık, Anadolu’da dinî Kurumlar, Gayri 
Müslimler. 
*Yard. Doç. Dr, Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretim Üyesi.
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ABSTRACT

The States of Protestants in Anatolia and the Tolerance Shown 
from Tanzimat Till the Republic

The beginning of the activities of the Protestant communities in Anatolia 
and Middle East reaches beyond 1820s.

After 1827, the communities living in İzmir, Jerusalem, Beirut and 
Alexandria has moved to İstanbul. 

The Ottoman Administration has not shown any negative manner to 
these activities especially after the rule “equality between Muslims and 
non-Muslims in front of the law” coming with 1839 Tanzimat Reforms.

In 1850, the Protestant community was recognized as a “nation”. The 
Rescript of Reform (Islahat) stated that no one should be compelled to 
change their religion, non-Muslims could also be recruited in the State 
Institutions, no one should be hindered in the exercise of their religion.  

After 1858, it is seen that the Protestanism expanded in lots of the cities 
and the churches, schools and hospitals were established.

In both Ottoman Empire and Turkish Republic eras, the activities 
of Protestants were not banned unless these activities were related to 
separation from the State or provoking against the State. These activities 
were tolerated and even supported if they contributed the common peace. 

Key words: Protestanism, Religious Institutions in Anatolia,                   
non-Muslims.

Protestanlığın Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi

Hristiyan kilisesinde İsa’dan yaklaşık 15 asır sonrasına kadar oluşmuş 
dini yapılanma, toplumları huzur ve refaha götürmesi bir yana sosyal 
ve psikolojik sıkıntılara da sürüklüyordu. XIV’üncü yüzyıl başlarında 
İngiltere’de Wycliffe, Prag’da Huss gibi bazı saygın din alimlerinin dile 
getirdikleri çözümler, halkın, din adamlarının tutum ve davranışlarını 
tartışmalarına ve kilisenin de yeni arayışlarına sebep olmuş, Hristiyan 
dünyası Luther ile başlayan, Calvin ve Zwingli ile devam eden yeni bir 
dinî yapılanmayla, Protestanlıkla tanışmıştır.

Protestanlık, Katolik Hristiyan topluluğunun dinî ve siyasi yapılanması 
ve sosyal-ekonomik hâkimiyetine karşı oluşan aşırı tepki sonucu ortaya 
çıkmıştır. Artık Roma’nın, Hristiyanlığın merkezi olduğu, en yüksek 
ruhani liderin Papa olduğu ve Papa’nın yanılmazlığı, dinî hükümleri 
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sadece din adamlarının öğretebileceği, rahibin olduğu yerde kilisenin 
olması gerekliliği, rahiplerin bekâr kalmalarının zaruri oluşu gibi hususlar 
uzun tartışmalar sonucu değişmiş ve rahibin değil cemaatın olduğu yerde 
kilisenin kurulması gerektiği, rahiplerin imtiyazı olmadığı, Vatikan’ın ve 
Papa’nın otoritesinin kabul edilemeyeceği, öğretme ve öğrenmenin kilise 
kontrolünde değil İncil’e uygun gerçekleştirileceği, bunu anlamak için din 
adamına ihtiyaç duyulmadığı, kurtuluşun amelle değil, imanla mümkün 
olduğu prensipleri benimsenmiştir.

Luther, Calvin ve Zwingli gibi önderlerin gayretleri sonucu yaklaşık 
üç asırlık bir sürede (XV.-XVIII. yüzyıllar arası) kurumsallaşmasını 
da tamamlayan Protestan topluluklar, Avrupa’da Almanya, İskandinav 
ülkeleri, İsviçre, Hollanda, İskoçya, Bohemya ve Kuzey Amerika genelinde 
yayılmışlardır.1

Protestan topluluklarında diğer birçok Hristiyan mezhebinde olduğu 
gibi hristiyanca bir yaşamın temel gerçeği İnciller ve bu İncillerin tüm 
insanlara duyurulma ve anlaşılmasını sağlamaktan geçmektedir. Pavlos 
Korintoslulara 1’inci mektub’unda “Mesih beni vaftiz etmeye değil…
uluslara müjdeyi yaymaya gönderdi.” demektedir.2 

“Herkesin kendi dilinde İncili okuyup-anlayabileceği ve anlayabildiği 
ölçüde yaşantısına uygulayabileceği” temel prensibi birçok dilde İncil 
yazılması gayretlerinin Protestanlarca gerçekleştirilmesine sebep olmuştur.

Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ve Gayri Müslimlere 
Verilen Haklar

XIX’uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti sınırları içerisinde 
Gayri Müslimlerin büyük çoğunluğunu oluşturan Hristiyanlar, kendi 
aralarında Ortodokslar, Ermeniler, Süryaniler, Katolikler ve Keldaniler 
şeklinde mezheplere ayrılıyorlardı. Avrupa ve Amerika’da bulunan 
Protestan anlayışın ilk defa Osmanlı Devleti’nde görülüşü, 1820’li yıllara 
rastlamaktadır.3 

Avrupa’da Fransız İhtilali, aydınlanma hareketleri ve sanayi devrimi ile 
dinî, sosyal ve siyasi yapılarda büyük değişim görülmüştür. Osmanlı Devleti 
yöneticileri bu değişimin farkında olup dinî ve etnik ayrımları ortadan 
kaldırmayı hedef alan ve böylece devletin bölünme ve parçalanmasının 
önüne geçmeyi amaçlayan Tanzimat Fermanı’nı 1839 yılında ilan 
etmişlerdir. Tanzimat fermanı ile Osmanlı Ulusu üst kimlik olarak tesbit 
1 Gündüz, Şinasi, Hıristiyanlık, İsam yayınları,İstanbul - 2006,s.116-123.
2 1.Korintoslular 1/17; Galatyalılar 2/2.
3 Malkoç, Numan, İstanbul’daki Protestan Kiliseleri, İstanbul 1999, s. 20.
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edilmeye çalışılmış, yönetim kademesi dışında tüm tebaaya kanun önünde 
eşit haklar verilmesi temel prensip olarak kabul edilmiş, herkesin can, mal 
ve namus dokunulmazlığı devlet güvencesine alınmıştır.4 

Gülhane Parkında Tanzimat Fermanını okuyan Mustafa Reşit Paşa’dan 
sonra sadrazam olan Rıza Paşa, değişim anlayışını şöyle açıklamıştır: 
“Müslüman,Hıristiyan, Musevi, hepiniz bir hükümdarın tebaası, bir 
pederin evladısınız. Padişah efendimiz bilcümle tebaasının ırz, namus, 
can ve malını teminat altına almıştır….Müslüman ve Hristiyan, zengin 
veya fakir.. ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı tebaası, adalet önünde eşit 
muamele göreceğinden emin olmalıdır.”5

Devlet, vatandaşlık hakları ve tabiiyet konusunda eşit haklar veren 
Tanzimat Fermanı ile vatandaşının tüm hukuki, kültürel ve eğitimine dair 
sorumluluklarını üstlenmiş ve millet kavramı bir süre cemaat ya da dini 
topluluklarla sınırlı kalmıştır.6  Fakat bir süre sonra Ortodoks Rum ve Ermeni 
milletinin kutsal yerler ve kilise yönetimleri konusunda elde ettikleri 
bazı haklar Katolik ve Protestan devletler7 ve Osmanlı topraklarındaki 
Ortodoksların da liderliğine oynayan Rusya’nın baskıları ile daha geniş 
hakları içeren yeni bir fermanın, 1856 yılında Islahat Fermanının çıkışını 
hızlandırmıştır. 

Islahat Fermanında Tanzimat fermanının açık bıraktığı, veremediği 
haklarda yeni düzenlemeler yapılmış, yeni güvenceler ilave edilmiştir. Her 
ne kadar Rumlar, Ermeni ve Yahudilerle bir tutulmayı hazmedemese de 
o güne kadar askerlikten muaf tutulan Gayri Müslimler  askere alınma 
durumuyla karşılaşmışlar ve Sen Sinod’a halktan kişilerin de seçilmesi 
sağlanmış ve patriklerin yetkileri sadece dinî konularla sınırlandırılmıştır.8 
Islahat Fermanı bu yönüyle dönemine göre oldukça demokratik bir 
yenileşme hareketidir.

1862’den itibaren Islahat Fermanı hükümlerince din adamlarının 
cemaatleri üzerindeki keyfi uygulamalarına da son verilmiş, cemaatlerin 
dini, idari, mali, eğitim ve hukuk işleri ile ilgili komisyonlar kurulmuş, 
cemaatlere bildirilmiş, nizamnameler çıkarılmıştır.9 Artık bu tarihten 
itibaren Protestan gurupların da Osmanlı topraklarında çok daha rahat 
4 Gülsoy, Ufuk, Islahat Fermanı, TDV. İslam Ansiklopedisi, C.19, İstanbul 1999; Karpat, Kemal, Osmanlı’da 
Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Ankara-2006,s.78-80.
5 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. 5, TTK. Basımevi, Ankara 1983, s.171.
6 Karpat Kemal, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Ankara-2006, s.81.
7 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.5, TTK Basımevi, Ankara 1983, s.223.
8 Kilise yönetiminde görevlilerden oluşan Kutsal Meclis. Gülsoy Ufuk, Islahat Fermanı, TDV. İslam Ansiklo-
pedisi, C.19, İstanbul 1999.
9 Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.5,TTK. Basımevi, Ankara - 1983, s.223; Gülsoy, Ufuk, Islahat Ferma-
nı, TDV. İslam Ansiklopedisi, C.19, İstanbul - 1999.
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bir hareket alanı bulduklarını görüyoruz. 1867 tarihinde kabul edilen 
“Tebaa-i Ecnebiyyenin emlake mutasarrıf olmaları hakkındaki Kanun”10 
ile yabancılara mülk edinme hakkı verilmiştir. Başlangıçta sadece Latin 
din adamları için düşünülerek çıkarılan kanundan en çok istifade eden 
Protestanlar olup, birçok yörede arazi alarak kilise ve okul açmışlardır. 
Ayrıca açılan manastırlar,okullar, hastahaneler ve yetimhanelerin dışarıdan 
getirdikler mallar,kitaplar ve  eşyalar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

Osmanlı Devletinde Protestanların Durumu ve Faailiyetleri

İstanbul’da ilk Protestan Kilisesinin kuruluşu 1846 yılına rastlar. Bu 
kilise Amerikalılar tarafından Protestanlaştırılan Ermeniler tarafından 
kurulmuştur. 1850 yılında ise Protestan cemaat millet olarak tanınmış, 
ıslahat fermanı sonrasında gelen kolaylıklarla da 1864 yılında Bursa 
ve İznik civarında Bitinya Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği, 1865’te 
Harput Protestan Birliği, 1868’de Merzifon’da Merkezi Protestan Birliği 
ve Anadolu’nun güney kısımlarındaki illeri içine alan Klikya Protestan 
Birliği kurulmuştur.11 

1870 yılında resmi olarak devletten izinle açılan Protestan Kilisesi 73 
tür.12 1876 yılına ait kayıtlara göre ise Antep’te 12 Protestan Kilisesi,13 1857 
yılında Malatya ve Diyarbakır’da 26 Protestan Kilisesi ve 9 Okul, 1877 
yılında Elazığ’da 22 Kilise, İzmir’de 30 Kilise ve Okul açılmıştır.14 1900 
yılında ise 112 Kilisenin, Protestan din adamı ihtiyacını karşılamak için 
3 Protestan İlahiyat Okulunun, 378 ilkokul ve 33 Lise yanında Protestan 
hastahane ve yetimhanelerinin açıldığını görüyoruz.15

Sultan II. Abdülhamid döneminde yabancıların yönetimindeki kilise 
okul ve hastahanelerin kontrol altında tutulabilmesi için yapılan sayımda 
Osmanlı topraklarındaki, Protestanların ve Amerikan elçiliğinin kontrol 
ve desteğindeki Protestan okulların sayısı 186’dır.16 Anadolu’nun hemen 
her yerinde, Adana, Tarsus, Beyrut, İzmir, Manisa, Akhisar, Diyarbakır, 
Mardin, Erzurum, Erzincan, Yozgat, Kayseri,Van, Antep, Maraş, Konya, 
Burdur, Bitlis, Ahlat, Muş, Halep, Trabzon, İstanbul gibi birçok il ve ilçede 
açılan okulların bir kısmının isimleri de Amerikan Protestan Mektebi, 
Protestan Sıbyan Mektebi, Ermeni Protestan Mektebi, Protestan Kız 

10 Mutlu  Şamil, Osmanlı Devletinde Misyoner Okulları, İstanbul - 2005, s. 19. 
11 Kocabaşoğlu, Uygur, Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika, İstanbul - 1991, s.114 ve 143-152.
12 Kocabaşoğlu, Uygur, Age, s.105.
13 Kocabaşoğlu, Uygur, Age, s. 94.
14 Tozlu Necmettin, Kültür ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar, Ankara-1991, s.76-79.
15 Kocabaşoğlu, Uygur, Age, s.127-128.
16 Mutlu Şamil, Age, s. 298-299.
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Mektebi, Protestan Erkek Mektebi…vs.17  
İngiliz Elçiliğinin himayesindeki okullar ise 1856’da 10, 1869’da 30, 

1876’da ise 50’yi bulmuş olup, İngiliz Kilisesi desteğinde faaliyetlerini 
sürdürmüştür. O dönemde okul dışında İngiliz Ruhban Cemiyeti desteğinde 
İstanbul Galata’da, Kumkapı, Beyrut, Hayfa ve İzmir gibi önemli 
merkezlerde Hastahane ve Yetimhanelerin de açıldığını görüyoruz.18

Almanya 1871 yılında kurduğu Alman Birliği sonrası tarih sahnesine 
siyasi, ekonomik ve askerî bir güç olarak girmiştir. Osmanlı topraklarında 
ekonomik olarak faaliyette bulunmayı arzuladığı bölgelerde kendilerine 
bağlı ve destek olacak gençleri yetiştirmek üzere yoğun bir şekilde okul 
hastahane yetimhane ve kiliseler açmıştır.19  Esas itibariyle bunları Alman 
Sefirlikleri ve Kültür Merkezleri aracılığıyla destekleyen Almanlar ilk 
yıllarda İstanbul, Edirne, Selanik, İzmir, Bursa, Van, Beyrut, Malatya, 
Kudüs… gibi illerde faaliyette bulunmuşlardır. 

Kudüs’te bir yetimhane ve Alman Sanayi Mektebi açılmış, 6000 
dönümlük bir arazi de ziraat eğitimi verilmek üzere satın alınmıştır. 
İstanbul’da 1868’de Alman okulu, 1873 yılında izni alınan Alman 
sefareti himayesinde Alman Protestan Okulu, 1896’da Bebek’te Alman 
yetimhanesi, 1890’da Alman Protestan Okulu, 1897’de Tophane’de 
Alman Protestan Cemiyetine ait Alman kilisesi ve  bu kilise rahiplerine 
ait Alman Hastahanesi, 1898’de Beytü’l-Lahim’de açılan Alman Protestan 
Yetimhanesi ve Alman Protestan Okulu, Hayfa’da Alman Protestan Okulu 
resmi olarak izin alınarak açılan okul, kilise, hastahane ve yetimhanelerdir. 

Ermeni olayları sonrası Harput bölgesinde de faaliyette bulunan 
Almanlar, 1884 yılında aldıkları izinle birçok yetimhane açmış, 
kiraladıkları tarla, bağ, bahçelerde bölge halkını eğitmişler, marangozhane 
ve demir işleme atölyesi açmışlardır. Maraş’ta Protestan okulu ve 
hastahanesi, Muş’ta yetimhane, Urfa’da yetimhane ve hastahane, Halep’te 
Anaokulu, Elazığ’da Alman Kız Okulu, Alman Öğretmen Okulu ve daha 
birçok yerde açılan okullar 1900-1915 yılları arasında devletten izin 
alınarak açılmıştır. Almanlar 1902 yılına kadar izinsiz açtıkları okullar için 
de aynı dönemde izin almışlar ve Osmanlı yönetimi bunların hizmetlerine 
mevcut kanunlar ve hoşgörü çerçevesinde hiçbir sınırlama getirmemiştir.20

Alman Protestanlar tarafından din adamı ve vaiz yetiştirmek üzere 
17  Akyüz Yahya, “Abdülhamid Devrinde Protestan Okları İle İlgili Orijinal İki Belge” Ankara Üniversitesi Eği-
tim Fakültesi Dergisi, III/1-4, Ankara -1970, s.121-128; Mutlu, Şamil, Age, s. 299-309.
18 Mutlu  Şamil, Age, s. 241-256.
19 Ortaylı, İlber, II. Adülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara- 1981, s. 
49-51. 
20 Mutlu, Şamil, Age, s. 96,102-105,120-125.
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İlahiyat okulları da kurulmuştur. Bebek İlahiyat okulu, Maraş İlahiyat 
Okulu, Harput İlahiyat Okulu ve Merzifon İlahiyat okulu bunlardan 
birkaçıdır. 

Alman Protestan Kiliseler Topluluğu tarafından desteklenen ve 1846 
yılında kurulan Alman Hastahanesi, 1919 yılında kısa bir süre İngilizler 
tarafından işletilmiş, Cumhuriyet sonrasında tekrar Almanlar işletmeye 
devam etmişlerdir.21 1855’te İngiliz Hastahanesi ve 1920 yılında Amerikan 
Bristol Hastahanesi açılmıştır. 

XIX. yüzyıl ortalarında Protestanlar çeşitli yayınevleri kurmuşlar bir de 
dergi çıkarmışlardır. 1855-1915 tarihleri arasında çıkardıkları dinî içerikli 
dergileri “Avadaper”dir. Redhousse Pres ve Kitabı Mukaddes Şirketi 
Protestan kiliseleri üyelerince açılmış olan yayın evlerindendir. Buralarda 
öncelikli olarak Kitabı Mukaddesin Osmanlıca tercemeleri ve ihtiyaç 
duyulan diğer dinî yayınlar basılmıştır.22 Tüm bu hastahaneler, okullar 
ve kiliselerde görev yapan öğretmen, hemşire, hastabakıcı ve doktorların 
çoğunluğu Protestan kiliselerinin desteği ile gönderilen kişiler ve yerli 
halktan bu kurumlarda yetişenlerden oluşmaktadır.

Sonuç

Osmanlı Devleti etnik ve dinî yönden birçok insanın bir arada yaşadığı 
bir devletti. Yönetimde, Türkmenler tarafından kurulduğu için Türkler 
hâkimdi. Kullanılan dil Türkçe ve hanedanın dini İslam, yaygın din olarak 
kendini gösteriyordu.23 

Sosyal ve siyasi değişimleri çok iyi izleyen devlet yönetimi, XIX’uncu 
yüzyılın ilk yarısında ve ikinci yarısında gerçekleştirdiği iki büyük 
yenileşme ve değişim çalışmaları ile Osmanlı tebaası içerisinde yer 
alan  tüm unsurları Müslüman-Gayri Müslim, Türk-Rum-Ermeni ayrımı 
olmaksızın herkesi dinî ve hukuki noktada eşit hâle getirmiş, ve bununla 
ilgili tüm düzenlemeleri de yapmıştır. 

Artık devletin verdiği bu hak ve oluşturduğu hoşgörü ortamı ile Ortodoks 
Rumlar, Ermeniler, Katolikler, Protestan ve Yahudiler inanç ve ibadetlerini 
daha düzenli ve rahat yapabilmekte, mabet açıp eski ve yıkılan kısımlarını 
onarabilmekte, kendilerine ait sosyal ve eğitim kurumları, okul, hastahane 
ve yetimhane açabilmekteydi. Bu durumdan en çok  yararlanan ve faaliyet 
gösterenler şüphesiz Protestanlar olmuştur.

21 Yıldırım, Nuran, Alman Hastanesi ,D.İ.B.A. I/211. Malkoç, Numan, Age, 147. 
22 Malkoç, Numan, Age, s. 148.
23 Ortaylı, İlber, Osmanlı Barışı, İstanbul-2007, s.135.
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Bu kurumların kendi cemaatlerine olduğu kadar Osmanlı halkı ve 
yönetimine de büyük katkıları olduğu bir gerçektir. Fakat her toplumda 
olduğu gibi gözünü hırs bürümüş bazı menfaat çevreleri de bu yeni oluşum 
döneminde yerlerini almış, zaman zaman devlet tarafından hizmet gayesi 
dışında kullanılan ve zararlı olduğu tespit edilen okul veya kiliseler 
kapatılmıştır. 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması ile birlikte 
de yeni bir döneme girilmiş, azınlıkların Müslümanlarla eşit haklara 
sahip oldukları Cumhuriyet yönetimince de belirtilmiş, 1924 yılında ise 
Tevhidi Tedrisat Kanunu çerçevesinde tüm yabancı okullar kapatılmıştır. 
Atatürk’ün önderliğinde Osmanlının son döneminde karşılaştığı zararlı 
faaliyetlerle karşılaşmamak için kanuni ve hukuki düzenlemelerin 
tamamlanmasından sonra 1928 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak yabancıların ve azınlıkların okul, hastahane, kilise vb. 
kurumları açmalarına izin verilmiştir.

Köklü geleneklerinde varolan hoşgörüyü damarlarında barındıran 
Türk milleti, tarihin her anında halkları kendi kültürlerinden koparma 
ve asimile etme yerine inancını ve yaşantısını huzur içerisinde devam 
ettirme politikasını “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda 
bugüne kadar sürdürmüştür. Bunun en canlı örneği Katolik, Ortodoks, 
Yahudi ve Protestanların okuluyla, kilisesiyle, tarlası, bağı, bahçesiyle 
ve hastahanesiyle topraklarımızda yaşantılarını huzur içerisinde devam 
ettirmeleridir.
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MODERN DÜNYANIN BUHRANLARI KARŞINDA 
HZ. MEVLÂNÂ’NIN BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜ

ARBAŞ, Hamit 
TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ

ÖZET
Mevlânâ Celâleddin Anadolu’ya İslâm’ın engin hoşgörü mayasını katan 

önemli manevî şahsiyetlerimizden birisidir. Hayatı boyunca insanlara alçak 
gönüllü ve hoş görülü olmayı öğütleyen ve bunu ilke edinen Mevlânâ’nın 
çevresinde bulunanların manevi terbiyesine önemli katkıları olmuştur.

Mevlânâ, insanları dil, din, ırk, renk bakımından farklı göstererek 
aralarında düşmanlıkları körükleyen anlayışa kesinlikle karşıdır. Bu büyük 
Türk düşünürü, insanlar arasında barışa engel olacak her türlü engelin 
aşılmasını ister ve bunun nasıl yapılacağını da eserlerinde özellikle de 
Mesnevi’de öğretir.

Mevlânâ bize kurtuluşun yolu olarak sevgi ve aşkı gösterir; çünkü 
aşk öyle bir ateştir ki bütün kötü düşünceleri ve sözleri yakıp yok eder. 
Tanrı’ya ulaşmak isteyenler ona duydukları aşkla nefislerini yerip, O’ndan 
gayrı olan şeylerden vazgeçerler ve bu yüzden tasavvufta ona değer verilir. 
Özetle Mevlânâ; barış ve aydınlığa götüren bir yolun hizmetkârıdır. Ona 
göre sevgi, tahammül ve hoşgörü ile açılamayacak kapı yoktur.

Biz çalışmamızda Mevlânâ’nın çeşitli eserleri, özellikle Mesnevi’yi 
inceleyerek onun modern dünyanın buhranlarına karşı barışçı çözümünü 
irdeleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Mevlânâ, barış, hoşgörü, sevgi, beraberlik. 

ABSTRACT

Rumi’s Peaceful Solution Towards the Crisis of the Modern World

Mawlânâ Jalâl al-Dîn Rumî is one of our important personalities who 
carried the ferment of tolerance of Islam into the war-torn geography, 
Anatolia. He was always against the thoughts and attitudes that incited 
hostility in the world through discriminating linguistic, religious, racial 
and topographic variables of human beings. The great Turkish thinker 
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wants to surpass all obstacles preventing peace, and teaches its methods in 
his works, especially in his magnum opus,  Mathnawî.

Rumî constructs love as a way of salvation; for love is such a fire that 
burns and eradicates all evil words and thoughts. Those who wish to reach 
God can condemn themselves through this love and renounce all selfishly 
things and attitudes contrary to the will of God.  Rumî is a servant of the 
road leading towards peace and light. For him, there is no gate that is not 
opened by love, tolerance and patience.

In this paper, we aim to explore Rumî’s peaceful solution towards the 
crises of the modern world by analyzing several of his works, especially 
his Mathnawî.

Key Words: Rumî, peace, tolerance, love, unity.

 I. Önsöz ve Genel Kavramsal Çerçeve

“Biz insanları birleştirmek için geldik, ayırmak için gelmedik” beytinden 
de anlaşılacağı üzere, Mevlânâ’nın amacı; bütün insanları kardeşlik 
ve birliğe davet, aynı zamanda Anadolu’da çeşitli kültürlerin etkisi 
altında bulunan insanları İslâm’ın kuşatıcı ve kucaklayıcı atmosferinde 
birleştirmek olmuştur.

İlke ve prensiplerini örnek yaşantısı ve eserlerinde ortaya koyarak, 
önce kendine dönük çalışmalarla dünyaya sürdüğü modeli kendi şahsında 
örneklemiş, sonra da bütün hayatı boyunca eserleriyle, semâsıyla, safasıyla, 
sözleriyle, şiirleriyle, neyin iniltisi ve rebabın garip sesiyle insanlara 
anlatmış ve hâlâ da anlatmaktadır.

O eskiyi satanların devrinin kapandığına inanmaktadır. Bu fikirden yola 
çıkarak, semâ, musiki, şiir gibi üç esaslı terbiye yolu ile kendine inananların 
eğitimini yapmıştır. Onun hedefi insan ve insanlıktır; dolayısıyla emsalsiz 
bir öğretici ve terbiyeci olan Mevlânâ maddenin girdabına düşmüş modern 
dünyanın insanına mananın dilini, aşkınlığını ve kucaklayıcılığını âdeta 
yeniden hediye eder.

Modern dünya insana neyi armağan etti? Mutluluk, refah, iyi bir hayat 
peşinde koşan insan istediklerini elde etti mi? Savaşlar neden çıktı? Neden 
dünyanın hiçbir yerinde barış ve huzurdan söz edemiyoruz? İnsan ne 
istiyor? Neyi kaybetmiştir ki bütün ömrü boyunca onu aramada? Beşerin 
korkusu, ruhunu yıpratan karmakarışık düşünceler nereden kaynaklanıyor, 
onu sürekli üzen derdi ve bu sıkıntısının dermanı nedir?
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II. Mevlânâ’nın Çözüm Projesi: Maddenin Katılığından ve 
Bencilliğinden Mananın Kucaklayıcılığına ve Kuşatıcılığına

Hayatta maddi ve manevi yönden diğerlerinin yardımına ihtiyacı olan 
insan toplumsal bir varlıktır. Zaafları ve ihtiyaçları vardır. Bu zaaf ve 
noksanlıklarını bilerek onları gidermek için diğerlerinden de yardım ve 
destek alma çabası içinde oluyor. Kendinde noksan olan bir şeyin arayışı 
içindedir. Öyle ki:

“İnsanda o kadar büyük bir aşk, hırs, arzu ve üzüntü vardır ki yüz binlerce 
âlem kendisinin malı olsa, bununla huzur bulamaz, rahata kavuşamaz 
uğraştığı her işte ve sanatta sükûnet bulamaz. Çünkü istediği şeyleri bir 
türlü elde edememiştir” (Mevlânâ, Fîhi Mâfih, Çeviren: Anbarcıoğlu, 
1990:  99).

İnsanoğlunun maddi istekleri onun elini ve ayağını bir zincir gibi 
bağlamakta ve onu sıkıp üzmektedir. İnsanın istekleri o kadar çoktur ki 
bütün dünyevi güçlere sahip olsa ve kıyamete kadar yaşasa da yine bütün 
arzularına, heveslerine ve isteklerine ulaşma noktasında doyuma ermesi 
imkânsızdır. İşte isteklerine ulaşmadığı için de daima işkence, meşakkat 
ve azaptadır. 

Peki diyelim ki dünya cennetini buldu, içindeki cehenneme ne yapacak? 
Teknoloji her ne kadar birçok yönde hayatı kolaylaştırmış ise de insanlık 
gerçek kurtuluşunu Mevlânâ ve Yunus gibi ilerlemeyi, huzuru ve barışı 
maneviyatla yapmış olan bilge kişilere dönmededir. (Savi, 1988; 45). 
Vesveseler, şeytani düşüncelerin saldırısı, hırs, kıskançlık, kin, şehvet 
ve diğer kötülükler insanın içinde bir cehennem ve ateş yakmış ki bunun 
alevleri ancak ilahî rahmetle söndürülebilir. (Daha geniş bilgi için bkz.
Hümâyî , II/ H. Ş. 1376: 779-781).

1. Maddenin Tasallutundan Mananın Görkemine Kanatlanış

“A insan, bu beden yüzünden azaptasın; can kuşun, başka cinsten bir 
kuşla kafese hapsedilmiştir.”( Mevlânâ, Mesnevi, Hazırlayan: Nicholson, 
H. Ş. 1357, C. v; 862, b.842).

Bu konu şöyle açıklanabilir: İnsanın yüce ruhu maddi cismine olan 
alışkanlığı sonucunda, maddiyata ve bu dünyaya ait olana sevgisi sürekli 
artar ve bu aşırı bağlılığın sonucunda maneviyatla olan ilişkisi her gün 
azalır. Sonunda dünyadan ve hayatından sıkılmaya, adeta işkence çekmeye 
başlar. Bu sıkıntıların temel nedeni onun maneviyattan olan uzaklığıdır. 
Başka bir deyişle insanın saadeti maddesi ile manası arasındaki uyum ve 



12

ahenge bağlıdır. Bu dengenin bozulması madde ve bedene bağlı güçlerin, 
yani aşırı ihtirasların, gururun, bencillik ve diğer kötü his ve duyguların 
aşırılaşarak insan varlığında hâkimiyet kurması şeklindedir. (Demirci, 
1997: 3).

Bir gün Pervâne bir davetteki leziz yemeklerden yemesi için Mevlânâ’ya 
ısrarda bulunur. Bunun üzerine Mevlânâ: “ Ey emîr Mûiniddîn! Sakalımdan 
utanmıyor musun? beni ayakyoluna gitmeğe muhtaç ediyorsun” der ve 
daha sonra da şu şiiri okur: “ Sen cisme değil, ruha gıda olabilecek yağlı 
ve tatlı şeyler ye ki kanatların bitsin ve uçmayı öğrenesin. Cismanî, yağlı, 
tatlı şeyler temiz ve hoş görülür. Fakat bir gece geçtikten sonra bunlar 
sende pislik olur” (Eflâkî , Çeviren: Yazıcı, I/1989: 319).

Aldatıcı dünyanın cazibesi insanoğlunu kanatları bağlanmış bir kuş 
hâline getirir, bu defa dünya hayatından da bıkar âdeta işkence çekmeye 
başlar; çünkü insanoğlu kendini ruh ve cisim veya manevi huzur ve 
cismani şehvet arasında bulur. Şüpheye düşer ve maddenin bukağılarından 
kurtulup hürriyetini arar.

Mevlânâ Mesnevi'nin birinci defterinde bu konuda şöyle buyurur:

“Kafesteki kuş, zindandaki mahpusa benzer, kurtulmayı istemeyişi, 
bilgisizliktendir. Kafeslerinden kurtulan canlar peygamberlerdir; halka 
kılavuzluğa layıktır onlar. Onların sesleri dışarıdan gelir, dinden duyulur, 
sana da kurtuluş yolu budur, der o ses. Derler ki: Biz de bu yola düştük de şu 
daracık kafesten kurtulduk; bu kafesten kurtulmak için bu yola düşmekten 
başka çare yok. Hastalan, ağlar, inler bir hâle gel de şu tanınıp bilinmekten 
kurtarsınlar seni. Çünkü halkça tanınmak, bilinmek pek sağlam bir bağdır; 
bu yolda, demir bağdan aşağı mı kalır hiç?” (Mevlânâ, Mesnevi, C. I; 76, 
b.1541-1546).

Burada şöhrete, halkın hürmetine ve dünyanın büyüsüne aldanmamanın 
gerekliliği anlatılmak istenmiştir. Böylelikle ruh serbest olur, sıkıntıya 
girmez ve buhranlara düşmez. Kolu ve kanadı ise çamura bulanmaz. Bu 
arada ilahi aşka yönelmesini bilen, dünyanın fani arzularından kurtulur, 
gerçek ve tükenmez manevi zevki bu aşkta, bu kendini unutmakta, bu 
Hakk’a ve hakikate yönelmede bulur. (Daha geniş bilgi için bkz. Karahan, 
1994: 13).

2. Sevgi ile Yoğrulan Ahlak ve Manevî Rehber ile Kurtuluş

Mevlânâ bu bunalımlardan kurtulmak için iki yol göstermektedir. 
Birincisi insanın kendi çabası, insani huyları araması, insanlık yoluna 
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girmesi, iyi huylar edinmesi yani kendi çabası, ikincisi Allah adamlarının 
ve onun seçilmiş kullarının yol göstericiliği ve yardımıdır. (Hümâyî, I/ H. 
Ş.1376: 130 ).

Ruh maddiyattan kurtuldu mu artık sonsuz cennete, aydınlık dolu bir 
atmosferde uçmaya baslar. Nitekim:

 “Bilesin ki ten, elbiseye benzer; yürü de bu elbiseyi giyeni ara, 
elbiseye sürtünüp durma. Cana, Tanrıyı bir bilmek, bir tanımak hoş gelir 
görünmeyen başka bir el var, bir başka ayak var. Rüyada bir şey alırsın, 
bir yere gittiğini, işler gördüğünü görürsün ya; bunu gerçek bil, saçma 
sanma. Sen, o kişisin ki bedensiz bir bedenin var; öyleyse bedenden dışarı 
çıkmaktan, candan olmaktan korkma.” (Mevlânâ, Mesnevi, C. III: 462, 
b. 1610-1613). (Burada Mevlânâ mânen olgunluğu, Hakk’a teslimiyeti 
benliğin kırılması ve nefsin esaretinden kurtulmayı kastetmektedir).

Bedenden dışarı çıkan insan kendine dikkat ederse nasıl biri olur, 
sorusunu Mevlânâ şöyle cevaplar: “Bir bilgi denizisin ki bir nemde 
gizlenmişsin; üç karışlık bir bedende bir âlem gizlenmiş gitmiş.” (Age, 
C.V; 1006, b. 3579 ). Ama maalesef insanoğlu kendini unutup olmayacak 
yerde, yapılması faydasız olan işlerde huzur arıyor. “Şarap nedir, güzel 
ses, çalgı-çağanak ne, buluşmak ne ki bunlarla neşelenmek, faydalanmak 
dilemektesin.”( Age, C.V; 1006, b. 3580). 

3. Kurtuluşun Parolası: Aşkın Akla Üstünlüğü veya Çobanın Musa 
ile Diyalogu

Mevlânâ’ya göre insan ile Tanrı arasındaki ilişki sade, içten ve samimi 
olmalıdır; yoksa gösterişli tüm söylem ve eylemlerin bir geçerliliği yoktur.

“Musa’ya Tanrı’dan vahiy geldi; Tanrı dedi ki: Kulumuzu bizden ayırdın. 
Sen, buluşturmak, birleştirmek için mi geldin, ayırmak için mi? Herkese 
bir huy verdim; herkese bir çeşit tabir düzdüm. Onun için övüş olan, 
senin için yeriştir; ona baldır da sana zehir. Biz dile, söze bakmayız, cana, 
hale bakarız. İsterse sözle alçalmasın, özünü vermesin bize; yüreğinden 
bağlanmışsa, gönlüyle alçalmışsa, ona bakarız biz.” (Age, C. II; 282–283 ). 
Daha sonra Musa çobanı bulup ona şöyle der: “Hiç edep gözetme, sıra 
arama. Daralmış gönlüne ne gelirse söyle.”(Age, C.II; 284, b. 1784).

Bu hikâyede çoban bütün sadeliği ve hamlığı ile ariflerin söylemek 
istediklerini söylüyor ama, onun bu çeşit ibadeti diğerleri tarafından 
makbul sayılmıyor, çobanda onların söylediklerini anlamıyor. Ama her 
iki grubun kökenindeki aşk onlara ruh ve cazibe veriyor. Çobanın ibadet 
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tarzı Musa’ya göre pek uygun bir formda değildir, Musa’nın söyledikleri 
çoban tarafından anlaşılmıyor. Gerçek dindarlık dille olmaz. İnsanın hâli 
ve iç dünyası Allah’ın katında önemlidir. Burada Musa aklı, çoban ise aşkı 
temsil ediyor; ikisinin arasındaki konuşmalar ise akıl ve aşk arasındaki 
diyalog ve alış verişten ibarettir. Çoban Tanrı’ya yaklaştığında duygularını 
insani kalıplarda beyan ediyor. Böyle yapması her ne kadar ham ve kusurlu 
ise de kökeninde anlatılamayacak sıcak ve halis bir aşk vardır. Bu aşk onun 
dilinin yaptığı kusurları örtmektedir. Dolayısıyla dil ve gönlün hesabını, 
gerçek küfür ile hakiki imanı birbirinden ayırt etmek gerekmektedir. 
Mevlânâ bu hikaye vasıtasıyla Allah ile ilgili olan düşüncelerimizin, 
tahlillerimizin hiçbir mertebede tam ve halis olmadığını beyan etmektedir. 
Çoban aslında mümin idi; ama söyledikleri küfrü andırıyordu, içten Musa 
gibi idi ama dıştan ona zıt görünüyordu. O aşktan dolup taşmış idi ama 
kendi iç dünyasını doğru ve iyi bir şekilde tefsir edemiyordu. Allah’a âşık 
idi ama söyledikleri beşeri ve benzetmelere bulanmıştı. Musa bir yerde 
çobanı kırdı ama, ondan dilini de gönlü gibi doğru yapmasını istedi. ( Daha 
geniş bilgi için bkz. Surûş, H. Ş. 1379: 180, 182-184, 185-186). 

Öte yandan Hz. Musa’nın çobanın gönlüne dikkat etmemesinin Hak 
tarafından tenkit edilmesi oldukça manidar. Bu hikâyenin özetini ifade 
edecek olursak: “İş, çekinmededir, dindedir, düzgün olmaktadır; iki 
dünyada da kurtuluş bunlarla olur.”(Mevlânâ, Mesnevi, C. VI: 1055, b. 
264. Aklın ve aşkın farklı tonlarda kullanılması noktasında daha geniş 
bilgi ve yorum için bkz. Zerrinkûb, H. Ş. 1366: 59).

Bu anlatıda samimi dindarlığı görmekteyiz. Kalbin çaresiz iç çekişi 
ve hatta münacattaki çocuksu imgelerin bile, Allah katında, duanın doğru 
biçimlerinden daha geçerli olduğu öğretilir; ancak dua edenin sözlerinde 
de tam bir samimiyet ve teslimiyet aranır. (Schimmel, Çeviren: Kocabıyık, 
2004: 173).

Öte yandan Mevlânâ, hırs ve tamahın duruş ve düşüşün ana amillerinden 
olduğunu ısrarla eserlerinde vurgular. Nitekim:

“Demek ki Adamın gözünü geriye döndürmesi hırstandır, 
tamahındandır; yüzünü yola çevirmesi de gerçekliktendir, yalvarıştandır, 
ümittendir.” (Mevlânâ, Mesnevî, C.II: 285, b. 1811). Öyleyse madem 
hırs insanı bu kadar sıkıntıya sokmada ondan kurtulmak da insanın 
ruhunu yüceltir.” Yücelmeye yönelen her ot, boy atmadadır, yaşamadadır, 
gelişmededir. Fakat başını yere eğdi mi, solumaya, kurumaya, eksilip 
bitmeye koyulur. Canın da yücelere ağmayı isterse ağar durursun; dönüp 
varacağın yer de yücelerdir.” (Age, C.II;285, b.1812-1814).
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Mevlânâ işte tam bu bağlamda kurtuluş iksirini yeniden hatırlatır: O da 
sevgi ve aşktır.  

 Fîhi Mâfih’te der ki: “Her nerede ve her ne hâlde olursan ol, dost 
ve âşık olmaya çalış.” (Mevlânâ, Fîhi Mâfih, Çeviren: Anbarcıoğlu, 
1990:260 ). Çünkü aşk öyle bir ateştir ki bütün kötü düşünceleri ve sözleri 
yakıp yok eder. Aşk; Hak yolculuğunda en kestirme vasıtadır. Tanrı’ya 
ulaşmak isteyenler O’na duydukları aşkla nefislerini yerip, O’ndan gayrı 
olan şeylerden vazgeçerler (Daha geniş bilgi için bkz. Demirci, 1997: 36, 
Derdiyok, 1998: 77). 

Bununla beraber Mevlânâ, dünya ile ilgili işlerimizde aklı vurgular 
ama mahiyeti icabı, ilahi hakikatlere ve Hakk’a vuslatta aklın ayak bağı 
olabileceğini ima eder. (Demirci, 1991; 159).

Mevlânâ aşk yoluyla sevgiyle her şeyi elde edebileceğimizi bize 
söyler. Ona göre insanı sevmek, Allahı sevmektir. (Çelebi, 1993; 38). 
Aşkı hoş görür ama beş altı günlük sevgilere takılmamızı istemez.” O 
gayb âleminin âşıklarına âşık ol; beş günlük âşıklara pek aldırış etme.”  
(Mevlânâ, Mesnevi, C. V; 987, b. 3203). Çevresindeki insanlara büyük 
sevgi besleyen ve gerektiğinde onları koruyan Mevlânâ aşk konusunda: 
“Göklerin dönüşünü aşkın dalgasından bil; aşk olmasaydı donardı 
dünya.” (Age, C.V; 1020, b. 3854). Bir gün Pervâne, sarayında toplanan 
divanda, bir münasebet düşünce, Mevlânâ diyor, yüzyıllar boyunca güç 
yetişir bir er; onun gibi bir sultanın eşi yok. Ama çevresinde toplananlar, 
kötü kişiler.” Bu söz Mevlânâ’ya iletiliyor. O da Pervâne’ye gönderdiği 
mektupta diyor ki: “Yanımdakiler iyi olsalardı, ben onlara mürit olurdum; 
kötü olduklarından, onları müritliğe kabul ettim.”( Mevlânâ, Mektuplar, 
Çeviren ve Hazırlayan: Gölpınarlı, 1990; 250 ). 

Daha önce işaret ettiğimiz gibi insanın deruni sıkıntılarından kurtuluş 
yolu onun ilim ve fazilet elde etmek için kendi başına çalışıp çabalaması 
diğer yol ise Allah adamları ve evliyanın insana yardım etmesidir.

Çalışıp çabalamaktan sonra tevekkül edip sabretmeyi de bilmek 
lazım.”Oğul bu kadeh için can ver; savaşsız, sabırsız, üstünlük kazanılır 
mı hiç? Bunun için sabretmek, katlanılamaz bir şey de değil hani… Dayan, 
çünkü sabır, darlığının anahtarıdır”. Dayanmadan, önü ardı kollamadan 
hiç kimse bu pusudan kurtulmadı. Dayanmak, görüp gözetmenin eli, 
ayağıdır.” (Mevlânâ, Mesnevi, C. III; 394, b. 211-213).

Mevlânâ dördüncü defterde hayvani ruhu, cüzi akıl, vehim ve hayali 
ayrana benzetiyor, bu ayranda gizli olan ebedi can ve gönülü ise yağa. 
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Allah adamları, insanlığın iyiliği ve mutluluğu için çalışanlar ise o ayranı 
yayığa koyup, döven ve yağını ortaya çıkarandırlar. Yani insanın kendisini 
tanımasına yardımcı olurlar. Bu yöntem ise Allah’ı tanımanın en iyi 
yoludur (Hümâyî ,I/ H. Ş. 1376: 132). Mevlânâ bu konuda diyor ki:

“Ayranda yağ nasıl gizliyse gerçekliğin cevheride yalanda gizlidir. O 
yalanın, şu geçici bedendir; gerçeğinse, Rabbe mensup candır. Yıllardır 
şu beden ayranı meydandadır, apaçıktır; can yağı, o bedende fanidir, yok 
olmuştur. Sonunda Tanrı bir elçi olarak gönderir; ayranı yayığa koyup 
döven birini yollar. Bende, bir gizli benlik olduğunu bileyim, diye, bilgiyle, 
hünerle o yayığı döver.” (Mevlânâ, Mesnevi, C. IV; 77-776, b.3030- 3034).

Yani Allah adamları ve insanlara yardımı şiar edinen zevat bize yardım 
edip, doğru yolu gösterirler, böylece maddi âlemden kurtulmamızı 
sağlarlar; ten kafesinden kurtuluruz, doğanın sıkıntılarından, elimize ve 
ayağımıza vurulan zincirlerden azad oluruz. Sonunda da bize kendimizi ve 
dolayısıyla Tanrımızı tanımada yardımcı olurlar, ruhumuz da karanlıklardan 
kurtulur ve içinde bulunduğumuz buhranlardan aydınlık dolu bir âleme 
adım atarız.

Bu benzetmenin devamında da ilk yolun izlerini yani insanın 
kendi gayret ve çabalarının neleri ona armağan ettiğini müşahede 
ediyoruz. İnsanın manevi ilimleri, insani faziletleri elde etmedeki büyük 
gayreti, teorik ve uygulamalı aklının olgunlaşması onu daha da huzura 
kavuşturacaktır.

“Çalışmakta bir gayret gerek ki o yağın ayranı, gönülden ayrılsın. 
Yağ ayranda yok gibidir de ayran, varlık âleminde bayrak açmıştır. Sana 
var görünen deridir; fani görünen yok mu, asıl olan odur. Yağlanmamış, 
eskimemiş ayranın varsa, dövüp yayığını çıkarmadıkça harcama sakın. 
Haydi, onu bilgiyle elden ele dolandır da gizlediğini meydana çıkarsın. 
Çünkü bu fani görünen, bakinin delilidir; sarhoşların yalvarışı, sakinin 
varlığını gösterir.”(Age, C. IV; 776, b. 3046-3050).

Mevlânâ’nın daima bilgiye önem verdiği yukarıdaki beyitlerde de 
aşikardır. O daima çalışmayı, sonra tevekkülü ve bilgiye yönelmeyi 
öğütlemektedir. İnsanın kurtuluş yollarından biri de budur o yüzden 
Mevlânâ Mesnevi’de ilim kavramını çeşitli yönleriyle ele almaktadır. 
Bazen bilginin önemi, kimi zaman insan-bilgi ilişkisi ve bazen de ilahî 
bilgi açıklanmaktadır. İlimle ilgili bazı beyitler şöyle özetlenebilir:

“Can, bilgiyle, akılla dosttur; canın Arapçayla, Türkçeyle ne işi var?” 
(Age, c.ıı; 203,b. 56).“Süleyman saltanatının yüzüğüdür bilgi. Bütün dünya 
şekildir, candır bilgi.” (Age, C. I; 51, b.1030).” Bütün bilenler, bunu böyle 
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demişler, böyle: Bilen âlemlere rahmettir.” (Age, C. I; 35, b.717). Oğul, 
bütün dünyayı testi bil; hemde ağzına dek bilgiyle, güzellikle dopdolu bir 
testi.” (Age, C. I; 142, b. 2860). Tekrar altıncı defterde: “Bilgin kişinin 
uykusu, kulluktan yeğdir; ama insanı uyandıran bilgiyi bilen kişinin 
uykusu.” (Age, C. VI; 1232, b.3877). Mevlânâ bizi doğruluğa, sevgiye 
götüren ilmi öğrenmemizi öğütler. Bu konuda da; “Nice bilgi, nice akıl 
ediş, nice anlayış vardır ki yolcuya gulyabani kesilir, yolunu vurur-gider.” 
(Age, C. VI; 1158, b.2369). Mevlânâ ilmin amacını da şöyle açıklar: “Cezâ 
gününde ben kimim? Bunu bilmen gerek; bütün bilgilerin canı budur. 
Dinin temellerini bildin ama senin temelin de iyi mi? Bir de ona bak. A 
ulu er, ikiye ayrılmış temelleri bilmekten daha da hayırlıdır kendini, kendi 
temelini bilmen.” (Age, C. III: 513, 514, b.2654-2656: Daha geniş bilgi 
için bkz. Karaismailoğlu, 1997; 7-17).

4. Kurtuluşa Ermede Manevi Bilginin Maddi Bilgiye Olan 
Üstünlüğü

 Mevlânâ bilgisizliğin nelere mal olduğunu ikinci defterdeki “Her 
birinin, ayrı bir adla andıkları üzüm için dört kişinin kavgası” hikâyesinde 
anlatır ve der ki: “Ahmaklıktan birbirlerine yumruk vuruyorlardı; 
bilgisizlikle dopdoluydular, bilgi dense bomboş. Orada yüz dilli, sırsahibi 
üstün bir er olsaydı, onları barıştırıverirdi.” (Age, C. II; 375, b.3686-3687). 
Bizim dünyamızdaki savaşların ve olumsuzlukların temel nedenlerinden 
biri de bu. Yani gerçekten insanları seven, bilgili birilerinin bulunup 
insanları sevgi ve barışa davet etmesi gereklidir. Atatürk bu yolda çalıştı 
ve önemli bir sloganı yani “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” düşüncesini tarihe 
altın harflerle kazıdı.

Daha önce değindiğimiz gibi Mevlânâ ilim ve bilgiye önem verir. 
Bununla beraber insanın kendisini tanımasının da çok önemli olduğunu 
ve bu ilmi de öğrenmesini ister. Zaten kendisini tanıyan kendine hâkim 
olur. Sıkıntılarının nereden doğduğunu bilir ve barış içinde yaşar. Hem 
kendisiyle, hem de toplumla barış içinde olur.

“Peygamber, onun için anlattı bunu: Kendini bilen, tanıyan dedi, Tanrı’yı 
bilir tanır.” (Age, C. V; 929, b.2114). Kendini tanıyan insan diğerlerin 
ayıplarını yüzlerine vurmaz, kendi ayıbını görür. “Şunun bunun ayıbını 
söyleyenler, daha da fazla yol yitirmişlerdir.” (Daha geniş bilgi için bkz. 
Age, C. II;343-344). Modern dünyanın buhranlarından ve çıkmazlarından 
biri de çeşitli kitle iletişim araçlarının vasıtasıyla insanların sürekli 
birbirine saldırmasıdır. İnsanlar kendi kötü huylarını hafife alırlar. Ancak 
bir başkasında aynı huyu gördükleri zaman acımasızca tenkit ederler 
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hâlbuki gayretlerini başkalarının ayıplarını araştırmaya veya kınamaya 
harcamamalıdırlar.” (Daha geniş bilgi için bkz.Yeniterzi, 1996: 39).  

“Sufilerin defteri, harflerin karalaması değildir; kar gibi bembeyaz 
gönülden başka defteri yoktur onun. Bilgin kişinin azığı, kalemden 
meydana gelen eserlerdir. Sufinin azığı nedir? Ayak izleri” (Age, C.II; 208, 
b. 159-160 ).” Ay ışıklarının doğuşu olan o gönül, arif için kapıları açılmış 
cennetlerdir”. (Zümer Suresi 39: 73).”Sana duvardır, onlaraysa kapı. Sana 
taştır ama, azizlere inci. Senin, aynada apaçık gördüğünü Pir, senden önce 
kerpiçte görür.” (Mevlânâ, Mesnevi, C. II; 208 b. 165-167).

Ama bilmeliyiz ki Mevlânâ zahiri ilimleri irfan karşısında fazla değer 
vermemekle beraber, çabalayıp ilim tahsil etmenin de taraftarıdır. Altıncı 
defterde bu konuya da işaret eder:

“Her birinin, yerinde faydası var, yerinde de zararı işte bu yüzdendir 
ki bilgi elde etmek vaciptir, çünkü faydalıdır.” (Age, C.VI;1169, b. 2599). 
“Bu sebepledir ki bilgi, müminin yitik malıdır; kendi yitiğini daha iyi tanır, 
daha iyi bilir o.” (Age, C.VI; 1263, b. 4507). “Vehminizi, düşüncenizi, 
duygunuzu, anlayışınızı çocukların bineği gibi bir kamış bilin. Gönül 
ehlinin bilgileri, kendilerini taşır. Beden ehlinin bilgileriyse kendilerine yük 
olmuştur. Gönüle vuran bilgi, adama yardım eder, dost olur. Fakat bedene 
vuran bilgi, bir yük kesilir. Tanrı, kitapları yüklenmiştir dedi; O’ndan 
olmayan bilgi, yük olur adama. O’ndan olmayan, vasıtasız olarak O’ndan 
gelmeyen bilgi, gelin bezeyen kadının sürdüğü renk gibi durmaz, uçar- 
gider.” (Age, C. I; 170, b.3445-3449 ). “Fakat bu yükü de bir iyi taşırsan 
yükünü alırlar, bir hoşluk bağışlarlar sana. Kendine gel de hevesine uyup 
o yükü taşıma; taşıma da içindeki bilgi ambarını gör. Böylece de rahvan 
giden bilgi atına bin; ondan sonra sırtındaki yük düşer-gider.” (Age, C. I; 
170, b. 3450-3452).

Demir gibi demirlikten çık, renksiz bir hale gel; riyazetlerle ( Buradaki 
riyazet yemeye, içmeye düşkün olmamaktır.) (Daha fazla bilgi icin bkz. 
Mesnevi, terc ve şerh: Gölpınarlı, I /1990; 323) passız bir ayna kesil. 
Kendini, kendinin huylarından arıt da arınmış özünü gör. O vakit kitapsız, 
müzakereci olmadan, hocaya başvurmadan, peygamberlerin bilgilerini 
gönlünde görürsün. Bunlar peygamberleri, iki sahih kitabı (Buradaki 
Sahiheyn, iki sahih Hadis kitabi yani Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’dir.), 
hadisler, hadis rivayet edenler olmaksızın Ab-ı hayat kaynağında görürler. 
(Mevlânâ, Mesnevi, C. I; 171, b. 3459-3461, 3464).

Dördüncü defterde de bu konuda Mevlânâ değerli bilgiler veriyor 
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ancak, biz sadece bazı beyitleri burada açıklıyoruz:
“Hayvan, birkaç gün geçinsin diye şu aptallar, bu bilgilere, gizli, ince 

şeyler adını takmıştır. Tanrı yolunun, Tanrıya ulaşma durağının bilgisini, 
gönül ehli, gönlüyle bilir.”(Age, C. IV; 701, b. 1519-1520).Yine Mevlânâ 
dördüncü defterde ilimden oluşan gururun Hakk’a ulaşmada ve mutluluğa 
ermedeki engeli açıklıyor ve Nuh’un oğlunu, babasını dinlememesini ve 
tufanda helak olduğunu anlatıyor ve bu vesile ile insanın hocası, pir ve 
mürşidini dinlemenin gerekliliğini açıklıyor.

“Keşke Kenan, yüzme öğrenmeseydi de Nuh’un minnetine katlansaydı, 
gemiye girmeyi umsaydı. Keşki çocuk gibi bilgisiz olsaydı da çocuklar 
gibi anasına sarılsaydı. Yahut dilden bellenen bilgisi az olsaydı da gönüle 
vahiy bilgisini Tanrı dostundan kapsaydı. Böyle bir ışığa karşı tutar da 
kitabı açarsan, vahiyle huzura eren can, seni azarlar. Zamanın kutbunun 
sözüne, soluğuna karşı, dilden aktarılan bilgiyi, su varken teyemmüm bil. 
Kendini aptal say, ona uy da sonra yürü; kurtuluşu ancak bu aptallıkta 
bulabilirsin. Akıllılık, fikirlilik, senin ululanmana benzer; senin toz, toprak 
koparan yelindir; aptal ol da gönlün düzelsin, huzura ersin. Ama aptallık 
dediğim, iki kat maskara olmak değil ha; O’na karşı adamı şaşırtan, adamı 
kendinden geçiren aptallık. Aklı, dostun aşkıyla kurban et; zaten akıllar, 
dost ne yandaysa o yandadır. Şu aklın, şaşkınlıkla başından giderse, saçının 
her teli bir baş olur, bir akıl kesilir.” (Age, C. IV; 695-696, b. 1414-1419, 
1421-1422, 1424, 1426).

İlim konusunda Mevlânâ taklidi değil tahkiki ilme önem veriyor.
“Aklın, yücelere doğru uçuyor ama taklit kuşun, aşağılarda yemleniyor. 

Taklit bilgisi canımıza vebaldir; eğretidir o; bizse malımız diye otura 
kalmışız.” (Age, C.II; 309, b. 2326-2327).

Bu konuya üçüncü defterde devam eden Mevlânâ yakini ilmi çift kanatlı 
kuşa, şüpheyi tek kanatlı kuşa benzetiyor:

“Bilginin iki kanadı vardır, şüphenin bir kanadı; zan kusurludur, zanna 
düşmek, sonu gelmez bir uçuştur. Zandan kurtuldu da bilgi, o kuşa yüz 
gösterdi mi, iki kanatlı olur o kuş, kanatlarını açar. Herkes, ona, yol 
azıtmışsın, kendini dağ sanıyorsun ama bir saman çöpüsün sen dese. Bir 
zerre bile hayale düşmez; azıcık olsun onların kinlerinden, kinayelerinden 
rahatsız olmaz.” (Age, C.III; .457, b. 1511, 1514, 1519, 1522. Bu konuların 
kaynağı ise Necm Suresi’nin 28. ayetidir).  

Mevlânâ insanlığa, mutluluk, buhranlardan kurtulmak için izlenilmesi 
gereken yolu ve bize tavsiye ettiği istikameti kendisi daha önce gitmişti. 
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Şeriatta müçtehit bir fakih ve güvenilir bir liderdi, onu Seyyid Burhaneddin 
Muhakkık-ı Tırmizi sulûk ile aşına etmişti. Ondört yıl tarikatta, riyazet 
çekmiş sonunda tarikattan geçip hakikate ulaşmıştı. Bu devrelerden sonra 
ilahi cezbe onu öyle kendine çekti ki kırk yıllık topladığı şeriat, tarikat, 
medrese ve tekke mahsulünü Şemsi Tebrizi’nin ayağına döktü ve ondan 
sonra tertemiz bir âşık olup, maşuktan başka ne varsa yaktı.

Mevlânâ’nın ilim tenkidine gelince; Onun ilim tenkidi bazılarının 
soğuk, bencil, kendini beğenmişliğine sebep olması ayrıca fikrin 
sınırlarının daralmasından dolayıdır, yoksa Mevlânâ ilmin özü, bilginin 
aslı ve ilimle uğraşmayla muhalif olmadığı gibi onu belirli bir ölçüde över 
ve herkese ilim öğrenmeyi bir fariza bilir. Kendisi bu yolda nice zorluklar 
çekmiş ve ömrünün büyük bir kısmını bu yola harcamıştı. Ama derdi ki bu 
ilimleri ve bilgileri öğrenme eğer insanın olgunlaşmasına yol açıp ruhuna 
işlerse ve nefsinin temizlenmesine bir başlangıç olup kalbinin güçlü ve 
sefalı olmasına yararsa faydalıdır yoksa böbürlenmeye, dünya malını ve 
makamlarını kazanmaya ve cismani şehvetlerin tatmini için kullanılırsa pek 
de makbul değildir. O ilmi öğrenmede ve bilgi elde etmek için zorlukları 
ve çileleri çekmenin o yüce hedef için kabul ediyordu. O hedef ve makam 
ise saadet ve insan nefsinin kemalidir. Yani saadet ve insan nefsinin kemali 
için ilim yolundaki zorluklara katlanmalıyız. Bu yükü hafifletmek için de 
onu taşımamız lazım. Önceden de işaret ettiğimiz gibi Mevlânâ ilim ve 
sanat öğrenmeyi her halde övüp bu bilim ve sanatları şöyle açıklamış:

“Denizdeki yaratıklar, dağdaki, ovadaki yaratıklar, bu hüner yüzünden 
insana karşı çaresiz bir hale düşmüşlerdir. İnsan yüzünden peri de, şeytan 
da kıyıyı tutmuştur; her biri bir gizli yeri yer edinmiştir.”(Age, C. I; 51, b. 
1031, 1033).

Yani insan ilim ve sanat gücüyle medeniyetler yarattı, deniz canlılarını, 
dağda, bayırda, çöllerde ne var ise irade gücüyle onları kontrolü altına 
aldı. Bu ilim ve sanat sayesinde insanlar yeteneklerine göre hak ettikleri 
yere geldiler, devler ve cinlerde gizlendiler ve kimseye görünmediler. Yine 
altıncı defterde ilim konusunda şu beyitlere rastlıyoruz:

“Bilgi, sınırı-kıyısı olmayan bir denizdir; bilgi dileyense, denizlere 
dalan bir dalgıçtır. Binlerce yıl ömrü olsa, gene de araştırmaya doyamaz.” 
(Age, C. VI;1232, b. 3880-3881).

Mevlânâ diyor ki: insan Allah’ın ona lütfettiği ilim sayesinde öyle bir 
makama geldi ki melekler bile ona secde ettiler, İblis uzun yıllar Hakk’a 
ibadet etmesine rağmen cahilliği yüzünden Allahın dergahından kovuldu.
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“Topraktan yaratılmış Âdem’e, Tanrı, bilgi öğretti de tâ yedinci kat 
göğe dek her yanı o bilgiyle ışıttı. Hak’ta şüpheye düşen kişinin körlüğüne 
rağmen meleklerin adlarını da kırdı, geçirdi. Altı yüz bin yıllık zahidin 
(Şeytan), o buzağının ağzını bağlaya kodu. Böylece de din bilgisi 
sütünü emmesine, o sağlam köşkün çevresinde dönmesine engel oldu. 
Duygu ehlinin bilgisi, o yüce bilgiden süt emmeye engel olan bir ağız 
bağıdır.”(Age, C.I; 50, b.1012-1016). Burada yüce bilginin ders ve kitap 
olmadan öğretmeni Hak Teâlâdır. Yani his ve duygu ehlinin bilgisi onlara 
ağız bağıdır, gayıptan süt içemezler ve ilahi maariften mahrum ve nasipsiz 
kalırlar. “Kendini, kendinin huylarından arıt da aparı özünü gör. O vakit 
kitapsız, müzakereci olmadan, hocaya başvurmadan, peygamberlerin 
bilgilerini gönlünde görürsün.” (Age, C.I; 171, b. 3460-3461).

Şunu da söylemeliyiz ki gurur ve kendini beğenme sadece okul 
öğrencilerine mahsus bir şey değil, belki tasavvuf ehli için de geçerlidir. 
Bu konuyu Mevlânâ birinci ve dördüncü defterlerde çok güzel bir şekilde 
anlatmaktadır: “Şu utanmaz kişiler de dervişlerin sözlerini, ariflerin 
nüktelerini taklit ederler; ağızlarına alırlar, söylerler.” (Age, C. IV; 710, b. 
1703). “Aşağılık kişide dervişlerin sözlerini çalar da bir bön kişiye o afsunu 
okuyup üfürerek kandırmak ister. Erlerin işi apaydın oluştur, sıcaklıktır; 
aşağılık kişilerin işiyse düzendir, utanmazlıktır. Aşağılık kişiler dilenmek 
için yünden aslan yaparlar; Ebû Müseyleme’ye Ahmed adını takarlar. O 
Tanrı şarabının mührü, o şarap küpünün kapağı halis misktir; âdî şarap 
küpünün kapağıysa pis kokulu şeydir, azaptır.” (Age, C.I; 16, b. 319-321, 
323).

Mevlânâ’nın zikrettiğimiz probleme önerdiği diğer çözümü 
tekrarlıyoruz. Mevlânâ enbiya ve evliyayı yağmur suyuna benzetiyor ki 
Allah’ın rahmet göklerinden yağmadalar ve çirkinlikleri kötülükleri (yerin 
ve yakınındaki havayı) yıkarlar, pislerin pisliğini temizlerler.” Bu sudan 
maksat da, erenlerin canıdır; sizin bulanıklığınızı; iyice yur -yıkar, temizler 
sizi denmekte.” (Age, C. V; 830, b. 221. Ayrıca bkz. Hümâyî, I/H.Ş. 1376; 
129-137). Onlarda bu yakınlıktan zarar görürler ama buhar hâline gelip 
bulut olup tekrar yere dönerler ve bu feyiz daimidir ve tekrarlanır. Allahın 
seçilmiş kulları halktan, Hakka, Hak’tan halka yolculuk ederler, onların 
işi iyilik ve insanları dünya ve ahiret buhranlarından kurtarmaktır. İşaret 
ettiğimiz gibi Tanrı da onları temizler. Mevlânâ Onun işi budur diyor.” 
Kirli hırkamı soyunurum, başımdan çıkarır, atarım; bana gene temiz bir 
elbise verir. Onun işi budur, benim işim de bu. Âlemlerin Rabbi, âlemleri 
bezer durur.” (Bkz. Age, C.V; 829-830, b. 199-208). Kuran’da da Allah’ın 
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Gaffar (suçları örten) olduğu yazılıdır.

Mevlânâ insanı dünyaya tapmaktan ve cisim zindanından kurtarmak 
istiyor. Dert ve hüzünle dolu olan dünyadan, kalıcı olmayan, oyun ve 
oyuncak olan dünyadan. Onu kalıcı bir âleme götürmek istiyor. Mutlulukla, 
sevinçle dolu bir dünyaya. Allah’ın seçilmişlerinin ve Allah adamlarının 
gittiği yola, onlarda önceden gittikleri bu yolu halka gösterdiler. Mevlânâ 
beşinci defterde şöyle sesleniyor: “A gönlü uyumuş kişi, ölümsüz olmayan 
saltanatı rüya bil. Cellât gibi boğazına sarılan şevket, şan, neye yarar?” 
(Age, C.V; 1024, b. 3927, 3928). Tekrar dünya ile ilgili: “Oyunu, oyuncağı 
bırakmadıkça çocuksun. Can arınmadıkça nasıl tertemiz olabilirsin. “Ve 
insanların savaşı için çok güzel bir benzetmede bulunur: “Halkın savaşı da 
çocukların savaşına benzer; tamamıyla özsüzdür, temelsizdir.” (Age, C.I; 
169, b. 3432; 170, b.3435).  

Mevlânâ’nın anlatmak istediği, tamamen dünyaya dalmamak, her şeyi 
maddiyata feda etmemektir. Maneviyata da önem vermek lazım. Bir yerde 
de dünyaya tapmak, Tanrı’dan gafil olmaktır. Yani dünyada yaşamak ve 
nimetlerinden faydalanmalıyız ama maneviyat ve ruhani âlemi de tamamen 
bırakmamalıyız.

Peygamberler, erenler ve insanların gönüllerinin tabibi yani Allah’ın 
seçilmiş kullarının insanlara bir beklentileri olmadan yardım ederler. 
(Bkz.Yunus Suresi (10): 72; Hûd Suresi (11): 51; Şuara Suresi (26): 127.
Ayrıca daha geniş bilgi için bkz. Mevlânâ, Mesnevi, C.II; 227, b.574-577, 
C.III; 516, b.2700-2709). Bu insanlar yardım edecekleri kişilerin nazını 
çekip, düşmanlardan gelen kötülükleri can ve gönülle kabullenirler, hatta 
kendileriyle alay edilse bile buna dayanırlar, onlarla muhalif olanların 
baskısı arttıkça daha yumuşar, daha çok sevgi gösterirler, çünkü böylelikle 
ancak ilahi vazifelerini yerine getirmiş olurlar. (Daha geniş bilgi için bkz. 
Hümâyî, I/ H.Ş.1376; 265-266, Mevlânâ, Mesnevi, C.VI; 1043- 1044, b. 
9-20; Ayrıca bkz. Age, C. VI;1147, b.2129-2131, 2138-2141, 2141-2146 ).

Allahın evliyası rahmet yağmuru ve kurtuluş gemisidirler. Daha önce 
değindiğimiz konu yani Allah’ın evliyası ve Allah adamları, insan ve 
insanlığı seven ve ona hizmeti büyük bir mutluluk sayanlar insanların 
kurtuluşu ve onlara yol göstermek için yaratılmışlardır. Beşinci defterde 
onlarla ilgili: 

“Yağmur, pislerin pisliğini temizlemek, onları arıtmak için Simâk 
burcunun bulunduğu yerden coşar da yeryüzüne yağar” (Mevlânâ, 
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Mesnevi, C.V; 829, b.199).” Bu sudan maksat da, erenlerin canıdır; sizin 
bulanıklığınızı; iyice yur-yıkar, temizler sizi.” (Age, C.V;830, b.221).                                                                     

Yine ikinci defterde:

“Su, kirlenmiş kişiye, bana koş der; pis, kirli adamsa, sudan utanıyorum 
der. Su der ki: Bu utanç, bensiz nasıl gider? Bensiz, şu pislik, nasıl arınır? 
Kirlenmiş, pislenmiş adam, sudan gizlenirse, ‘Utanmak, imana engel olur.’ 
sözü, yerine gelir.” (Mevlânâ, Mesnevi, terc ve şerh : Gölpınarlı, ıı/1990; 
492’de Buradaki utanmak, bilmediği şeyi öğrenmekten, bilgisizliğini belli 
etmekten çekinip utanmaktır. Yoksa “hayâ, imanla eştir, birisi gitti mi 
öbürü de ona uyar, gider.” buyurulmuştur, Suyûtî, I/ 1321; 128).”Gönül, ten 
havuzunda çamurlarla bulandı ama ten, gönüller havuzunun suyuyla arındı, 
tertemiz oldu. Ey oğul, gönül havuzunun çevresinde dolan; fakat sen, sen 
ol, beden havuzundan sakın.” (Mevlânâ, Mesnevi, C.II; 264, b.1366-1370).

 “A bedeni kirli, havuzun çevresinde dönüp dolaşıyorsun ama adam, 
havuzun dışındayken nasıl arınır? Havuzdan ayrı düşen, nerden temiz 
olacak; o, öz temizliğinden bile uzak düşmüştür. Bu havuzun temizliğinin 
sınırı yok. Bedenlerin temizliğiyse az bir şeydir. Gönül de havuzdur ama 
gizli. Gönlün, denize gizli bir yolu var. Senin sınırlı temizliğin de yardım 
ister; yoksa paranın sayısı, harcandıkça azalır. (Age, C.II; 264, b. 1361-
1365). Kastedilen şu ki Allah adamlarının gönlü, Tanrı'nın sonsuz feyizli 
denizine bağlıdır, bu yüzden onların tasarruf ve feyiz güçleri sonsuzdur. 
(Daha genis bilgi icin bkz. Age, C.VI;1151, b. 2225-2227).

Mevlânâ II. defterde ricâl-ül gayb yani gizli evliya ile ilgili bilgi 
vermektedir: “Mazlumların feryatlarını duydular mı, imdatlarına koşan 
aslan erler vardır dünyada. Onlar nerde olurlarsa olsunlar, mazlumların 
feryatlarını duyarlar; Tanrı rahmeti gibi o yana koşarlar.”( Age, C.II; 290–
291, b. 1933-1934; ayrıca bkz. C. II; 291, b.1935-1938).

III. Modern Zamanların Buhranlarına Mevlânâ’nın Mana Muştusu 
ile Cevap Verme

Savaşın bitişi ve barışın ortaya çıkması yani milletler, dinler ve 
mezheplerin ittihadı nasıl gerçekleşir? Aslında milletler arasındaki 
savaşlara, çatışmalara baktığımızda bunların çözülmeyecek türden 
olmadığını anlarız. İnsanların arasındaki çatışmalar ortadan kalkınca her 
şey aynı görünür sanki tek renkle boyanmıştır.

“O’nun küpünün rengi, Allah boyasıdır; küpte her şey, bir renge 
boyanır.” (Age, C.II; 263, b. 1345. Ayrıca bkz. Mevlânâ, Mesnevi, terc 
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ve şerh: Gölpınarlı, I/1990; 98, b. 504’ün şerhi). (Kuranda da, Allah’ın 
boyasını esas alın. Allah’tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız 
O’na kulluk ederiz.). (Bakara Suresi (2): 138). “Güzel renkler, temizlik 
küpünden meydana gelir; çirkinlerin renkleriyse kara cefa suyundan. 
O güzelim rengin adı” Tanrı boyası” dır ; kirli rengin kokusuysa Allah 
laneti.” (Mevlânâ, Mesnevi, C.I; 38, b. 765-766). “Kıtlık, bolluk, barış, 
sınanmalardan doğan savaş, hep böyle; âlemin ahvalini de bunun gibi bil. 
Âlem bu iki kanatla havadadır; canlar, bu ikisi yüzünden korkuyla ümidi 
yurt edinir. Bu, âlemin, güney yeline benzeyen yaşayışıyla sam yeline 
benzeyen oluş, tekrar diriliş yellerine tutulup yaprak gibi titreyeceği vakte 
dek böyle sürer-gider. Derken İsa’mızın tek renklilik küpü, yüz renklilik 
küplerini değersiz bir hale kor, onların kârına kesat verir. Çünkü o dünya, 
tuzlaya benzer; oraya ne giderse renksiz olur. Toprağa bak sana, renk-
renk halkın hepsini de mezar içinde bir renge boyamada. Bu, görünen 
bedenlerin tuzlası; anlamlar tuzlasıysa, zati başka. O anlamlar tuzlası, 
mana âlemindedir; orası ezelden ebede dek yenilikler içindedir. Nitekim 
Mustafa’nın ışığının parlaklığı yüzünden yüz binlerce karanlık, ışık oldu- 
gitti. O alp uluğun yüzünden Yahudi, şirk koşan, muğ, hepsi de bir renge 
boyandı. O sır güneşinin ışığında yüz binlerce kısa, uzun gölge, birleşti- 
gitti.” (Age, C.VI; 1133-1134, b. 1852-1859, b.1861-1863).

“Şimdi gizli şeyler, alacalı öküze benziyor; söz iği, çeşitli inanç 
güdenler arasında yüz renkli bir iplik büküyor. Şimdi yüz renklilik, yüz 
gönüllü oluş sırası; bir renkli âlem nasıl görünebilir ki? Kurt çağı, Yusuf 
kuyunun dibinde… Kıptilerin nöbeti, Firavun padişah şimdi. Böylece de 
şaşkınca gülen, kimseden esirgenmeyen rızktan, bir kaç gün şu köpekler 
de paylarını alsınlar bakalım.” (Age, C.VI; 1134-1135, b. 1868-1869, b. 
1871-1872). Ormanın içinde, “Gelin” buyruğu yayılıncaya dek aslanlar 
bekliyorlar; “Gelin” buyruğu verilinceye dek bu, böyle. (Age, C. VI; 1135, 
b. 1873).  

Mevlânâ’ya göre arayan sonunda istediğini bulur. Hayatın 
buhranlarından kurtulma yolunu arayan da elbette bu problemden 
kurtulma yolunu bulacaktır:

“Tanrı’nın gölgesi, kulun başı üstündedir; arayan, sonunda bulur. 
Peygamber, bir kapıyı çaldın mı, sonunda, o kapıdan bir baş, dışarıya çıkar 
dedi.” (Age, C.III; 620, b. 4781-4782. Ayrıca bkz. Furûzanfer, H. Ş. 1361; 
105).

Mevlânâ her zaman bize ciddi çalışmayı, talep etmeyi öğütlüyor, talebi 
isteklerin anahtarı sayıyor ve her işin oluşu isteyenin himmet ve kuvvetine 
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bağlıdır diyor, isteyin ne kadar güçlü ise engeller o kadar zayıflar ve 
güçsüzleşir, demektedir. Buhranlar ve savaşlardan kurtulmanın yollarından 
biri de barışı aramaktır.

“Kendinin, çirkin, güzel şekillerine bakma da aşkına, dileğine bak. A 
yüce kişi, hor musun, arık mısın; buna bakma; himmetine, gayretine bak. 
Ne hâlde olursan ol, arayadur; a dudakları kupkuru susuz, boyuna su ara. 
O kupkuru dudakların tanıklık ediyor ki sonunda kaynağa ulaşacaksın 
sen. Bu arayış, kutlu bir harekettir; bu isteyiş, Tanrı yolundaki engeli kırar 
döker. Bu isteyiş, isteklerinin anahtarıdır; senin ordundur, bayraklarına 
yardımdır, üstünlüktür. Aracın olmasa da isteyedur; Tanrı yolunda araca 
ihtiyaç yoktur. Maldan, sanattan neyin varsa, onların önünde bir istek, bir 
düşünce değil miydi?” (Age, C.III; 453-454, b.1437-1440, 1442-1443, 
1445, 1449, Ayrıca bkz. Arbaş, 2006; 765-766).

Bununla beraber Mevlânâ tevekküle de çok önem vermede. Yani 
aradığımız ve istediğimiz her şeyi elde etmek için çalışıp çabalamaktan 
sonra tevekkül etmeyi tavsiye ediyor.

O muhabbeti, sevgi ve aşkı, hoşgörüyü bütün dertlerin dermanı bilmekte.

IV. Sonuç

Mevlânâ barış ve aydınlığa götüren bir yolun hizmetkârıdır. Ona 
göre sevgi, tahammül ve hoşgörü ile açılamayacak kapı yoktur. İşte bu 
özellikler de aslında modern dünyanın bunalımlarına karşı adeta panzehir 
görevini yerine getirirler. Hoşgörüyü bir yaşantı biçimi ve ilişkilerin temel 
belirleyeni olarak yerleştirmek oldukça önemlidir. Bunun için ciddi ve 
esaslı bir eğitimden geçmek şarttır. Bu eğitim için insanları sadece bilgi ile 
donatmak yeterli değildir. Bunun yanında bütün ahlakî, moral, duygusal 
ve manevi kaynakların da harekete geçmesi gerekir. Mevlânâ böyle bir ruh 
eğitiminin insanlar için uygun olacağı düşüncesindedir.

Atatürk de aynı yolda adım atmış, tüm insanların mutluluğu ve özellikle 
Türk milletinin istikbali ve geleceğinin temini için bütün hayatı boyunca 
çaba göstermiştir. Onun ortaya attığı “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi 
insanların birlikte ve mutlu bir hâlde yaşamaları için, toplumların zamanın 
vebası olan savaştan kurtulmaları için en önemli ilaçtır. Mevlânâ insanları 
barışa davet ediyor: “Barış dalgaları coşar, köpürür, gönüllerden kinleri 
söker atar.” (Age, C.I; 128, b. 2578).

O insanlara sevgiyi ve bu vesile ile doğru yolu bulmalarını öğütler ve 
der ki: “Sevgi, acılar tatlılaştırır; çünkü sevgilerin temeli, insanı doğru 
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yola götürmektedir. (Age, C.I; 128, b. 2580). “Sevgiden, acılar tatlılaşır; 
sevgi yüzünden bakırlar, altın olur. Sevgi yüzünden tortular durulur, arınır. 
Sevgiden dertler şifa bulur, sağalır. Sevgiden, ölü dirilir; sevgi yüzünden 
padişah kul kesilir. Bu sevgide, bilginin sonucudur; saçma sapan şeylere 
kapılan, nasıl olur da böyle bir tahta oturur? Noksan bilgi, nerden bu aşkı 
doğuracak? Noksan bilgi de aşk doğurur ama bu aşk, cansızdır.” (Age, 
C.II; 272, b. 1529-1533).

Mevlânâ eğitiminin iki önemli aşaması vardı: Tek tek, usta bir 
kuyumcu gibi, önce bireyleri eğitmek. Bu, eğitimin önemli bir aşamasını 
oluşturuyordu. İkinci aşamada ise, sağlıklı, uyumlu, dengeli, adaletli 
toplumlar oluşturmak.

İnsanları tek tek eğitmek, ona çağın gerçeklerini, bilgisini, görgüsünü 
kazandırmak, ahlaki değerleri, manevi ilkeleri benimsetmek ancak böyle 
toplumsal bir amaca dönükse bir anlam taşır.

Aslında bütün ahlak sistemlerinin ve tasavvuf sistemlerinin temel 
amacı, yapmak istedikleri de budur. Yöntemlerin ayrılığı sorun değildir, 
hedef aynıdır.

Mevlânâ’nın bireyden başlayarak sağlıklı bir topluma varabilme 
yolunda kullandığı yöntemlerin her biri ( inanç, sema, müzik, şiir, söz, ders, 
vb. ) bu hedefe yöneliktir. (Araz, 1992; 42-43). O insanların hırs, gıybet, 
kibir, mal düşkünlüğü, rüşvet, israf gibi kötü huylarından kurtulmalarını 
istiyor. 

Mevlânâ hayattaki buhranlardan kurtulmada şahsın kendi çabası 
veya insanların mutluluğu için rehberlik edenlerin yardımını ön planda 
tutmaktadır.

Mevlânâ’nın felsefesinde bilginin çok önemli yeri vardır.

Mevlânâ’nın düşüncelerinin günümüze kadar gelebilmesinde Atatürk’ün 
de büyük katkıları olmuştur. Mevlânâ’ya büyük saygı duyan Gazi, 
Konya’ya her gidişinde genellikle Mevlânâ Müzesi’ne uğrayıp bazen 
saatlerce orada kalırdı. Zaten bu saygının tesiriyle 1925’teki tekkeler 
ve zaviyeler kanununun yürürlüğe girmesiyle Mevlânâ dergahının bir 
müze haline getirilmesini ve açık kalmasını istemiştir. “Yurtta Sulh, 
Cihanda Sulh” ilkesini hayatı boyunca şiar edinen Atatürk’ün büyük 
Türk mutasavvıfı Mevlânâ’nın barış konusundaki düşüncelerinden 
etkilenmemesi düşünülemez. (Daha geniş bilgi için bkz. Önder, 1989).

Şu babayla barış, asiliği bırak da balçık bile altın görünsün sana. 
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Ben, bu babayla boyuna barışığım da o yüzden bu dünya gözüme cennet 
görünüyor. (Mevlânâ, Mesnevi, C.IV; 787, b. 3261, 3263).

Çalışmamızı Mevlânâ’nın bu beyitleriyle tamamlamak istiyoruz.

“Senin işin, her şeyi değiştirmek, dilekleri vermek; benim işimse 
yanılmak, unutmak, yanlış yola gitmek. Yanlışımı, unutmamı bilgiye 
çevir, tümden öfkeyim, tümden taşkınlık; beni sabırdan, hilmden ibaret 
kıl. Dünyaya gönül verenlerin, bu yüzden can gözleri kördür; çünkü onlar, 
balçıktaki acı, tuzlu suyu içerler. Uçan kuş, yeryüzünde kalsa tasalanır, 
derde düşer, ağlayıp inlemeye koyulur. Fakat ev kuşu, kümes hayvanı, 
yeryüzünde sevinçle yürür, yem toplar, neşeyle koşar durur. Çünkü o, 
aslında da uçamazdı; öbürüyse uçan kuştu” (Age, C.V; 859, 861, b.781-
782, 815, 820-823).

“Ey bize nimet veren, direnme bağışlayan, sen halkı şu kararsızlıktan 
kurtar. Şu iki büklüm nefse, ayak direnmesi gereken işte bir direnme ver. 
Sen onlara dayanma gücü ihsan et, terazilerinin hayır kefesini ağırlaştır; 
şekiller düzüp halkı aldatanların düzenlerinden sen kurtar onları. A kerem 
sahibi, sen onları hasede düşürme de, haset yüzünden taşlanmış Şeytana 
dönmesinler. Halk, geçip gidecek mal, çürüyüp eriyecek beden yüzünden 
hasetle boyuna yanmada. (Age, C.V; 880-881, b.1197-1201).  

“Bize nice, güzel sözler hatırlat da seni insafa getirsin o sözler a 
arkadaş. Yarabbi, dua da senden, kabul etme de senden. Eminlik de senden, 
korku da senden. Yanlış söylediysek sen düzelt; a söz padişahı, düzeltici de 
sensin. Bir kimyan var ki dilediğini, dilediğin şeye çevirirsin onunla. Kan 
ırmağı bile olsa Nil edersin onu. Bu çeşit kimyacılık, senin işindir; bu çeşit 
iksirler, senin sırrındır.” (Age, C.II; 233, b.691-695).
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TÜRK ÇAĞDAŞLAŞMASININ TEMELİ LAİKLİK

*ATALAR,  Münir
TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ

ABSTRACT
Secularism as the Basis of Turkish Modernism

Secular thought is the outcome of a very long cultural evolution of 
humanity. With its current meaning, secularism has found its own place in 
most of the European countries.  The principle of secularism has started 
influencing the legal structure of European countries since the second half 
of 19th century. 

In Turkish political life, religion and public affairs have followed a 
more different pattern than it has in Europe. We notice that, though the 
case was not the same as today, a secular understanding had been adopted 
in social and political tradition in Turkish history before Islamic thought 
was adopted. As a matter of fact, it is possible to see that, in Pro-Islamic 
Turkish State traditions, exclusion of religion from public affairs often 
received great care.

In the process after the adoption of Islam, though one can see some traces 
and historical documents of secular thought and freedom of conscience 
both in Seljuklu and Ottoman State periods, secularism with its true nature 
has been possible in Turkey of Republic by means of high genius and 
attempt of Atatürk.   

It took secularism and the concepts to form its substructure as much 
as a 200-year long process to be effective in social life and state law in 
Europe. However, it reached a modern and secular level in a much shorter 
period of time of Turkish Republic. Having a significant place regarding 
our constitutional regime, secularism is also a cornerstone of the Principles 
of Atatürk and Revolutions.

In fact, secularism means both a security for our freedom, thoughts, and 
beliefs by laws and mutual respect. However, it is interpreted differently 
by some individuals nowadays, and intentionally or unintentionally; it is 
* Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih, Bölüm Başkanı, 60250 Kampüs-Tokat.
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reflected to our future generations incorrectly. In such cases, it has negative 
reflections on the national interests of the State of Turkish Republic. 

In conclusion, the secular thought which requires sensitive consideration 
and which is applied in Turkey is definitely against the desires to turn 
back to a theocratic state structure. Secularism does not mean “to refuse 
spirituals and morals of Islam”. Atatürk praised Islam by preventing it 
from being exploited in political stage.

Key words: Sercularism, modernism, Security, Turkish modernism.

-----

Konuyu daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için, bazı kelimelerin 
sözlük ve deyim olarak karşılıklarını vermek gerekiyor. Önce taassup 
kelimesinden başlamak istiyorum;

Taassup, sözlük anlamı olarak Arapça, “asab, asabiye” kökünden gelir. 
Eskiden anlamı, birine taraftarlık etmek, kendi din ve milletini son derece 
yücelterek başka dinden olanlara ve diğer milletlere düşmanlık göstermek 
demektir ki, bu anlamıyla milliyetçilikle, nasyonalizm ile eşanlamlıdır. 
Deyim olarak da sözlük anlamına yakındır. Şöyle ki: Bir din ve düşünce 
veya bir partiye aşırı derecede ve bağlanma, bağnazlık demektir1. Bu 
anlamıyla “fanatizm”in karşılığıdır. Bu bağlamda mutaassıp, fanatikle 
eş değerdir. Din hürriyetinin en büyük düşmanı taassupluktur. Taassubu 
önleyen de laikliktir.

Tarih terimi olarak laiklik, din ile felsefenin, din ile ilmin, din ile 
hukukun, din ile sanatın ayrılmasıdır. 

Hukuk ve siyaset yönüyle laiklik, otoritenin ve hukukun kaynağı 
olarak ilahi bir kaynak ve otorite tanımamak, devlet otoritesini ve hukuk 
prensiplerini dini unsurlardan ve tesirlerden uzak tutmaktır. Kısaca, devlet 
ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan hürriyetinin gerçekleşmesi 
bakımından tarafsız olmasıdır. Çağın gelişimine paralel olarak din ve 
devlet ilişkileri de gelişir. Din-devlet ilişkisi rölatiftir, görecelidir. Ancak 
olaylar ve çeşitli ülkelerdeki uygulamalar, özellikle hukuki tarifin tam 
gerçekleşmediğini gösterir. Felsefi anlamda laiklik ise, iman ile aklın 
sahalarının ayrılmasıdır. İmanın aklın sahasına asla müdahale ettirilmemesi 
gerektiğini savunan görüştür. Başka bir deyişle, iman ile inanç yerine aklın 
üstünlüğünü kabul eden anlayıştır2.
1 Meydan Larousse; C.XI, İstanbul. 1973. s. 814.
2 age. C.VIII, s.776. Ahmet Mumcu: Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi. C.1, Eskişehir, AÖF Yayını, 1998 s. 
156, C.II. s. 523.
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Çok yaygın kullanılan anlamıyla laiklik, çoğu kez din işleri ile 
devlet işlerinin ayrı tutulması şeklinde yorumlanmıştır. Esasında laiklik 
hürriyetlerimizin, düşüncelerimizin ve inançlarımızın hem yasa tarafından 
emniyete alınması ve karşılıklı olarak saygı duyulmasıdır. Ayrıca 
laiklik günümüzde kimileri tarafından farklı değerlendirilmekle birlikte 
geleceğimizin teminatı olan gençlere bilerek veya bilmeyerek yanlış 
aksettirilmektedir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin millî 
çıkarları üzerinde olumsuz yansımalar görülmektedir. Laiklik anlayışı 
uzun bir kültür evrimi sonucudur. Bugünkü manası ile laiklik pek çok 
Avrupa ülkesinde yerini bulmuştur. Avrupa ülkelerinde laikliğe giden 
süreç Rönesans ve Reformcu hareketler XIX. yüzyılda pozitivist akımların 
güçlenmesinin önünü açarken aynı yüzyılın ikinci yarısından itibaren laiklik 
ilkesi Avrupalı devletlerin hukuksal yapılarına tesir etmeye başlamıştır. Bu 
bağlamda tarihî süreçte devletle din ilişkileri çeşitli aşamalardan geçmiştir. 
Türk siyasi yaşamında din ve devlet ilişkileri Avrupa’dakinden daha farklı 
bir seyir takip etmiştir. Bu ifadelerden hareketle, Türk tarihi içerisinde de 
İslam inancını kabul etmeden evvel Türklerde bugünkü manada olmasa 
bile sosyal ve siyasal gelenekte laik bir anlayışın benimsendiği dikkatimizi 
çekmektedir. Nitekim İslamiyet Öncesi Türk Devlet geleneğinde 
devlet işleri ile din esaslarının çoğu kez birbirinden ayrı tutmaya özen 
gösterildiğini görmek mümkündür. Gerek Doğu Türkistan’daki, gerekse 
Batı Türkistan’daki çeşitli Türk Devletleri’nde o döneme göre çok ileri 
sayılabilecek derecede din hürriyeti vardı. Bu devletlerin hâkim oldukları 
sahalarda değişik dinlerin veya inanç sistemlerinin mensupları bir arada ve 
barış içinde yaşayabilmişlerdi. 

İslamiyet’in kabulünden sonraki süreçte ise, gerek Selçuklu gerekse 
Osmanlı Devletleri döneminde laik düşünce ve vicdan özgürlüğü 
hareketlerinin birtakım belirtilerine ve bu ifadelere dayanak teşkil 
edeceğini düşündüğümüz tarihi vesikalara rastlansa dahi gerçek mahiyeti 
ile laiklik Cumhuriyet Türkiyesinde Atatürk’ün yüksek deha ve girişimi ile 
mümkün olabilmiştir.

Avrupa’da laiklik ve laikliğe altyapısını oluşturacak kavramlar 200 
yıllık uzunca bir sürede toplum yaşantısında ve devlet hukukunda etkin 
hale geldiği halde Türkiye Cumhuriyeti’nin çok kısa bir dönem içerisinde 
modern ve laik düzeye ulaşması hiç kuşkusuz yakın çağların dikkat çekici 
sosyo-politik olaylarından biridir. Anayasal düzenimiz açısından önemli 
bir yere sahip laiklik ilkesi, Atatürk ilkeleri ve İnkılâpları’nın da temel 
taşını teşkil etmektedir.Türkiye’de uygulanan ve üzerinde hassasiyetle 
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durulması gereken laiklik anlayışı, teokratik bir devlet yapısına dönüş 
heveslerine kesinlikle karşıdır. Laiklik, dinin şahsi ve siyasi çıkarlar için 
sömürülmesine de izin vermez. “İslam dininin maneviyatı, ahlakiyatı 
reddedilmiş değildir.” Atatürk, Türk Milleti’nin tarihî köklerinde 
de tespitlendirmeye çalıştığımız üzere, dini, siyaset sahnesinde 
sömürülmekten kurtararak yüceltmiştir.

Çağdaşlaşmak ise millî ve dinî köklerimizden kopmadan, devletin ve 
hukukunun laikleşmesi, kadınların medeni haklarına kavuşması, alfabenin 
değişmesi suretiyle eğitimin kolaylaşması, “maymunca bir taklitle değil”, 
fakat akıcı ve bilimci yaklaşımla evrensel medeniyete katılmaktır.3 
Çağdaşlıkta, çağdaşlaşmanın içinde hem çağdaş eğitim, hem de çağdaş 
yaşam vardır. Dinî otorite ile siyasî otorite ayrı ayrı olmazsa sonuç 
engizisyona dönüşür. Yasa askere koruma ve kollama görevi vermiştir. 
Yönetme görevi vermemiştir. Camiye ve kışlaya siyaset girmemiştir.

 Sekülarizme gelince, Devlet idaresine ilim ve fennin hâkim kılınması, 
dini kuralların dışlanmasıdır.

Hukuk devleti olmak ve dinî devletten ayırmak gerekiyor. Ama nasıl? 
Bu ikisi; yapışık doğan ikizler gibidir. Çok sancılı doğarlar; bazen biri 
bazen ikisi hastalanır ama yine de sağlıklı yaşamalıdırlar. Pozitif hukuk 
şeriatın yerini alınca, “Türkiye Cumhuriyeti devleti dârü’l-harb oldu, 
yabancılaştı” diyenler çıkıyor. Selefî cereyan ise: “ Biz asr-ı saadet gibi 
yaşamak istiyoruz ” Dediklerinde hiçbir şey yapılamaz duruma geliniyor. 
Din ve devleti ayırmak güçlük arz ediyor: ayrıldığında ise ortada oluşan 
otorite boşluğunu halk bastırarak doldurmak ister; Kur’an’da hem ahireti, 
hem de dünyayı düzenleyen hükümler, kurallar vardır. Dünya ile ilgili 
içtihatlar (icma) yerine pozitif hukuk alınırsa “İslam’dan uzaklaşma söz 
konusudur” diyenler ortaya çıkıyor. Hz. Peygamber vefatında yerine 
halife bırakmamıştır. Ancak devletin nasıl yönetileceği ile ilgili olarak yol 
göstermiştir ki, o da işin şûrâya (meşverete) bırakılmasıdır. 

Ehl-i Sünnet’e göre halifenin kimliği, halifelik makamı ve halifeliğe 
geçiş usulü nass (dinî metin) ile tespit edilmeyip Müslümanların 
tercihine bırakılmıştır; dolayısıyla hilafet dinin konusu sayılmamalıdır. 
Böyle olduğu için ilk dört halifenin seçimi tamamen o dönemin şartları 
gereği ve çok çeşitli şekillerde Müslümanların tercihleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmiştir. Sünni siyaset teorisyenlerine göre Kur’an’da ve 
hadislerde hakka ve adalete bağlı olma, meşveretle iş yapma, zülmü önleme, 
İslam’ın emir ve yasaklarına uygun davranma gibi kamu yönetimini 
3 Prof. Dr. Turhan Fevzioğlu, “ Türk İnkılâbının Temel Taşı Laiklik” Yayına hazırlayanlar: Prof. Dr. Ethem Ruhi 
FIĞLALI ve diğerleri, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, Ankara., 1999, s. 157.
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ilgilendiren genel ilkelerden söz edilmiş olsa da; devlet başkanlığı, devlet 
başkanında bulunması gereken şartlar, bu kişinin görev ve sorumlulukları 
gibi konularda ayrıntılı hükümlere yer verilmemiştir. Esasen üst bir kurum 
olan yönetim biçimi ve siyasal yapılanması, toplumların gelenek, kültür ve 
sosyal değerleriyle yakından ilgili olduğundan İslam dininin bu konularda 
ayrıntıya girmemesi onun temel niteliklerinin tabii bir gereğidir4.

Netice olarak, şer’i esaslarda, dini kurallarda devletin şekli söz konusu 
edilmemiştir.

1924-1949 yılları arasında, hidemât-ı diniye (din hizmetleri) için okullar 
açılmamıştır. Halkın bu gereksinimi dışlanmıştır. Bu durumda dini faaliyet 
ve örgütler yer altına inmiş ve gizlenmiştir.

Türkler çok geniş bir geleneksel hukuk sistemi (kâvânîni örfiye) 
geliştirdiler. Bu sayede, gayrimüslim uyrukların domuz, şarap ve benzeri 
gibi İslâm’a göre alınması-satılması haram olan gelirlerinden vergi aldılar. 
Şeriatın haram saydığı bu gelirlerden, yeniçerilerin aylıklarını, ordunun 
silâh giderlerini karşıladılar. O zamanlar ne Abbasilerde ne Selçuklularda 
ne Osmanlılarda bugünkü kadar şekilcilik, hurafelere inanç ve taassupkâr 
(gerici) hareketler vardı. 1968’lere değin üniversitelerimizde genel gidişat 
çok iyi idi. “Müslümanlık bu tarihten sonra mı çıktı?” diye insanın düşünesi 
geliyor5. Üç kıt’ada, türlü din, dil, gelenek ve görenekteki birçok halkı 
yönetme durumunda olan Osmanlılar, gelenek ve göreneklere dayalı lâik 
içerikli ciltlerce yasa yayımlamışlardır. Fatih Sultan Mehmet, din işlerini 
İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi’ye bırakarak, lâiklik yolunda bir adım 
atmıştır.

Sultan II. Mahmut, bir sürü yeniliğe girmiştir. Cevdet Paşa 
başkanlığında kurulan heyet, 1869’da mecelle denilen şerî bir kod 
yapmışsa da yeterli olamamıştır. Yine de bu kod, dinî esasları sınırlı ölçüde 
çağdaşlaştırmaya çalışan büyük bir çabanın ürünü idi. Böylece hukuku 
fetvalarla düzenleme yerine, fıkhın kanunlaştırma yoluna gidilmesi büyük 
bir yeniliktir6.

Lâiklik bize, ilk defa 1839 yılında Gülhane Hattı Hümayunu ile din 
hürriyeti şeklinde girmiştir. 1856’da Islahat Fermanı ile de tescil edilmiş, 
tekrar teyit edilmiş ve genişletilmiştir. Ali Fuat Başgil’e göre lâiklik, 
“dindar vatandaşların, din konusunda hâiz oldukları haklardan her birini, 

4 Bkz., Doç. Dr. Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi (2), (Hulefa-i Râşidîn Dönemi), İstanbul, 2007, s. 22-
23.
5 Neşet Çağatay; “Laiklik, Çağdaş Uygarlık Yoludur”, Cumhuriyet, 14.05.1987, s. 2. 
6 Agm.



34

serbestçe, korkusuz ve endişesizce kullanmalarını ve her birinden serbestçe 
faydalanmalarını gerektirir.” Türkiye’de bugün din hürriyeti vardır. 9 Nisan 
1928’de yapılan Anayasa (Teşkilâtı Esasiye Kanunu) değişikliği ile 
“Devletin resmî dini, dini İslam’dır” hükmü kaldırılmıştır7. Lâiklilik ise, 
1937’de CHP’nin altı temel ilkesinden biri olmuş ve anayasaya girmiştir.

Lâik kelimesine baktığımızda genelde, ruhanî olmayan kimse anlamını 
taşıyor. Dinî olmayan (lâ-dinî) şey, fikir veya kurum anlamına da geliyor. 
Anayasalarımızda da yer alıyor. Lâiklik bu kadar çeşitli insanlardan 
oluşan kültürel zenginliğimizin harcı ve medeniliğin temel ilkesidir. Türk 
hukukunda da bunu Ziya Gökalp la-dinilik olarak kullanıyor. La-dinilik, 
dinsizlik olarak anlaşılır diye, bakıyorsunuz Müşir Ahmet Paşa da la-
ruhbani olarak kullanıyor, zaten İslam’da Tanrı ile kul arasında üçüncü 
bir kişi, aracı yoktur. “La ruhbaniyete fi’l İslam”da, ruhbaniyet yoktur 
demektir. Gerçek laiklikte din düşmanlığı değil, dine tarafsız bir davranış 
mevcuttur. Laik devlette, devlet, dine bağlı olmaz. “Devlet dini anlayışı, 
ayrı dinlere mensup ve inanmayan vatandaşların kanun önünde eşitliğine 
aykırı düşer.8

Çağdaşlığın yolu bilimden ve aklı iyi kullanmaktan geçer. İslamiyet 
de bu konuya çok önem verilmiştir. Kur’an’da bir çok ayetin sonu 
“Düşünmüyor musunuz? Akıl etmiyor musunuz?” Düşünenler için 
delillerimizde ibretler vardır.” şeklinde sona ermektedir. Konu ile ilgili 
ayet ve hadisler sayılmayacak çoktur. İşte iki âyetin anlamı : “Hiç bilenlerle 
bilmeyenler bir olur mu?” “İnsan için ancak çalıştığı kadar vardır.” 
İşte bazı hadisler: “ İki günü eşit geçiren kimse zarardadır.”; “Âlimler, 
peygamberlerin varisleridir.”; “Alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından 
evladır (üstündür)”; “İlim yapmak, kadın-erkek herkese farzdır.”; Tüm 
bunları niçin sıraladık? Çünkü İslam donuk aklı istemiyor. Onda aklın 
kullanılması esastır: Kur’an akılla-imanı kucaklaştırır. İşletilen akıl veya 
aklın işletilmesi, Kur’an’a göre insan onurunun ve iman gerçeğinin 
özüdür. İşletilmeyen, başka bir deyişle dondurulan akıl, imanın ipotek 
altına girmesine yol açar. Böyle olunca da din, insanın aldatılmasına ve 
sonuç olarak da tahrip edilmesine zemin hazırlayan bir baskı aracı haline 
gelir9. Bunu örneklemek içindir ki Kur’an; sürekli bir biçimde dini ilimle; 
imanı da akılla kucaklaştırmaktadır. Din ilahi bir konumdur ki, akıl 
sahiplerini kendi hür iradeleriyle mutlak hayra iletir. 

Görüldüğü üzere bu tanımın üç temel unsuru vardır: ilahilik, akıl ve 
7 Ali Fuat Başgil; Din ve Laiklik, İstanbul 1962, s. 15.
8 Avni Akyol; Laiklik ve Din Öğretimi, Ankara 1990, s. 27.
9 Hüseyin Atay ve diğerleri; İslam Gerçeği, Ankara 1995, s. 96.
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hür irade. Bütün bunlar, hür iradenin felce uğratılmamasını gerekli kılar. 
Çünkü felce uğrayan iradelerin sahipleri görünüşte yaptıkları iyi şeyler olsa 
da gerçekte insan değil robotturlar. Kur’an robotlardan çıkan fiileri din ve 
hayır olarak görmez10. Onların iş ve yönetimleri, aralarında şûra iledir.” 
(Şûra, 38) Buradan anlaşılıyor ki yönetim gücü halkın egemenliğinden 
geliyor. Laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Böyle olduğuna dair birçok ayet 
vardır: “ Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 256) “Rabbin eğer dileseydi, 
yeryüzünde bulananların hepsi kesinlikle inanırlardı öyleyse, sen buna 
rağmen, insanları inanmaları için zorlayacak mısın?” “Yunus, 99 ayeti, 
inanç özgürlüğünü açıkça emretmektedir. “De ki gerçek Rabb’imizdendir. 
Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.” (Kef, 29), “ Ey Muhammed, onların 
doğru yola iletimeleri sana düşmez. Fakat Allah dilediğini doğru yola 
eriştirir.” (Bakara, 272) “Ey Muhammed, Rabb’inin yoluna hikmetle güzel 
öğütle çağırır.” (Nahl,125) “Sizin dininiz size, benim dinim bana” (Kafirün, 
6) “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz! Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” 
(hadis). Bu hadisten anlaşılıyor ki, din de zorlama yoktur.

Bugün devletlerin çoğunda iktisadi ve sosyal rejimlerdeki ayrılıklar 
ne olursa olsun, laiklik ilkesine yer verilerek, din kurallarının devlet 
yönetiminde bir rol oynayamaması esas kabul edilmiştir. Aksi durum 
teokratik veya yarı teokratik anayasa (Yemen, Suûd, İran) olur ki son derece 
tehlikelidir. Memleketimizde de yakın döneme kadar bunu denemeye 
yeltenenler çıkmış ve sonları hüsranla bitmiştir. Eskiden olduğu gibi şimdi 
de tarih bunun canlı ve somut örnekleriyle doludur.

ATATÜRK inkılâplarının en önemli ilkesi laikliktir. Laiklik, Orta Çağ’ın 
İslami düşüncesinde, ictihat kapısının kapalı olduğu gerekçesiyle, sosyal 
ilerlemeyi köstekleyen, fikir hürriyetini baltalayan skolastik zihniyeti 
yıkıp vicdan hürriyetini korumak, dinin kişisel ve siyasal yararlar uğruna 
sömürülmesini önlemektir11.

Laiklik geniş manası ile de hürriyetlerin en kutsalı olan  düşünce 
hürriyetine devletin tarafsız bir davranış içinde olarak saygı göstermesidir. 
Batılı manada demokrasinin, devletin objektif bir müessese ve hukuk 
devleti olmasının temel şartı budur. Dar ve klasik manası ile laiklik ise 
devletin her çeşit dini inanç, ayin ve kuruluşlar karşısında tarafsız kalması 
ve muhtelif dinlere bağlı olanlar arasında bir ayırım yapmaması böylece 
din hürriyetinin sağlanmasıdır. Buna karşılık, dinsel otorite ve ilkelerin, 
inançlarının da hiçbir şekilde devlet ve dünya işlerine karışmamasıdır.

10 age. s.97.
11 Yaşar Yücel; “Atatürk İlkeleri”. Belleten. C.I-II/204. Ankara 1988, s. 820.
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İşte ATATÜRK inkılaplarına bütünüyle böyle bir laiklik anlayışı hâkim 
olmuştur. O hâlde ATATÜRK inkılaplarının ortak ve ana temelini teşkil 
eden laiklik, din düşmanlığı değil dini, dünya işlerinden uzaklaştırmak, ona 
Allah’la kulları arasındaki ilişkiler çerçevesi dışına çıkmayı yasaklamak 
ve gerçek yeri olan vicdanların harimine kapanmasını istemektir. Dine, 
batılı ve rasyonel bir kültür çerçevesinde ancak bu şartlar sosyal bir varlık 
ve değer kazandırabilir. Memleketimizde laiklik ilkesinin dine tam saygı 
esasına göre uygulanması böyle bir anlayışının neticesidir12.

Avrupa’nın 200 yıla sığdırdığı bir çok inkılap, 10 yılda baş döndürücü 
bir hızla gerçekleştirilmiştir. İnkılaplarımızda uzun bir hazırlık 
dönemi yoktur13. XX. asır, devirleri kapanan ideoloji ve liderler müzesi 
gibidir. Çünkü çağımızda, hiçbir liderin düşünceleri görüşleri, ilkeleri 
ATATÜRK’ün ki kadar uzun ömürlü olmamıştır. Tarihte hiçbir devirde, 
hiçbir yerde kilise, sinagog ve cami, yan yana, Türkiye’deki kadar sınırsız 
bir höşgörü ve mutlak huzur içinde olmamıştır. ATATÜRK “Yerde akan 
Türk kanı, bu semalarda uçan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin 
ebedî koruyucularıdır.” sözü ile vatanı yalnız bir fizikî coğrafyada değil 
maddi, manevi, millî, ahlaki değerlerle yüklü bir sentez olarak görür14.

Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biridir. Bu temel 
ilke, diğer ilkelerin ve çağdaşlığın da kilididir. Laiklik, bütün yurttaşların 
din, vicdan ve ibadet hürriyetini üstlenmek ve sağlamak demektir. Laik 
devlette, bütün dinler, milli amaç ve çıkarlarımıza, kamu düzenine aykırı 
düşmedikçe tanınmakta, korunmakta ve saygı görmektedir. Laiklik, 
hurafelerden arınmış bir din öğretiminin de en büyük güvencesidir. Objektif 
din görevlisi yetiştirmek için en sağlam ortamdır.Dinin özel maksatlar ve 
çıkarlar içn kötüye kullanılmasını engeller. Laiklikte hiç kimse dini, çıkarı 
için kullanamaz, siyasallaştıramaz.

Laikliğin beş temel unsuru vardır. Bunlar: 1. Din ve vicdan hürriyeti, 2. 
Resmî bir devlet dininin bulunmaması, 3. Devletin din ve mezhep ayrımı 
gözetmemesi, 4. Devlet kurumlarıyla din kurumlarının ayrılmış olması, 5. 
Devlet yönetiminin din kurallarına bağlı olmamasıdır15  

Dinimiz her türlü menfaatin ötesinde, kimsenin ve hiçbir grubun 
tekelinde olmayan, başka bir kimsenin imanından şüphe etmeye ve 
eleştirmeye hakkı olmayacağını;  insanlarımızı inananlar ve inanmayanlar 
12 age. s. 820
13 Halil Cin; Yeni Dünya Düzeninde Atatürk İlke ve İnkılaplarının Yeri. Konya. 1993. s. 2.
14 age. s. 2-3.
15 Haz. Prof. Dr. Mehmet Saray-Ali Tuna, Atatürk’ün İslama Bakışı, Belgeler ve Görüşler, Ankara 2005, Ata-
türk Araştırma Merkezi Yayını, s. 231. 
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diye ikiye ayıramayacağını; “iman” takdirinin, Cenab-ı Hakk’a ait 
olduğunu bildiren, yaratan ile yaratılan arasındaki kutsal bir kurum ve 
manevi bağdır16. ATATÜRK sadece Türk ulusuna laikliği kazandırmakla 
kalmamıştır. Tüm inkılâplarımız bütün İslam topluluklarını etkisi altına 
almış ve onların da din ve vicdan, düşünce özgürlüklerine kavuşmalarına 
ve dogmatik düşüncelerden sıyrılabilmelerine yol açmış, rehber ve örnek 
olmuştur.17

Laikliğin Türkiye’de uygulanması batılı diğer laik devletlerden 
farklılık gösterir. Laikliğin birçok değişik şekilde uygulamaları vardır. 
Bu uygulama ikiye ayrılabilir: Birincisinde devlet, dine ve dinsel hiçbir 
faaliyete karışamaz. Hatta “siyasal dinî partiler” ve “dinsel dernekler” 
ile “kiliselerin” günlük politika içindeki faaliyetleri tamamen serbest 
bırakılmıştır. Diğer bir uygulama türünde devlet partilere, devlet kontrolü 
dışındaki din eğitimine, laikliğe aykırı olarak, devletin sosyal ve ekonomik 
veya siyasal veya hukuki temel nizamlarını kısmen de olsa dini inanç 
ve esaslara uydurmak amacıyla cemiyet kurmaya müsamaha etmez ki, 
Türkiye’de uygulanan sistem de budur. İnkılâplarımızın korunması için 
buna kesin zorunluluk vardır. Türkiye’de yasalar, dini siyasetin, tamamen 
dışına çıkarmış ve insanların vicdanlarındaki kutsal yerine oturtmuştur18.

Demokrasi laikliğe ulaşan yolun ilk kilometre taşıdır. Laik toplumların 
“olmazsa olmaz” şartıdır. Falih Rıfkı Atay’a göre: “Dumlupınar Zaferi, 
vatan bütünlüğünü kurtarmıştır. Millet bütünlüğünü kurtarmıştır. Millet 
bütünlüğünü kurtaran da, eğitim birliği ve laikliktir.” Sosyal alanda 
yapılan inkılâplar, laik Cumhuriyet ülküsünün sağlamlaşması içindi. 
Laiklik en güçlü ilke ve hayat şartı olmasına rağmen, hala tartışması 
yapılan bir prensiptir. Bunun sebebi, laikliğe verilen anlamlar arasındaki 
uyuşmazlıktır. Dini vicdanlara tevdi edebilsek inanç ve inançsızlığı hoşgörü 
ile karşılayabilsek sorun çözülecektir19. Şüphesiz laiklik, dinsizlik anlamına 
gelmez. Rejimlerin gereği olarak, dini reddeden komünist ülkelerde bile 
din duygusu, insanların yüreğinden sökülüp atılamamıştır. Dinsiz bir 
toplum düşünülmez. Din, insanların en kudretli moral dayanağıdır. Durum 
böyle olunca ATATÜRK’ün gerçek İslam karşısında imanlı ve aklî bir tavır 
takınırken tüm tarikatlara karşı da savaş açmıştır20.

ATATÜRK’ün din konusundaki görüş ve düşüncelerinden bazıları 
şunlardır; “Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz ulusların devamına olanak 
16Akyol; s.10-11.
17Yılmaz Altuğ; Türk İnkılâp Tarihi, s. 217.
18 Age, s. 218.
19Cin; s.7-8.
20Altuğ; s.215.
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yoktur. Yalnız şurası vardır ki, din, Allah ile kul arasında bağlılıktır.” 
“Türk ulusu daha dindar olmalıdır.”, “Bizim dinimiz en makul ve en tabii 
olması için akla, fenne, ilme, mantığa uygun olması gerekir. Bizim dinimiz 
bunlara tamamen uyar.” “Hangi şey ki akla mantığa, kamu çıkarına 
uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur…” “Türkiye’de esasen 
mürteci yoktu ve yoktur. Ne vehim vardı, ne vesvese vardı.” “Bunun gibi 
mensubu olmakla mutma’in ve mes’ut bulunduğumuz İslamiyet dinini” 
“Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. 
Biz dine saygı gösteririz.”

Laik dünya görüşünü ulusumuza kazandıran ATATÜRK, başta 
anayasamız olmak üzere çeşitli yasalarla laikliğin hukuki yanını 
tamamlayarak, Hıristiyanlıkta bulunup ta İslamiyet’te esasen mevcut 
olmayan “ ruhban sınıfı”na ve bu sınıfı teşkil eden “şeyhlerin” faaliyetlerine 
son vermiştir. ATATÜRK bu konuda21 şöyle der: “ Bizde ruhbanlık yoktur. 
Hepimiz eşidiz ve dinimizin buyruklarını eşit olarak öğrenmeye mecburuz. 
Her fert, dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. 
Orası da okuldur.”, “dinimizin gerçek felsefesini tetkik ve bilimsel ve 
fenni telkin kudretine sahip olacak güzide ve gerçek büyük alimler dahi 
yetiştirecek yüksek kurumlara malik olmalıyız.”

Laiklik, dinsizlik gibi anlaşıldığı için ATATÜRK toplumun bazı 
kesimlerince dinsiz gibi görülmekte ve saldırıya uğramaktadır. Laiklik, 
ateizme veya dine ve maneviyata engelmiş gibi telâkki edildiği içindir 
ki, bazı kesimler samimi inançlı insanları gerici, yobaz vb. sıfatlarla 
nitelendirmektedirler. Halbuki laiklik her türlü taassubu reddeder, laikliğe 
verilen aşırı anlamlar taassuptan başka bir şey olamaz22.

İnanma ihtiyacını karşılayan ve ahlaki mueyyide (yaptırımı) olan dinin 
vicdanlarındaki yerine karışılamaz. Din gerici akımlara bayrak yapılamaz. 
Atatürkçülük laikliktir23.

Osmanlı Devleti yıkılıyor, müteakiben Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. 
Bu yüce millet âdeta hacıyatmaz gibidir. Yatıyor gibi yapar, yatarken 
21 age, s.217-8
22 Cin; s. 8.
23 Sadi Irmak, “ Atatürkçülüğün İlkeleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.V, 1989, Sayı 15, s. 521-22.
Laiklik konusuyla ilgili olarak daha fazla  bilgi almak için  şu eserlere de başvurulabilir: Toktamış Ateş; La-
iklik Dünyada ve Türkiye’de, Ankara, 1994. Çağatay; “ Atatürk Önderliğinde Saltanattan Cumhuriyete Geçen 
Türkiye, “A.Ü.İ.F. 50. Yıl Dergisi, A.Ü. Basım Evi, 1973. İbrahim Agâh Çubukçu; “ Halifelik, Din ve Laiklik”, 
AAMD, C.VI/17, Mart 1990, s.301-305. Bülent Daver; Türkiye Cumhuriyeti’nde Laiklik, Ankara 1955. İsmet-
li Giritli; “Atatürk ve Laiklik”, İ.Ü.A.İ.İ.T.E. Yıllığı, II, 1987. Mumcu; Atatürk’ün Kültür Anlayışında Din ve 
Vicdan Özgürlüğünün Yeri, Ankara, 1991. Çetin Özek; Türkiye’de Laiklik, İstanbul, 1962.  Hilmi Ziya Ülken; 
“Laiklik”, A.Ü.İ.F.D. 50. Yıl, Kasım; Ü. Günay - H. Güngör – V. Ecer, Laiklik, Din ve Türkiye, Ank., 1997.;Os-
man Özbek, Danıştay’a Kanlı Saldırı Laik Cumhuriyete 11 Kurşun, Ankara 2006.
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tekrar ayağa kalkar, dirilir. Atatürk o günlerde sırtını batı’ya dönmemiştir, 
batı’ya bakmıştır. Teslimiyetçi değildir. Türk’ün gücünü ilk ortaya çıkaran 
Bilge Kağan’dır. İkinci Atatürk’tür. Şu söz imbikten süzülüp gelen su 
gibidir: “Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe !”

Osmanlı yeni fethedilen yerlerde sembol olarak kiliseyi camiye 
çevirmiştir. Ancak kilisenin cemaati varsa dokunmamıştır. Dinin yasası 
şeriat, devletin yasası, anayasadır. Şeriat tümel ( genel ) hükümleri içerir; 
anayasa özel hükümleri içerir. Türkiye’nin modeli, Doğu Roma’dan 
tevarüs eden bir modeldir. Her insanın kimliği din açısından Tanrı’nın 
sûretidir. Her insanın ilişkileri ( mûamelât ) sekülerdir. Hükümetin görevi, 
din ve devleti bulunması gereken alanlara koymasıdır. İnancı, kimsenin 
giremeyeceği alanlara, vicdanlara koymasıdır. Laikliğin Anayasa’ya 
girdiği gün (5 Mart 1937), Laiklik günü olarak benimsenmelidir. İlk 
kurulan çatı cumhuriyettir. İki temel dayanağı vardır. Biri Anayasa, diğeri 
Laikliktir. Laikliği çektiğimiz zaman Cumhuriyet yıkılır. Laiklik, millî 
ve asrî devleti kurmaya giden yolda en büyük inkılâptır ( dönüşümdür ). 
Olmazsa olmazımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, batıya göre, batıda 
olduğu gibi laik değildir. Çünkü devlet içinde Diyanet İşleri Başkanlığı var. 
Bu bize özgü bir laikliktir. Dünyanın başka hiçbir yerinde bir örneği daha 
yoktur. Bu sebepledir ki, tartışmalar da bitmiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
bir kurum hâline getirilerek, kamu idaresi dışına çıkarılmalıdır. 

Avrupa Birliği üyeliği, Atatürkçülükle bağdaşmaz. Türk millî 
kültürüne, birliğine darbedir. Bugün maalesef  günden güne Batı'ya teslim 
oluyoruz.

Atatürk İnkılapları’nın en büyüğü; Milli Egemenliğe dayalı, Bağımsız, 
Millî ve Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıdır. Nitekim Atatürk, 
Cumhuriyetimizin 10. yıldönümünü kutlarken, “Az zamanda çok ve büyük 
işler yaptık bu işlerin en büyüğü; temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 
Kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.” demiştir.  Gerçekten Cumhuriyet, 
bazı yeni Asya ve Afrika devletleri gibi, tarihsiz ve köksüz bir devlet 
olmamış, Osmanlı İmparatorluğunun 600 yıllık tarihinden zengin bir 
miras almıştır. Ne var ki bu devlet imparatorluğun aynen devamı değil, çok 
milletli imparatorluktan, milli devlete, yarı bağımsız, teokratik Osmanlı 
İmparatorluğundan bağımsız ve laik, kişisel egemenlikten milli egemenliğe 
geçişi de ifade eder. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk bu anlamda “ Yeni 
Türk devleti Eşhas Devleti değil, Halk Devleti'dir. Devletin başında tek bir 
kuvvet vardır:  O da “Millî Egemenlik” tir. demiştir24.
24 İsmet Giritli, “Atatürk ve Cumhuriyet” , Türkiye Gazetesi, 10 Kasım 2000, 15. 18.
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Türkiye Cumhuriyet’inde laiklik bir anayasa ilkesi olup herkesin dilediği 
yönde, çekiştiremeyeceği sınırları ve içeriği yine anayasada belirlenmiş 
pozitif bir hukuk kavramıdır. Bu laiklik anlayışının 5 temel unsuru vardır:

Din ve Vicdan Hürriyeti
1. Resmî Bir Devlet Dininin Bulunmaması.
2. Devletin Din ve Mezhepleri ne Olursa Olsun Yurttaşlara Eşit 

Muamele Yapması.
3. Devlet Yönetiminin Dinî Kurallara Göre Değil, Akla Bilime, 

Hayatın Gerçeklerine Göre Yürütülmesidir.
4. Eğitimin Laik,  Akılcı ve Çağdaş Esaslara Göre Düzenlenmesidir.

Atatürkçü laiklik anlayışının hukuki nitelikleri bunlardır25 ve bu 
niteliklerin hiç biri görmezlikten gelinemez.

Bizdeki Laiklik tartışmalarında unutulan önemli gerçek şudur: Bir 
ülkenin tarihsel ve sosyal şartları, ülkede yaygın olan dinin özellikleri o 
ülke için geçerli olan laiklik anlayışı ve uygulamasını da etkiler. Gerçekten, 
bazı ülkelerde laiklik sadece devletin iki mezhep arasında tarafsızlığını, din, 
vicdan ve ibadet özgürlüğünü sağlamak ihtiyacından doğmuştur. Türkiye 
gibi bazı ülkelerde ise sorun daha büyük ve derindir. Çağın şartlarına 
uygun akılcı bir devlet yapısına geçme ihtiyacı doğmuş ve fakat teokratik 
bir hükümdarın yetkilerini millete devretmek millet egemenliğine dayalı 
demokratik ve çağdaş bir cumhuriyet kurmak ve yaşatmak sorunu ile 
karşılaşılmıştır. İşte Türkiye’de laikleşme böylesine hayatî bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. Ülkemizde laiklik tanımının yapılmadığını öne sürenler 
genellikle anayasamızın yukarıda özetlediğimiz düzenlemesinden ya 
habersiz bulunmakta veya bu tanımdan rahatsızlık duymaktadırlar. 
Anayasa Mahkememiz de laiklik ilkesinin her ülkenin ve dinin özel 
koşularına göre değişik düzenlemelere tabi tutulabileceğini kabul etmiştir. 
Türkiye’ye özgü laiklik; din esaslarına karışmayan sadece İslam'da ruhban 
sınıfı olmadığı için yönetim ve din eğitimi işlerini devlete bırakan bir 
laiklilik anlayışıdır26.

XI. Cumhurbaşkanımız  göreve başladığında yaptığı ilk konuşmasının 
laiklikle ilgili kısmında şöyle demektedir: “Cumhuriyetimizin temel 
ilkelerinden laiklik bir hak ve özgürlükler sistemi olan demokrasi içinde 
farklı hayat tarzları için özgürleştirici bir model olduğu kadar bir sosyal 
barış kuralıdır da. Yalnız bu kadar da değil; hemen her toplumda zaman 
zaman baş gösteren çatışma ve kavga unsurlarını daha baştan ortadan 
kaldırmanın en kestirme yolu da yine laiklik ilkesine bağlılıktır. İçinde yer 
25 Ünver Günay, Laiklik, Din ve Türkiye, Ankara 1997, s. 126-127.
26 İsmet Giritli, “Anayasa ve Laiklik”, Türkiye Gazetesi, 12 Ocak 2001, s.16.
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aldığımız coğrafyaya özgü gerçekleri ve hassasiyetleri düşündüğümüzde, 
din ve vicdan özgürlüğünü de içinde barındıran laiklik ilkesinin değerini 
daha iyi kavramış oluruz27. Burada, laiklik tanımına yeni bir açılım 
kazandırılarak kapsamı genişletilmeye çalışılmıştır. 

Yazımızı Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü minnet ve 
rahmetle anarak bitirmek istiyorum. Ruhu şad olsun!

27 “İlk Mesajda Laiklik” Milliyet Gazetesi, 29 Ağustos 2007. 
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ANADOLU’DA YESEVİLİK
(YESEVİ MENÂKIBNÂMESİ ÖZELİNDE 

PEYGAMBER TASAVVURU)

ATMACA, Veli 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Yesevîlik, Türklerin İslâm’ı kabul tarzı ve yolu denilebilir. Türk 
Kültürü’ne en yakın olan muhtevada olması Yesevîliğin, yaygın bir 
şekilde kabulüne vesile olmuştur. Öyle ki, Anadolu’ya kadar geniş bir 
coğrafyaya hitap etmiş olup, Türkistan’dan Balkanlar’a kadar tesir etmiş 
bir gelenektir. Anadolu’daki birçok tarikat, kendi silsilesini Yesevîliğe 
kadar dayandırmıştır. Hoca Ahmed Yesevî de kendisini Âl-i Beyt’e nisbet 
etmektedir.

Bu açıdan Yesevî Tarîkatı’na ve O’nun Anadolu’daki uzantılarına dair 
bazı çalışmalarda, Türklerin, İslâm’ı Heterodoks yollardan benimsediği 
beyan edilmektedir.

Yesevî ve Bektâşî Tarîkatları’nın Türkler arasında yaygın oluşu, bizim 
her iki tarikatın esas kaynaklarından misâllerle, Peygamber anlayışını 
incelememize sebep olmuştur.

Sonuçta Heterodoks sayılabilecek bazı mezhep ve tarîkatlarda önem 
arzeden belirleyici husulardan “Peygamber, Velâyet ve Hızır” konusu 
etrafında meseleyi inceledik ve çoğunlukla bu tarikatlara mensup Türk 
Milleti’nin mensup olduğu mezhepleri de incelemek sûretiyle heterodoks 
(Bid’at veya Râfızî) olmadıkları; Ehl-i Sünnet (Ortodoks) olduğu kanaatına 
vardık.

Anahtar Kelimeler: Yesevî, Heterodoks, Mâturîdî, Hanefî, Hâzınî, 
Hızır.

ABSTRACT

It can be said that Yasavizm is one of the admitance still of İslam for 
Turks.As Yasavizm’s philosophy relates with Turkish culture,It is widely 
admited between Turkish people. It had affected Anatolia and it also had 
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affected a great geography from East Turkhistan to balkans.In Anatolia 
many of tarikats depends own existance on Yasavizm.Hodja Ahmet Yasavi 
dedicates his own existance to Al-i Beyt too.

In this aspect, Yasavi tarikats’ and its branches in Anatolia are told 
in some studies are claimed that  Turkish accepted İslam in Heredots 
methods.

Yesevi and Bektaşi tarikats are  widely accepted between Turks so it is 
forced us to examine both of them because of their same source which we 
also examined Prophet’s vision.

As a result  we examined some important mezheps and tarikats which 
can be evaluated Heterodoks and we studied them in definate aspects such 
as “Prophet, Velayet and Hızır” so we evaluated tarikats which Turks have 
loyalty and we understand that Turks have no membership to tarikats which 
were heterodoks.Theirs are real suna (Ortodoks)

Key Words: Yasavî, Heterodoks, Maturidi, Hanafi, Hazini, HIZIR.

-----

Tarihte birçok nedenle milletler, önceden sahip olduğu kültürün ana 
dokusunu bozmadan, karşılaştığı yeni kültür ve medeniyetlerden aldığı 
unsurları veya değerleri, eskiden beri alışık olduğu kalıplara koyarak yeni 
bir sentez oluştururlar. 

Türk Milleti de çeşitli sebeplere dayalı olarak, sık coğrafya değiştiren 
kavimlerden birisidir. Bu Milletin karşılaştığı kültür ve medeniyet 
havuzlarından birisi de İslâm dini olmuştur. Kendi millî değerler tablosuna, 
geçmişe ait birçok inanç, inanış ve değerlerin renk ve desenlerini yansıtan 
Milletimiz, yeni dinin inanç, ibâdet ve ahlâk sistemini hangi kalıplara 
dökerek şekillendirdiği, öteden beri merak ve araştırma konusu olmuştur. 
Aşağıda görüleceği üzere, bir kısım araştırmacının, Türklerin, gerek 
Türkistan’daki gerekse Anadolu’daki İslâm, iman, peygamber, velâyet 
ve ibâdet anlayışlarının “Gayr-i Sünnî” (Heterodoks) oldukları yolunda 
beyanları vardır.

Konuyla ilgili çalışmamız esnasında elde ettiğimiz veriler, asıl 
meselemiz olan Peygamber Tasavvuru’nun yanı sıra, Yesevîliği ve 
Bektâşiliği de kapsayıcı şekilde, Türklerin İslâm’ı Heterodoks (Gayr-i 
Sünni ve Gayr-i Kur’ânî) yollardan kabul ettikleri yolundaki ifadelerin 
de doğruluğunu incelemeye zorladı. Bu sebepten meseleyi tarihsel 
olduğu kadar, ahlâk, ibâdet ve îmân anlayışının yanında tasavvufî 
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görüşlerin vazgeçilmez kahramanı ve İlm-i ledün sahibi olarak kabul 
edilen “Hızır”ın, kısaca açılayarak ve ilgili çalışmalara atıfta bulunarak 
incelemenin faydalı olacağı kanaatına vardık. Yesevî gelenek ve Anadolu 
tasavvuf anlayışının, Türk Kültür geleneği dışındaki kültürlerin bakıyeleri 
şeklindeki sunumların geçerliliği, ancak böylesi fenomenlerin ele 
alınmasıyla cevaplandırılabilirdi.

Bu itibarla yeni din İslâm, yabancı kültürlere kapalı olmayan; ondan 
azami faydalanan açık kültür toplumu olan Türk milleti için de besleyici 
veya onu emziren bir kaynak niteliğindedir.

Ancak asli kaynaklarına uygun değerler sistemini ve tasavvurlarını ne 
ölçüde gerçekleştirdiği ayrıca incelenmeye değerdir. İslâm dininin temel 
sistemlerinden birisi de “Peygamber” anlayışıdır. 

Peygamberler kendi döneminin gelenekleri karşısında, tabir uygun 
olursa, bir devrimci veya bir ıslahatçı konumunda olduğu bilinmektedir. 
Peygamber’e uyanların ilk neslin de, geçmiş uygulama ve baskıların 
muhaliflerinden oluştuğu bilinmektedir. Yeni dini tebliğ eden Peygamber, 
halkıyla iletişim kurabilmek, onların sosyal ve kültürel yaşantılarını iyi 
tanımasının yanı sıra, arzuladığı insan ve toplumun oluşması için kendi 
kurallarını uygulamak konusunda acele etmemiş; psikolojik olarak “hazır 
olma” durumunu beklemiş veya eski geleneğin, kişisel hak ve hürriyetlere 
zararlarınının oluşmasını fırsat bilerek yeni prensipleri tatbik etmiştir. Biz 
bu “uygun ortam” vakalarına “ayetlerin nüzûl sebebi” veya “Hadislerin 
vurûd sebebi” diyoruz. Bunlar geleneğin son örneklerinden oluşmaktadır. 
Peygamber, toplumun geçmiş uygulamalarıyla mücadelesini verirken 
tahrip edici olmamıştır. Gerek Kur’ân’da gerekse Hadisler’de, önceki 
atalar mirası geleneklerin yerine yeni dînî ahlâk kurallarının tatbiki için, 
uygun psikolojik ve sosyolojik zeminin oluşması beklenmiş, ayrıca 
bazı geleneklerin devamına müsaade edilmek üzere toplumun tepkisi 
zayıflatılmıştır. Yani Sosyo-kültürel değişiklik anlamına gelen yeni din ve 
onun uygulayıcısı olan Hz. Peygamberîn otorite kazanması süreci, uzun 
zaman almıştır. Bu yaptırım gücü, “kanun veya kural koyuculuk” başarısı, 
önceki geleneklerini insanlara bıraktırabilmenin başarı örneği olmak 
bakımından günümüz insanı için de önemli ipuçlarını ihtiva etmektedir.

Sosyo-kültürel değişim, şartların hızlı değişimi karşısında yeni 
coğrafyalara ve kültürlere maruz kalındığı sürece, kaçınılmaz olan uyum 
ve bütünleşme gereğini ortaya koyar. Reddedeci veya dışlayıcı tutum, 
“öteki”lerle bütünleşmeye engel teşkil eder. Toplumlar, bu tutumun ne 
olacağına, hangi değerler karşısında nasıl tavır sergileneceğine karar 



46

verirken, bu seçme ve yönlendirme işinde sözü geçen milleti arkasından 
sürükleme özelliklerine sahip Aksakal (Karizmatik Lider veya Kanaat 
Önderi)’ne ihityaç duymuşlardır.

Türkistan’da İslâm’la karşılaşan Türk milleti de bu durumda kendi 
Kanaat Önderleri’ni bulmuştur. Bu tarihsel veriler kişilerin, daha ziyade 
tasavvuf yoluyla İslâm’ın anlatımını sağlayan fertlerden oluştuğunu ortaya 
koymaktadır. 

İslâm’ın tebliğinde mutasavvıfların ön planda oluşu bir tesadüf değildir. 
Kuralcı ve lâfızcı ilim adamlarına göre Sûfîler, halka karşı daha anlayışlı 
ve müjdeleyici olmuşlar, kullandıkları dil de Arapça değil Türkçe olmuştu. 
Bunlara ilaveten dervişler, iletişim aracı olarak “Ozanların Dili”ni 
kullanmış olmaları, resmî devlet görevlisi değil; halkın içinden çıkmış 
gönül erleri olmaları, şikâyet edenlerin bile sığınağı, hastaların müracaat 
yeri hatta kaçakların bile barınağı olmuştur dervişler. Böylece onlar, “Şifacı 
ve Şefâatçı” olarak kabul görmüşler ve Kanaat Önderi olma yolunda sivil 
rütbeyi hak etmiş gürünüyorlar.

Burada şöyle bir soru akla gelebilir, bu önderlerin bildirdiği,  Dînî ve 
Ahlâkî öğretiler, Kur’ân ve Sünnet’e ne derece uygundu? Allah, Ahiret 
ve Peygamber’i hangi millî kalıplar içerisinde vermişlerdir? Milli kültür 
ve yatkınlığa uygun olmayan anlatımlarla bir milletin, yeni bir dini 
kabullenmesi ne derece mümkündür?

Bu ve benzeri soruların çoğaltılması mümkündür. Ancak bildiğimiz bir 
şey vardır ki; Peygamber’in kendi kavimlerinden olmasına, kendi dilleriyle 
konuşmasına, ticari faaliyetler sebebiyle yarımadanın gelenek ve kültürünü 
tanıyan birisi olmasına rağmen ne gibi muhalefetle karşılaştığıdır.

Kur’an’da, hem Araplara hem de bölgedeki diğer kültür topluluklarına 
Hz. Muhammed’in bir “Peygamber” olduğunu ispatlamak maksadıyla hatta 
Peygamber’in kendisini insanlara nasıl daha kolay kabullendirebileceğine 
dair bol öneriler ve ısbat yöntemleri kullanıldığı bilinmektedir.

Hoca Ahmed Yesevî ve ondan önceki dervişler bir peygamber 
olmadıklarına göre, bu girift Îmân meselelerini, Hukûkî ve Ahlâkî 
prensipleri, muhataplarına nasıl tatbik ettirebilirdi? Bu soruya cevap 
teşkil edecek çalışmalar vardır. Ancak çoğu ikna edici olmaktan uzaktır. 
Biz bu durumun yüzeysel olarak ele alındığını; psikolojik, kültürel ve 
edebî şartların dışında, kuru tarihî bilgi çerçevesinde, siyâsî ve askerî 
münasebetlere bağlı olarak  sunulduğunu görmekteyiz.
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Bu sıralanan sebeplerin mutlaka etkisi olmuştur ancak tabir caizse, hiçbir 
millet, “devlet başkanı veya ordu komutanı böyle buyurdu” diye geçmiş 
kültürnü veya dînini terketmediği uzmanlarınca bilinen bir gerçektir.

Kültürel değişimlerin daha başka ve ciddi birçok sebebi vardır ama biz 
bunlardan birisinin, aynı kültür coğrafyasının kendi içinden yetiştirdiği 
“Kanaat Önderleri” Ata, Dede, Aksakal veya güncel tabirle Karizmatik 
Liderler) vasıtasıyla oluştuğu üzerinde kısaca duracağız.   

“Karizmatik Liderlik” tanımlamasını “Kanaat Önderliği” şeklinde 
yorumlamamıza bir engel yoktur. Bu itibarla bir ferdin, içinde bulunduğu 
toplumda kanaat önderi olmasını sağlayan ferdi ve toplumsal şartlar 
sözkonusudur. Bunların şartlarından bazıları için (Gerth, 1996; 325-330; 
Bryan, 1997; 56-57,61)’e bakılabilir. 

Horasan ve Mâverâunnehir bögesindeki dînî, siyâsî ve kültürel çeşitlilik 
ve istikrarsızlıklardan bunalan halkın, “Kanaat Önderliği” durumuna Hoca 
Ahmed Yesevî’yi getirdiğini söyleyebiliriz.

Durum böyle iken, burada Hoca Ahmed Yesevî’nin kabul edip, 
müridlerine de tebliğ ettiği İslâm’ın hangi yorumu idi? sorusu akla 
gelmektedir.

Buna verilecek cevabın doğruluğu, yine Kanaat Önderi’nin İslâm 
hakkındaki bilgileri hangi vasıtalardan aldığına, içinde yaşadığı milletin 
ortak kadim kültürünün eğilimi, milletin gelenksel siyâsî, dînî ve sosyal 
yapısının, yeni fikirleri kabul edebilirliğine bağlıdır.

Esasen Türk milletinin içtimaî vicdanından doğan İslâmlaşma 
temayülü, bir taraftan islâmlar arasındaki ayrılığın; râfizîlik ve i’tizâlin 
umûmileşmesine mâni’ oluyor, diğer taraftan yine bunun tabiî bir neticesi 
olarak Türk çevrelerinde gelişen tasavvufî fikirlerde şer’î esas lara derin 
ve samimî bir uyma görülüyordu. Bizim kanaatimize göre, Ahmed Yesevî 
zuhur ettiği zaman, Türk âlemi epeyi uzun bir zamandan –herhâlde IV. 
asırdan beri-tasavvuf fikirlerine alışmış, mutasavvıfların menkabe ve 
kerametleri yalnız şehirlerde değil, göçebe Türkler ara sında bile az çok 
yayılmıştı, ilâhiler, şiirler okuyan, Allâh rızası için halka birçok iyiliklerde 
bulunan, onlara cennet ve saadet yollarını gösteren dervişleri, Türkler, 
eskiden dinî bir kutsiyet verdikleri ozanlara benzeterek hararetle kabul 
ediyorlar, dediklerine inanıyorlardı. Bu suretle eski ozan ların yerini, 
‘ata veya bab unvanlı birtakım dervişler almıştı: Hazret-i Peygamber’in 
sahabîlerinden olarak gösterilen Aralan Bab ile, menkabeye göre islâm 
dinini anlamak maksadıyle Türkistan’dan Cezîretü’l-Arab’a gelmiş ve 
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Hazret-i Ebû Bekr’le görüşerek İslâmiyet’i kabul eylemiş olan ozanlar 
pîri meşhur Korkut Ata, Çoban Ata, işte bunlardan kalmış birer hâtırayı 
yaşatıyor; herhalde, Ahmed Yesevî’nin zuhuru zamanında, göçebe Türkler 
arasında, yâni Sîr-Deryâ kenarlarında ve bozkırlarda, anladıkları bir lisanla 
–yâni basit Türkçe ile– halka hitap ederek İslâm akidelerini ve an’anelerini 
onlar arasında yaymağa çalışan dervişlerin bulunduğu bizce muhakkaktır. 
Ahmed Yesevî’nin. kendisinden önce gelen dervişlere daha üstün, daha 
kuvvetli  bir şahsiyeti olduğunu kabul etmemek mümkün değildir; Ancak, 
eğer kendisinden evvel gelen nesiller zemin hazırlamamış olsalardı, onun 
başarısı bu kadar büyük olamazdı (Köprülü, 2005: 19-20). 

Türk kültürünün bütün yönleriyle tanıtılmasına imkân olmayan bu 
çalışmamızda, genel başlıklar hâlinde vereceğimiz unsurlar ve kaynaklar 
önemli ipuçları sunacaktır.

Türkistan’da doğup kurumsallaşmasını tamamlayan Yesevîliğin, 
Allah, Ahiret ve Peygamber anlayışını, Îman, Küfür ve amel meselelerini, 
İslâm’ın hangi mezhebinden aldığı meselesine verilecek olan doğru cevap, 
Anadolu Tasavvuf Geleneği’nin esasen hangi doğrultuda olduğunu da 
aydınlatacaktır, diye düşünüyoruz.

Türkler arasında faaliyet gösteren mezhepler, sırasıyla Haricîler, Mürcie, 
Mu’tezile, Şia, Zeydîye, İsmailîlik, Ehl-i Sünnet’in Mâturidî ekolü, Eş’arî 
ekolü ve Hadis Taraftarlan olmuştur. Bunlardan Hari cîler, Mu’tezile, 
Eş’arîlik ve Hadis Taraftarları bir ekol olarak tarihe karışırken Mâturidîlik 
ve Hanefîlik Türklerin çoğunluğu tarafından benimsenen mezhepler 
olmaya devam etmiştir. Haricîlik, Türk böl gelerinde önemli faaliyetlerde 
bulunmuşsa da onları kendi tarafına çekmekte başarılı olamamıştır (Kutlu, 
2006:145, 148-149).

Velâyet, Nübbüvvet ve İmâmet meselesini, bazı tenâsüh ve hulûl 
anlayışı ile sunan ve İmâm (devlet başkanı)’a bey’at’ı imânın gereği sayan, 
devlet başkanını da “ma’sum” olarak değerlendirip; yanılmaz bilgi sahibi 
olarak değerlendiren Aşırı Şî’î mezhebini Türkler –çoğunluk olarak- tercih 
etmemişler, hatta bu türlü düşünce sâhiplerine karşı, Hanefî–Mâturîdi 
inançtaki âlim ve mutasavvıflara siyâsî destek de sağlanmıştır (Kutlu, 
2006:149; Köprülü, (2005), 86).

Şî’a’nın benimsediği şekliyle, Dînî ve Siyâsî otoritenin “İmâm”a ait 
olduğu görüşü, Velâyetin esas olup; Nübüvvetin devam ettiği ve İmâmların, 
velâyet gereği peygamberin mirasçısı olduğu görüşleri, yukarıda 
bahsettiğimiz gibi, Türklerin din ve siyâset ayrımı geleneğine aykırı idi 
(Kutlu, 2006; 159).
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 “Dinî ve Siyâsî Erk’in aynı kişide olması” inancının, tarihsel ve mezhebi 
temsilciliğini yapan Şî’î gelenekten uzak duran Türklerin, Horasan’dan 
Anadolu’ya intikal etmiş olan Maturîdî-Hanefîliğe mensup oluşu da, 
güncel bir değer ifade etmektedir. 

Tarihsel ve mezhebî açıdan bakılınca Türk Milleti’nin, dinî meseleler 
ile dünyevî siyâset işlerinin ayrı olduğuna inanmasının gereği olarak, 
ülkemizde böyle bir endişenin yaşanması imkânsızdır. Ancak yine 
geçmişte olduğu gibi, halkımızın inanç eğitiminin, “İmâmet ve Velâyet” 
gürüşlerine sahip fikir akımlarının eline teslim edilmesi; devlet ve eğitim 
kurumlarının ciddi mânâda bir kültür ve eğitim politikası geliştirmemesi 
durumunda, endişeler daha da artarak korkuya dönüşebilir.

Tarihî temellerine dayalı olarak Anadolu’daki Tasavvuf ve Mezhep 
anlayışının, din ve Siyaseti ayrı düşünen manzarasının önemli 
hususlarından birini teşkil eden “Peygamber Tasavvuru”nu incelemenin 
faydalı olacağını umuyoruz.

Aşağıda örneklerini vereceğimiz Peygamber’e bakış, onun toplum ve 
siyâsetle olan ilgisi, sahâbeye bakış, ilâhî bilgi (Ledün İlmi)’nin temsilcisi 
olarak “Hızır” meselesi, bütünü teşkil eden unsurlar olarak ele alınacaktır.

Sunacağımız kısa örneklerden, Peygamber dâhil olmak üzere, Sahabîler 
ve Hızır, Türk Tasavvuf geleneğinde katiyen siyâsî liderler olarak 
sunulmamakta; “Güzel Ahlâk”ın temsilcisi, “Kurtuluş” için lâzım olan 
ferdî ve toplumsal erdemlerin öğreticisi, insanın kendisiyle, çevresiyle ve 
toplumuyla birlik ve barış içinde yaşamanın rehberi şeklinde algılanmakta 
olduğu görülecektir.

Bu genel görünümü bozan; Şî’î-Bâtınî, Hurûfî ve Haydarî düşünceler, 
esas aldığımız Tasavvuf ve Tarikatların özüne ait kendi görüşleri olmayıp, 
Hulûlcü ve Tenâsühçü, İnanç, İbâdet ve Ahlâk kurallarını önemli ölçüde 
çarpıtan kesimlerin, tarihsel ve toplumsal bazı sevepler yüzünden, 
sözkonusu tarikatlar bünyesinde varlıklarını devam ettirmelerinin 
sonucudur.

Köken itibariyle Ahlâkî öğretileri Yesevîlikten, İmân meselelerini 
Mürc’î-Mâturîdi gelenekten, amel ve ibâdet anlayışını da Hanefîlikten 
alan Anadolu İslâm Anlayışı, menşeini, Hind-İran, Nastûrî Hıristiyan ve 
Kabbalist Yahûdîlikten bol miktarda etkilenmiş olarak, Hulûl ve Tenâsühü, 
ahlâk ve ibâdetlerde ibâhiyeciliği, emir, hükümdar ve âlimlerin yanılmazlığı, 
günahsız (ma’sum) kişiler olarak ilimlerini Tanrı’dan aldıkları inancıyla, 
vahyin hâlâ devam ettiğini ve din adamlarının bilgilerinde yanılmayacağını 
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öne süren kadim kültürlerin etkisindeki Şî’î-Bâtınî mezhep ve tarikatlardan 
ayrı tutmalıyız.

İleride vereceğimiz yazılı örnekler de gösterecektir ki, Yesevî ve 
âdeta onun devamı görünümü sergileyen Bektâşilik, bu türlü inançları 
gayr-ı sünni (Bid’at) fırkalar olarak görür. Ancak her bir gelenek te, 
bid’at avcılığı ile yola çıkan ve tasavvuf ehline karşı hücum eden zahir 
ulemasının, ihtirasları doğrultusundaki iftiralara feda edilmemeli. Zaten 
böylesi davranışlar, hem dinin dinamik özelliğini belli bir döneme ve 
lafızcılığa indirgemek suretiyle düşünce ve yorum geleneğini dondurmak 
hem de toplumsal birlikteliğin ilmî ve fikrî vasıtası olan âlimlerle halkın 
bütünleşmesine engel olmaları hasebiyle, kültürel gelişmenin de önüne 
geçer. Osmanlı tarihinde de âlimlerin mutasavvıflara karşı iftiraya 
varan, onları Bid’atçılık (heterodoks olmak)la suçlamaları olumlu bir 
netice vermediği gibi (Kâtip Çelebi, 1972: 65-66). o devirden kalma yazılı 
belgeleri inceleyen günümüz araştırmacılarından bazıları da bu ifadelerin 
sebebini iyice tetkik etmeden almak suretiyle, özellikle Alevîliği ve 
Bektâşîliği heterodoks gruplar olarak tanıtmaktadır. Bu hususu da ileride 
ele alacağız.

Bu ayrımı yapmadığımız taktirde, Sünnî mezhep ve tasavvuf  
müntesiplerinin hak etmediği şekilde, İslâm esaslarına aykırı inançta olan 
Heterodoks (Bid’at ve Râfızî) nitelemelerinde bulunuruz ki, bu da ne ilmî 
ne de kültürel bir yaklaşım olur.

Hoca Ahmed Yesevî ve Anadolu Tasavvufu’nun özünü, Sünnî İslâm 
anlayışı; davranış, giyim kuşam, tarikat uygulamaları, kullanılan dil ve 
uslûp, şekil itibariyle kadim Türk Kültürü oluşturmaktadır.

Yesevîliğin, İslâm yorumlarından hangisine tâbî olduğunu tespit için, 
öncelikle münasebette bulunduğu mezheplere kısaca bakmak gerekir. 
Yesevî ve Bektâşî geleneğin Allah, İmân ve Peygamber meselelerindeki 
ifadeleriyle de birleştirmek suretiyle daha kati neticeler elde edilebileceğini 
umuyoruz.  

Türkistan’ın İslâmlaşmasında Tarikatların Etkisi

Tasavvufun telkin ettiği İslâm anlayışının, alimlerin katı usluplarına 
nisbetle, sade ve uygulanma kolaylığı, günahkâr kişilere karşı müsamahası 
ve sıkıntılı durumlarda moral destek ve insana ümit verici açıklamaları, 
insanların İslâm’ı tasavvuf kanalıyla kabul etmesinde önemli sebepler 
olarak belirmektedir (Kutlu, 2006; 145).
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Yesevîliğin Eğilimi Hangi İslâm Mezhebi Yönündeydi

Mutezile’nin baskın olmasına rağmen, Göçebe kültür çevreleri için, 
Üst İslâm anlayışıyla “akli ve felsefî” bir mezhep oluşu, siyasi baskıya 
başvurması ondan uzaklaşılmasına, Ali Allah inancındaki, Hind-İran 
hulûl ve tenâsüh akidesini esas alan, o civarda bu inanç biçimlerinin tarihî 
durumunu bilen Türk kavimleri tarafından Gulat Şî’î’liğin de, sahâbeye 
ve Peygamber’in en yakınlarına küfretmekle ayrımcılığa girdiği için 
reddetilmesine yol açmıştır.

Zira bölgedeki Türkler, sosyal ve siyâsî dağınıklıktan kurtulmalarına bir 
çare gördükleri İslâm’ın kucaklayıcı, kolay anlaşılır ve yaşanır olmasının 
yanı sıra, insanlara müjde verir tarzdaki yorumunu kendileri için daha 
munis ve faydalı görmüş olmalılar ki, buna en iyi cevap veren ameli 
mezhebin Hanefilik, itikâdi mezhebin de, İnsanların kurtuluşu için gerekli 
olanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar edilen iman olduğu, imanlı bir kişinin de 
ameli eksik de olsa “Cennet”e gireceği; büyük günah işleyeni de Allah’ın 
rahmeti ve Resûl’ün şefâatıyla müjdeleyen Mürcie ve onun tesirindeki 
Mâturîdîliği tercih edip (Kutlu, 2006: 145, 148-149). Günahkârı, ameli 
olmayan veya eksik olanı cehenneme gönderen ve büyük günah işleyeni 
de kâfir ilan eden Mu’tezile ve Hulûl ve Tenâsüh akidesini savunarak 
adeta insanı, Allah’ın tezahürü veya tecellisi saymak suretiyle ilahlaştıran, 
Tanrı’yı devlet başkanı veya Devlet başkanını tanrılaştıran, velhasıl siyâsî 
ve dünyevi hayatın her alanını belirleyen, devlet başkanını bile tayin eden 
İlâh akidesinin temsilcisi olan Gulat Şî’a’ya yönelmemiştir. 

Yahûdîlik, Hıristiyanlık ve İslâm’da olduğu gibi en eski inançlarda ve 
kültürlerde bile, basit ve ilkel de olsa, bir “kurtarıcı” inancı, önemli ve 
etkili bir yere sahiptir. Ancak bu kurtarıcının kültürlere ve dinlere göre 
değişen Siyâsî otorite ile dinî önderliğin ayrıldığı veya birleştiği modeller 
görüyoruz. Hind-İran kadim kültürü, Yahudî ve Hıristiyan inancında 
“Kurtarıcı”nın, dinî kimlikle hatta bir peygamber olarak gelip, kendine 
tabi olanları kurtarıp onlara “Dünya Kırallığı”nı temin edecek kişi olarak 
inanılırken, Türk devlet anlayışında devlet başkanı, her ne kadar “kutlu” 
ve “bilge” kişi olsa bile dînî, ahlâki ve kültürel liderlik: “Şaman, Kam, 
Baksı, Ata, Dede veya Baba”dadır.

Anadolu Tasavvuf Geleneğinin Yesevîliğe Nispeti

Yesevî şeyhlerinin, bazen der vişleri ile beraber küçük zümreler hâlinde, 
Anadolu’ya muhaceretleri, yavaş yavaş azalmakla beraber, XIV. asırda da 
devam etti: Hacı Bektaş ve Sarı Saltuk gibi, en maruf Anadolu sûfîlerinden 
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başka, Azerbaycan ve Anadolu sahalarındaki birçok Yesevî derviş lerinin 
an’aneleri XVII. asırda hâlâ yaşıyordu. Dersim’deki Kızılbaş Kurt aşi-
retlerinden mühim bir kısmının, bugün bile, Ahmed Yesevî’ye mensup 
olduklarını iddia etmeleri, Yesevî propagandasının vaktiyle Ana dolu’da ne 
kadar mühim bir rol oynadığı nı izaha kâfidir. 

Yesevîlik, Ana dolu ‘da Babaî ve Bektaşî tarikatlerinin teşekkülünde 
de mühim bir âmil oldu. Nakşibendîliğin Ahmed Yesevî ile olan alâkası, 
O’nu Nakşibendî tarikatının büyük pirleri arasına koydu (Köprülü, 1993: 
I, 213).

Yunus Emre’nin şiirlerine bakıldığında, Makâlât başta olmak üzere Hacı 
Bektaş’ın diğer eserlerindeki mensur görüşlerin manzum şerhi hüviyetinde 
olduğu görülecektir. Hacı Bektaş’ın Makâlât’ının son kısmında yer alan 
“Dört Mertebe ve Kırk Makâm”ın da Hoca Ahmed Yesevî’ye nispet edilen 
Fakr-Nâme’dekiyle aynıdır. Mukayese için (Yesevî, 1977; 49-52; (Hacı 
Bektaş Velî, 1971: 112-121)’e bakılabilir. Hacı Bektaş’ın silsilesinde de 
zaten Yesevî vardır (Coşan, 1971; XXXIII). 

Abdal Mûsâ, Ahmed Yesevî’den beri devam eden bir geleneğin 
temsilcisi, İslâmî inançlara bağlı ve Anadolu’nun fütuhatında vazife almış 
Alp-Eren’lerden biridir. Abdal Musa’nın Antalya havâlisinde yaşadığına 
ta rihî bilgiler çerçevesinde kesin gözüyle bakılmalıdır. Abdal Musa’nın 
Türk milletinin birlik ve beraberliği için çalıştığı da bir gerçektir (Güzel, 
1999; 138). 

Abdal Musa’nın da Hacı Bektaş’ın halifelerinden olduğu, Kaygusuz 
Abdal’ın da Abdal Musa’ya, tahminen (H. 760/780 (M.1358-1379) 
tarihleri arasında intisap ettiği (Güzel, 1999: 137) bilgisinden hareketle 
Anadolu Dervişleri’nin önemli isimlerinin Yesevîliğe müntesip olduğu 
kabul edilebilir. 

Türkiye’de hâlâ tarihin belli dönemin de (Türkistan civarında) ortaya 
çıkan fikri oluşumların bilgi kuramları çerçevesinde din anlaşılmakta ve 
gerek Sünnî gerekse Alevî çevrelerde ortaya çıkmış olan hulûl ve tenâsüh 
temelindeki yeni fikirlere ve anlayışlara bir direnme söz konusudur (Kutlu, 
2006; 150). 

Türk kültüründeki bu geleneğe bağlılık, fikrî ve dînî görüşlerin diğer 
bölgelere ve sonraki nesillere taşınmasına, nesep olarak da kendini geçmişe 
dayandırmasına yol açmaktadır. Mensubiyet ve geçmişe dayanmak, 
asâletin ve tecrübenin otoritesinden güç almak veya meşruiyet kazanmak 
anlamında değerli görülmektedir.
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Yesevîliğin Anadolu’daki devâmını, Bektâşî, Nakşibendî ve Alevî 
önderlerinin kendi ifadeleriyle intisabının Hoca Ahmed Yesevî olduğu 
bilgisine dayandırmak zorundayız. Bunun yanı sıra bir de doğrudan 
Yesevî Dervişleri’nin mevcûdiyeti ve onlardan kalan eserler, Anadolu 
Türk insanının Yesevîlikten uzak kalmadığını gösterecektir. Bu Yesevî 
dervişlerden birisi de Hâzınî mahlaslı birisidir. Ondan bize kalan 
Cevâhiru’l- Ebrâr adlı Yesevî Menâkıbnâme’si, Köprülü’nün ifâdesiyle 
çok mühim bilgiler ihtivâ eder.  

Hazınî ve Cevâhiru’l- Ebrâr’ı

Hoca Ahmed Yesevî’ye nisbet edilen Dîvân-ı Hikmet’ten sonra en geniş 
bilgiyi sunan, yine bir Yesevî dervişi, Hâzinî mahlaslı Sultan Ahmed b. 
Mevlânâ Mahmud el-Kuraşî (?)’ye ait “Cevâhiru’l- Ebrâr min Emvâci’l- 
Bihâr” adlı eserin incelenmesi, Pîr-i Türkistân’ın ve müridlerinin, Kur’ân, 
Peygamber ve Hadîs kültürüne hem vukûfiyetini, hem bakış açısının 
hangi İslâm mezhebine yakın olduğunu ortaya koymak bakımından önem 
arz etmektedir. Çünkü bazı araştırmacıların Yesevîliği ve Anadolu’daki 
uzantılarını bilhassa Bektâşîliği,  gayr-i sünnî (heterodoks) guruplar olarak 
tanımladığı görülmektedir.

Hâzinî’yi konu edinen çalışmalarda, vefat tarihine dair kesin bir bilgi 
verilmemektedir. Müellifin, eserini 1593 yılında III. Murad’a sunduğu 
dikkate alınırsa, XVI. asrın sonları ile XVII. asrın başlarında vefat ettiği 
söylenebilir. 

Anadolu’da telif edilmiş olan Cevâhiru’l-Ebrâr’dan hareketle 
Anadolu’da Yesevî izlerini, şifahî kültürde bulmanın yanı sıra, 
diğer tarîkatların geleneklerinde ve literatüründe de görme imkânına 
kavuşabiliriz.

Şunu da hemen belirtelim ki, Tasavvuf kaynaklarındaki hadîsler, büyük 
ölçüde ahlâk ve fezâile dâir rivâyetlerdir. Bu mahiyetteki hadîslerin daha 
yaygın olmasının bir sebebi de, ulemâya nispetle mutasavvıfların halkla iç 
içe olmaları ve geniş kitlelere hitâp etmeleridir denilebilir. Bu rivâyetler, 
milletin kültürüne mâlolmuş, inanç, ibâdet ve ahlâkî değerler meselesine 
bakışı ve Peygamber tasavvurunu biçimlendirmiştir, diyebiliriz.

Sahabî isimleri ve rivâyet sayısına bakılınca, Yesevîlik’in hadis 
kaynaklarının aşırı uç mezhepler olmadığı görülmektedir. Bir başka 
açıdan, Hoca Ahmed Yesevî ve tarîkatının “Alevî” olarak nitelendirilmesi, 
siyâseten değil, intisâb cihetiyledir. Kur’ân ve Sünnet’le sâbit hususlarda 
Şi’î, Bâtınî vs. yorum ve davranışlardan kaçınan Yesevî ve dervişlerinin 
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tavrı için (Yesevî, 1991: III/9, XXXII/1, XLII/13-14, XLIV/6, XLV/4, 
LIX/4, LXVI/2. Sahâbe’nin fazîletleri ve ilk dört halife hakkında: XLVI-
XLIX: Hâzinî, 1995: 84 vd).

Hadislerin bulunduğu kaynaklara bakılınca da, bu kanâatın yanlış 
olmadığı görülmektedir

Bir tasavvuf-ahlâk kitâbı olan Cevâhiru’l-Ebrâr’da nakledilen 
hadislerin çoğunun Âl-i Beyt’ten olmayan sahabîlerden nakledilen ve bazı 
kanaatlerin aksine, Mevzû’ değil, Sahîh ve Hasen oluşu dikkate değer 
görülmektedir (Atmaca, 2001: 341-342).

Yesevîlik’te ve Anadolu Mutasavvıflarında Peygamber Tasavvuru

Yesevîlik’te ve Anadolu tarîkatlarında ortak olan hususlardan birisi 
de Âl-i Beyt sevgisidir. Başta Hoca Ahmed Yesevî, soyunun ve tarîkat 
silsilesinin, Hz. Ali’nin oğullarından Muhammed b. Hanefiyye’den 
geldiğini, binâenaleyh “Seyyid” olduğunu Nesebnâme’de zikretmektedir. 
(Bkz. Atalan, 2007; 97-101). Nesebini Âl-i Beyt’e dayandıran Hoca 
Yesevî, dolayısıyla Peygamber soyundan geldiğini beyan etmektedir. 
Peygamber’i bir “Ata” olarak ve bir “İmân ve Güzel Ahlâk Rehberi” 
olarak sevmektedir. Bu sevgi her ne kadar, mezhebî anlayışı doğrultusunda 
“Kalp ile tasdik ve dil ile ikrâr”la başlasa da, O’na olan İmanı “Aşk”a 
dönüşmektedir. 

Aşksızların hem canı yok, hem imanı;
Resûlu’llah sözünü dedim, mânâ kânı; 
Nice desem, işitici, bilen hani? 
Habersize desem, gönlü karışır dostlar.
   (Yesevi, Dîvân, 163)
“El-kezzâbu lâ ümmeti.” dedi, bilin Muhammed;  
Yalancılar kavmine ümmet demez Muhammed.
Doğru giden kuluna, Hakk’ın izleyip yoluna, 
Rast yürüyen kuluna ümmetim der Muhammed.
Her kim “Ümmetim.” dese, Resul işini koymasa, 
Şefaat günü olsa, mahrum koymaz Muhammed.
Tanrı Taâlâ sözüne, Resûlu’llah sünnetine 
İnanmayan ümmetine ümmet demez Muhammed.
Ümmetim diye yürürsün, buyruğunu tutmazsın, 
Nasıl ümit tutarsın, orda sormaz Muhammed.
Ümmetim der Muhammed, doğru dese Kul Ahmed, 
Yarın olsa kıyamet, mahrum koymaz Muhammed.
   (Yesevi, Dîvân, 289)
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On sekiz bin âleme server olan Muhammed; 
Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.
Çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed;    
Âsî, cânî ümmete şefâatli Muhammed. 
Gece yatıp uyumaz, tilâvetli Muhammed; 
Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed.
Yoldan azan şaşkına hidâyetli Muhammed; 
İhtiyaç olsa kime, kifâyetli Muhammed.
Namaz, oruç kılıcı, ibadetli Muhammed; 
Daim tesbih diyici, riyâzetli Muhammed.
Duaları müstecap, icâbetli Muhammed;
 Kötülüğe iyilik, kerâmetli Muhammed.
Tevfik veren zâlime, celâletli Muhammed; 
Secde kılan eğilip, itâatli Muhammed.
Beş vakt namaz olanda imam olan Muhammed;
Mirâc aşıp varanda şâhit olan Muhammed.
Arş ve Kürsü pazarı, inâyetli Muhammed;
Sekiz cennet sahibi velâyetti Muhammed.
Mislân Ahmed kuluna yazdırıcı Muhammed: 
Âyetim, fakir, garibe sahâvetli Muhammed.
   (Yesevi, 1991; 287)

Peygamber’e İmanı Aşk mertebesinde gören daha başka Türk 
Mutasavvıflarının gönül pınarından fışkıran ifadeleri, yine Türk Edebiyat 
ve Şiiri’nin tarzını ve letâfetini yansıtmaktadır. Aşağıdaki Örnekler, 
Türkçe ve nazım şekli itibariyle de Yesevî gelenekten kalma bir miras olsa 
gerektir.

Canım feda olsun senin yoluna 
Adı güzel kendi güzel Muhammed 
Şefâat eyle bu kemter kuluna 
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Aşık Yunus, n’eyler cihanı sensiz 
Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz 
Sana uymayanlar, gider imansız 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

   (Yunus, 1972; 108)
BALIM SULTAN
NEFES
Evvel baştan Muhammed’e salevât, 
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Arif isen bu mânayı ver imdi! 
Şeriattir, tarâkattır, marifet, 
Hakikatten bize haber ver imdi!
   (Kocatürk, 1968; 166)
Ey Fuzûlî reh-i şer’ini tut ol râh-berün 
Bu tarîk ile dalâletden özün eyle rehâ 
Sensen ol hâtim ki ref etmiş cemî’-i hâkimi 
Hâtem-i hükm-i nübüvvet tapşurup devrân sana
Ol kadar zevk-i şefâ’at cevher-i zâtunda var 
Kim gelür arz-ı hatâ ma’nîde bir ihsân sana
Yâ Nebî lutfun Fuzûlî’den kem etme ol zaman 
Kim olur teslim miftâh-ı der-i gufrân sana
   (Fuzûlî, 1985; 32, 34, 35)
KUL   HİMMET
NEFES
Muhammed-i hâtem peygamber oldu, 
Ali evliyaya şâh, server oldu; 
Selmân Muhammed’e hem rehber oldu,
Ol günde yürüdü erkân Hu! deyu.
N E F E S
Seyran edip bu âlemi gezerken, 
Uğradım gördüm bir bölük canları. 
Cümlesinin erkânı bir, yolu bir, 
Muhammed - Ali’ye çıkar yolları.
   (Kocatürk, 1968; 248, 253)
PİR  S U L T A N  A B D A L
NEFES
Seherin vaktinde cümbüşe geldi,
Dağlar Ya Muhammed - Ali! çağırır. 
Bülbülün feryadı bağrını deldi, 
Bağlar Ya Muhammed - Ali! çağırır.
Vird verilmiş gökte uçan kuşlara, 
Bak bunların gözündeki yaşlara; 
Sular yüzün vurmuş taştan taşlara, 
Çağlar, Ya Muhammed - Ali! çağırır.
   (Kocatürk, 1968; 243)
NAT-I ŞERİF    
 Ey Resûl ü Fahr-i Âlem, seyyid-î zât ü sıfat! 
 Bahr-i Zât’ın gevherîsen, hem sıfâtun ayn-i zât,
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Ahmed ü Mahmûd u Kâsim şah ü sultân-î rüsül;
“Küntü kenz” in ma’dinî, hem keşf ü hall-i müşkilât
 Ey Mutahher, geldigün dem sen vücûda âneden,
 Kâfirin deyrî yıhıldı, ditredî Lât ü Menât.
Sensen ol âyîne-î Hak, matleb-î uşşâk kim 
Halka fazlünden irişdî Rûze vü Hacc ü Zekât.
Kıl N e s î m î’ ye terahhum yâ Şefî’a ‘1-Müznibîn! 
Hâsılı îkî-cihân’da sensen ey pâkîze-zât!
   (Seyyid Nesîmî, 1985: 29-30)
Der Nat-I Nebi Sallallahü Aleyhi Ve Sellem:
Halk olmaz -idi âlem ü âdem felek melek 
Ger olmasa-y-ıdı anda rızâsı Muhammed’ün
Ümmet şefa’atine boyın tutdı bî-hilâf
Mahşer güninde fazlı rıdâsı Muhammed’ün
   (Cem Sultan, 1981:  33)
Bir başka Peygamber âşığı Kaygusuz Abdal’dır. o da gerek 

manzumelerinde gerekse diğer metinlerde, Hz. Muhammed’e son derece 
ihlaslı bir imanla bağlı, sağ lam bir Müslüman olduğu görülmektedir 
(Güzel, Kaygusuz Abdal, 1999: 57).

Peygamber’in, “Kural koyucu ve Güzel Ahlâkı Tesis Edici” örnek insan 
özelliğini öne çıkaran Türk Tasavvuf Geleneği’nin ana çizgisini oluşturan 
Yesevî ve Bektâşîliğin, kendi metinlerinden örnekler vererek incelediğimiz 
Peygamber anlayışının, İran-Hind kültüründeki tenâsühçü anlayışta 
olduğu şekliyle buharlaştırılmış anlayışa iltifat etmediğini görmekteyiz. 
Yesevîlik’te Peygamber, bu güzel ahlâkı hayatına tatbik etmiş ve “Kâmil 
İnsan” mertebesine ulaşmıştır. İnsanı, kemâl noktasına eriştiren asıl 
iksirin, ne kutsal ruhla ne çile çekip, nefsi öldürüp, dünyayı terk etmekle 
elde edilecek kişisel ve yalnızlık halinin verdiği rahatlamayla değil, diğer 
insanlara karşı muhabbet, onların da toplum içerisinde değerli bir yeri 
olduğunu hissettirici “hizmet, üretme ve katılma” şuurunun telkin edildiği 
toplumsal mutabakatın ahlâkî zeminini vurgulayan Tasavvuf Kültürü, 
merkezine Peygamber’i koymaktadır. Ferdin unutulduğu ve toplumun 
tüzel kişiliğinin yerine, kişiye dayalı aşiret reisliği anlayışını koyan anlayış 
sıradan insanların hakimiyet hırsının ürünüdür. Türk Tasavvuf Kültürü ise, 
“Biz” şuuruna erdirici, diğerlerine verilecek olan hizmet ve gösterilecek 
merhamet neticesinde bir büyük millet olma özlemini gidereceğine 
inanıyordu. Türkistan’daki tarihi olaylara bakılınca bu duygunun ne kadar 
gerekli olduğu anlaşılacaktır.
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Yeni Eflatuncu, Hermetik ve diğer dinlerin gnostik (İrfâniyeci) izlerini 
taşıyan tasavvufî gelenekle de ilgisinin olmadığını gördüğümüz Yesevîlik 
“Mutlak Bilgiye Ulaşma” noktasında da iddialı değil, “Kerâmet”i, güzel 
ahlâklı olmakta gören pratik bir anlayış görünümündedir.

Velâyeti, Nübüvvetin önüne geçiren felsefi tasavvuf anlayışına 
aşağıda temas edilecektir. Böylesi tartışmalar yerine sade anlatımı, 
uygulamayı, Peygamber’in hem şahsını hem hayat tarzını öne alan, O’nun 
uygulamalarını millî seciye hâline getirmeye çalışan gerçekçi, Kur’an ve 
Sünnet verilerine bağlı bir İslâm ve Peygamber olgusunun Yesevîlik’te 
ve Anadolu Sûfîliği’nde esas olduğunu, bunun yanında, bazen bunların 
içinde barınan senkretik (diğer kültürlerin alaşımı) manzarası sergileyen 
guruplarda ise Peygamber’in Resûllüğü ve Nebîliği, Bilgi ve Velâyet 
tartışmalarının içinde hemen hemen kaybolmuş durumdadır.

Söz konusu Mutlak Bilgi’nin, Velâyet’le elde edileceğine inanan 
akımların bir kısmı Hz. Ali’yi, bazıları Hızır’ı diğerleri de Mehdî’yi bu işin 
başına getirmektedirler. Oysa Türk Tasavvufu’nun ana çizgisini oluşturan 
anlayışta ve yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi, Mutlak Bilgi’nin 
kaynağı Allah’tır ve Peygamberi’ne vahiy yoluyla bildirmiştir. Peygamber 
de bu bilgilerin en doğru uygulamasını, İnsanın Allah’la, Peygamber’le 
ve diğer hemcinsleriyle olan ilişkilerini belirleyen kuralları tatbiki olarak 
öğretmiştir. Oysa bir Hızır Kültü var ki, Yesevilik’te ve Yunus Emre’nin 
şiirlerinde Hızır’ın, Son Peygamber’in sahâbîlerinden birisi veyâ nebevî 
ahlâkla olgunlaşmış her mü’minin bir Hızır olduğu anlayışı öne çıkmakta 
olup (Yesevi, 1991: 233: Yunus, 1972: 185, 208) diğer din ve felsefe 
ekollerinin fazlaca etkisinde kalmış olan bazı mezhep ve tarikatlardan 
farklı olarak, katiyen Son Peygamber tasavvurunu gölgeleyen bir fenomen 
haline getirmedikleri görülmüştür. 

Yesevîlik’teki Hızır Anlayışının Anadolu’daki İzleri

Hızır’ın kim olduğu ve hayatta olup olmadığı islâm âlimlerinin çokça 
tartıştığı bir husustur. Genel olarak İslâm âlimleri Hızır lâkaplı bu şahsın 
bir “Nebî” olduğunu söylerken, (Hâzinî, 1995: 116-117) mutasavvıflar ise 
O’nu İlm-i Ledün sâhibi bir “Velî” olarak kabul ederler (Ocak, 1990: 66; 
Evgin, 2007: 19).

Akademik çalışmalar, Hızır’ın ölümsüz olduğuna; bugün de yaşamakta 
olduğuna dair rivâyetlerin Ehl-i Kitab’tan alındığını belirtmektedir (Evgin, 
2007: 16). Yukarıda bugün bildiğimiz haliyle Hızır kavramının birden bire 
ortaya çıkmadığı, velî telâkkisindeki tekâmüle paralel bir gelişme gösterdiği 
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ifade edilmişti. İşte bu sebepledir ki, tasavvuf kaynakları kronolojik bir 
incelemeye tâbi tutulduğu zaman, Kur’an ve hadîs çerçevesini giderek 
hayli aşan, çok geliştirilmiş, fevkalâde vasıflarla donanmış bir insanüstü 
çehre ile karşılaşılır. Bu çehrenin, Hızır konusundaki inanç ve telâkkilerin 
muhtelif kaynaklarından gelen unsurlarla oluştuğunu burada bir defa daha 
tekrar edelim.

Haddizâtında tartışmalar, diğer birçok meselelerde olduğu gibi, akıl– 
nakıl– tecrübe uyuşmazlığının sonucu gibi görülebilir. Çünkü tasavvuf 
ehline göre ilm-i ledünne mazhar olanın kerâmet ve hikmetleri her zaman 
tecrübe edilmektedir. Hızır’la ilgili olarak, (Hâzinî, 1995: 54, 116-117, 
118, 120, 121 ve 122) de altı rivâyet mevcuttur.

Hızır rivâyetleri ya da Hızır’dan rivâyetler, daha ziyâde tasavvuf, târih, 
menkîbe, tabakât ve bazı tefsir kitaplarında yer almaktadır.

Meselenin İsrâiliyât yönünden ele alınması hâlinde daha da berraklık 
kazanacağını tahmin ediyoruz. Hızır’ın ölümsüzlüğünü kabule engel teşkil 
eden âyetler ve muteber Hadisler şöyle sıralanabilir:

Kur’an 21: 34. “Biz, senden önce hiçbir beşere ebedîlik vermedik…”, 
Kur’an 3: 185: Kur’an 21: 35: Kur’an 29: 57: “Her canlı ölümü tadıcıdır”; 
Kur’an 23: 67’ de olduğu gibi insanın (canlının) belli bir ecele dek yaratıldığı 
belirtilmektedir. Müslim, Fedâil’ us-Sahâbe, 217 -220: Tirmizî, Fiten, 64.; 
İbn Hacer, II/ 121’de nakledilen merfu’ hadislerden, Hz. Peygamber’in 
vefâatından yaklaşık bir ay önce yaptığı bir konuşmasında, bir asır sonra, 
yeryüzünde, kendi zamanında yaşamakta olan insanlar (canlılar) dan 
hiçbirinin hayatta olmayacağı beyan edilmektedir.

Buhârî’nin, sadece ‘Ubey b. Ka’b’dan naklettiği merfû’ rivâyette o 
mechûl şahsın Hızır olduğu belirtilmekte; detaya girilmemektedir: ‘Ilim 17, 
20, 44, Ehâdîs’ul- Enbiyâ, 27, Tefsîr, 2, 3, 4, Tevhîd, 31. Ulaşabildiğimiz 
kaynaklar içerisinde, Hızır ve konu ile ilgili rivâyetler üzerine en detaylı 
bilgiyi, İbn Hacer, el- İsâbe, II/ 114- 137’de görebiliyoruz.

Hızır’dan nakledilen, “Ölümsüzlük veya uzun ömür du’âsı” da dikkat 
çekicidir. Oysa Peygamberimiz’in, ölümü temenni etmemek ya da ölüm 
ile hayattan hangisi daha hayırlı ise onun istenmesini tavsiye ettiği 
bildirilmektedir (Hâzinî, 1995: 120 -121: Beyhakî, 1997: 252).

Eğer ebedî kalmak, tasarruf sahibi olmak ya da uzun ömür yaşamak 
bir mazhariyet olsaydı bunu daha öncelikle hakedecek kimseler hariç 
tutulmazdı.
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Anadolu Tasavvuf Geleneğinin Heteredoks Olduğu Meselesi 

İslâm düşünce kaynaklarında Ehl-i Sünnet, Ehl-i Bid’at teriminin 
karşılığı olarak bugün Ortodoks, Heterodoks kavramları kullanılmakla 
önemli bir hataya zemin hazırlanmaktadır. Sünnî’lik, fikri ve düşünsel 
doğruluğu değil; Peygamber tarafından ilk uygulamaları verilmiş olan 
örnek davranışlara bağlılık anlamında olup, Bid’at terimi de Nebevî 
otoritenin dışında bir “Uygulama”nın ortaya konulması anlamındadır. bu 
açıdan bakıldığında esas alınan değer; “Düşünce veya Fikirin Doğruluğu” 
değil; “Uygulama ve Pratikte Doğruluk”tur. Esasen islâm, Kur’ân ve 
Sünnet temelinde ibâdet, İtikad ve Ahlâk’da fikrî tartışma ve yorumları 
değil, îmân ve uygulamayı emreder. İslâm düşüncesi, Âyetler’in, Sünnet’in 
veya Hadîsler’in yorumlanmasında fikrî ve yorumsal hataları toleransla 
karşılamakta, yanılanın da sevap kazanacağını söylemek sûretiyle düşünce 
faaliyetini hatta teşvik etmektedir. 

İslâm’ın ilk iki asrında zuhur eden bazı gayr-i sünnî (Heterodoks) 
mezheplerin en çok kullandığı tiplemelerden biri de “Mehdi” veya 
“Âhirzaman Kurtarıcısı”dır. Bu beklenen birisi olup ölümünden veya 
kayboluşundan sonra yeryüzüne tekrar döneceği (Ric’at)’ine inanılır. İlk 
Dört Halife’nin her biri için bunlar söylenmişse de en revâçta olanı Hz. Ali 
veyâ O’nun neslinden birisi olacağına dair söylentilerdir. Bunlar arasında, 
tekrar gelmesi “Beklenen Mehdî”nin Muhammed b. Hanefiyye olduğunu 
savunan teolojik mezheplerden Keysâniyye’nin (Atalan, 2007: 64-69). bu 
aykırı görüşleri, soyunun ve ilminin İbn Hanefiyye’den geldiğini söyleyen 
Hoca Ahmed Yesevî ve talebelerince kabul görmemesi, inançta ve amelde 
heterodoks olmadığına delil teşkil etmektedir.

Hatice K. Arpaguş’un, 105. sayfada, sünni akide ve amel anlayışına 
aykırı olan tarikatlar kısmından sayılan Yesevilik ve Kalenderîlik ve 
Haydarilik gibi birkısım tasavvufi oluşumların içinde barınması hasebiyle 
heterodoks olarak değerlendirilen Bektâşiliğin (2001: 105) hiç de böyle 
olmadığı, kendi kaynaklarındaki öğretilerinden anlaşılacaktır. Bazı sünni 
ulemanın bu ve benzeri tarikat ve pirlerine yönelik iftiraya varan ifadeleri, 
onların sünnilik dışı bir oluşum olduğunu belgelemez, 

 Nitekim Köprülü de Türkistan’daki Yesevîliği ortodoks (Sünnî) olarak 
değerlendirmektedir. Yusuf Hemedanî halifelerinden olan Ahmed Yesevî 
‘nin, bir taraftan Horasan Melâmetiye’sinin, diğer taraftan şarkî Türkistan 
ve Seyhun havalisindeki Şî’î cereyanlarının tesi ri altında, oldukça geniş 
ve serbest bir tasavvuf felsefesine sahip olduğu tahmin edilebilir. Fa kat 
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buna rağmen bu tarikat, Mâverâünnehr ve Havârizm ‘in büyük sünnî 
merkezlerinde daha ziyade “ortodoks” bir mahiyet arz etmiş olma lıdır 
(Köprülü, 1993; I,212).

Salih S. Yavuz’da, “Sûfiyye’de nübüvvet, Şia’daki nübüvvet-imâmet 
ilişkisinde olduğu gibi daha çok velâyet ile irtibatlı olarak ele alınmış olup 
nübüvvet öğre tilerinin en belirgin tarafı velayeti nübüvvetin bir parçası 
olarak görme leri” şeklindeki ifadesi de, Yesevîlik ve Bektâşîlik için değil, 
Ekberîlik yâni İbn Arabî için geçerli olabilir. Zaten aşağıdaki görüşleriyle 
de çelişki arz etmektedir. 

İlk sûfiler İslâm’ın daha çok yaşanabilir cephesiyle uğraşıp, Daha 
sonraki devirlerde Şihabeddin Sühreverdî, İbn Tufeyl ve İbnü’l-Arabî 
gibi tasavvufun felsefesiyle uğraşanlar nübüvvet problemine ilişkin olarak 
önemli fikirler geliştirmişlerdir. (Yavuz, t.y.: 100). İbn Arabî’de Velâyet ve 
Nübüvvet meselesi için (Muhyiddin-i Arabî, 1992: 46-47).

Kur’ân-ı Kerim ve Ehl-i Beyt’in önderi Hz. Muhammed’in ha-
disleri, bu sözlü ve yazılı edebiyata ilham kaynağı olan eserlerin ba şında 
gelmektedir.

Buyruk, günümüzde Kızılbaş Alevîler arasında yapılan anketler-
de Kur’an’ı Kerim ve Kumru kitabından sonra en çok okunan kitap ların 
başında gelmektedir (Kutlu, 2006: 160-162).

Alevî ve Bektâşilerin ikinci çeşid inançları, tamamiyle hurafelere daya-
nır ve merkezini, Ali teşkil eder, Muhammed, ikinci plândadır. Alevî-Bektâşî 
inançlarına hurûfîlik akıydeleri de karışmıştır (Gölpınarlı, 1992: 128). 
Aslen Sünnî olduğunda şüphe olmayan Hacı Bektaş Velî, Makâlât’ının 
birçok yerinde temâs ettiği gibi özellikle “Kırk Makâm’ın izahlarını 
önce Âyetlerle akabinden Sünnî kaynakların naklettiği Hadîslerle 
temellendirdiği görülmektedir.

Ehl-i Sünnet ve’l- Cemâat’tan olmayı, Sahâbe ve ilk Dört Halîfe’i 
bilhassa hayır duâ ile anmayı tavsiye etmektedir. Şeri’attan olan 10 
makamdan Yedincisi’nde: kulun, ehl-i sünnet ve cemaatten olması, 
bid’atçilerden olmamasıdır (Hacı Bektaş Velî, 1971: 116). 

Anadolu Kalenderîliği’ne tesir eden Hurûfîlik, Hind ve İran kadim 
kültür izlerini taşıyor olması; liderlerinin Peygamberlik iddiaları, tenâsüh 
ve hulûl gibi inançlarından dolayı devrin Şî’î âlimlerince bile kabul 
görmeyen ve tam anlamıyla heterodoks inançların temsilcileridir (Ocak, 
A. Y.: (1992), Kalenderîler, 155-156).
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Tashihi gereken bir görüşün de, A. Yaşar Ocak’ın önceki görüşleriyle 
çelişen “Kızılbaş Türkler ve Bektâşîler gibi gayr-i sünnî çevreler” (Ocak, 
A. Y.; (1992), Kalenderîler, 158) ifadesinin bir gaflet eseri olduğunu 
düşünüyoruz. 

Sünnî Tasavvuf anlayışını, diğer bâtıni, hurûfî ve Hulûlcü (heterodoks) 
oluşumlardan ve Diğer birçok kültürün ürünü olan Mistisizm’den 
ayıran belirgin husus, İlâhî Vahyi almış, Resûl olarak gönderilmiş olan 
Peygamberin ahlâkî tavsiyelerine dayanmasıdır. Oysa diğerlerinde ya kişi 
kendisi bu yolu tecrübe yoluyla bulmakta ya da kendisine örnek aldığı 
kişinin Kutsallığına, yanılmazlığına hükmetmekte hattâ onu Tanrısal bir 
varlık veyâ Tanrının cismânîleşmiş varlığı şeklinde tasavvur edip; rehberini 
İlahlaştırması söz konusudur (Akyüz, 1999: 63-64). 

Bu görüş sahipleri kısmen Hakîm et-Tirmizî (ö. 320/932)’den 
etkilenmiş olan Muhyiddîn Arabî’nin “Velâyet Nübüvvet” hakkındaki 
yorumlarını da kendilerine malzeme etmiş görünüyorlar (Muhyiddin-i 
Arabî, 1992: 46-47).

Oysa Yesevîlik ve onun Anadolu’daki vârisleri durumundaki Nakşîlik 
ve Bektâşîlik’te böylesi tenâsüh veya Hulûlcü anlayış, Bâtınî inanca yer 
vermeyen ve kurtuluşu, Perygamber’in imân, ibâdet ve ahlâk öğretilerine 
riâyet etmekte bulan bir anlayış hakimdir. Bu durmu Aşağıda vereceğimiz 
örneklerde görmek mümkündür.

Turgut Akpınar’ın, “Türklerin İslâm’ı heterodoks yollardan kabul ettiği” 
şeklindeki ifadesi de delilden mahrumdur (Akpınar, 1999: 88-89).

Hacı Bektaş ve Yunus’un Şî’î Bâtınî Oldukları Meselesi
Yunus ve çevresi konusunda burada geniş açıklamalara girmemiz 

lüzumsuzdur. Bu konudaki eserleriyle tanınmış olan Sayın Gölpmarlı, 
onun Taptuk, Barak, Baba Saltuk vs. Babaîler zümresinden olduğu nu, 
batınî inançlara sahip bulunduğunu belirtir.

Yunus’un, Hacı Bektaş’la ilgisi bulunmadığı fikri, ikna edici delillerden 
mahrumdur. Çünkü Yunus’un şiirlerinin tetkikinde, onun, dört kapı 
(Şeri’at, Tarikat, Ma’rifet, Hakikat) kırk makam, vucût ve kâinatla ilgili 
benzetmeler, iyi ve kötü huyların içimizdeki savaşı, yetmiş iki milleti hor 
görmemek, toprak gibi olmak, akıl, aşk, şevk, münâcât... konu larında âdeta 
Makâlât’taki fikirleri nazmettiği görülmektedir.

Yunus Emre’yi Babaîler zümresinden sayan Gölpınarlı’nın bu kanâatı, 
Şihabuddin Tekindağ tarafından kabul görmediği, ikna edici delillerle 
ortaya konmaktadır (Coşan 1971: XXXVI).
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Hacı Bektaş’ın Hz. Ali neslinden gelen 12 imama ikrarı, tevellâ ve 
teberrâ’yı tavsiye ettiği «şia-i isnâ-aşeriyye’ye mütemayil olduğu hakkında 
birtakım iddialar günümüze kadar bütün araştırıcılarca tekrarlanmıştır.

O hâlde 12 İmamcı Şiî olduğu nereden çıkmıştır? 

Bu iddiayı ilk önce merhum Prof. Fuad Köprülü «Anadolu’da İslâmiyet»  
yazısında ortaya atar. Delili, manzum Makalatın o zaman Emniyet Umum 
Müdürlüğünde bulunan nüshası mukaddemesidir. Bahis konusu beyitler 
Makalat’ın Hacı Bektaş’a ait me tin kısmında değil, nâzım Hatiboğlu’nun 
esere eklediği Mukaddime bölümündedir. Böylece Hacı Bektaş’ın Şii 
temayüllü olduğu iddiası bütünüyle mesnetten mahrum kalmaktadır.

Hacı Bektaş da, Aşık Paşa, Yunus Emre, Mevlânâ gibi o çağların sünnî, 
şeriate bağlı, riyâdan, kötü huylardan, ilhad ve ibahîcilikten uzak olgun 
mutasavvıfları zümresindendir (Coşan 1971; XXXVI-XXXVIII).

Esad Coşan, Hacı Bektaş’ı Şî’î İmâmiyye görüşlerine sahip olarak 
addeden F. Köprülü ve Şihabuddin Tekindağ’ın görüşlerinin muharref 
belge ve mutassıp Alevî bilgilere dayandığı gerekçesiyle reddetmekte; bu 
durumu sahih nüshalardan hareketle ispatlamaktadır.

Tanrı Taâlâ sözüne, Resûlu’llah sünnetine 
İnanmayan ümmetine ümmet demez Muhammed.
     (Yesevi, 1991; 289)
Evvel bize vâcib budur 
Eyi hulk amel gerek 
Çok şükür biz müslümanız 
Yoldaşımız iman gerek
    (Yunus, 1972; 184)
Bana namaz kılmaz diyen, ben kılarım namazımı 
Kılarisem kılmaz isem Allah bilir niyazımı
    (Yunus, 1972; 114)
Müftü olan âlimler, haksız fetvâ verenler,
Öyle müftü yerini Sırat köprüsünde gördüm.
Cemaate varmadan namazı terk kılanlar 
Şeytan ile bir yerde, Derk-i esfel’de gördüm.   
     (Yesevi, 1991; 317)

Şî’î veya batınî fırkaların belirgin özelliklerinden birisi de İlk Dört 
Halife’yi sırasıyla kabul etmedikleri hatta onları Hz. Ali’ye Allah ve Resûlü 
tarafından vasiyyet edilmiş olan İmâmet’i gasp ettikleri gerekçesiyle 
tekfir etmeleridir. Oysa Yunus Emre ve Hacı Bektaş eserlerinde başta 
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Hulefâ-i Râşidîn olmak üzere bütün sahabîlere methiyede bulundukları 
görülmektedir. Aynı mutedil uslûp evvelce Haca Ahmed Yesevî’de de 
vardır.(Yesevi, 1991: 95, 291, 293, 295, 297, (Yunus, 1972: 208).

Sonuç

Çalışmanın ilk kısımlarındaki tarihî bilgilerden elde edilen manzara, 
milletlerin sosyo-kültürel değişiminin imkânları ve “Kanaat Önderleri”nin 
özellikleri açısından önem arz etmektedir. 

Hoca Ahmed Yesevî ve müridlerinin İslâm Dînî’ni, yerli ve göçebe Türk 
boylarına anlatırlarken karşılaştıkları sosyal, kültürel ve siyâsî şartlarla, 
Hz. Peygamber’in dini tebliğ sırasında içinde bulunduğu durum arasında 
birçok benzerliklerin olduğu görülmüştür. Peygamber’in otoritesini 
kazanma sürecinde takip ettiği yöntemlerin Yesevî’de de olduğunu; hedef 
kitlesinin çoğunlukla göçebe olduğunu, onlara karşı müjdeleyici bir tavırla 
kendi dillerini kullanarak, emir ve yasakların bütününü bir anda değiştirmek 
yerine değişimi zamana bırakan sabırıyla, geçmiş geleneğin kavram ve 
inanç unsurlarının nesnel anlatımından başlayıp soyut (mücerret) tasavvur 
seviyesine yönlendirdiği müşahede edilmiştir. Bunu icra ederken de 
geçmiş geleneklerin iyi olanlarını bırakarak, öte yandan yeni dine uygun 
düşmeyenlere karşı da kesin tavrını belirterek seçmeci ve saygılı üslûbunu 
muhafaza etmiş, halkın teveccühünü ve iltifatını sağlamak bakımından 
onların yerleşik kalıplarına karşı tahkir edici davranışlar yerine müşfik 
bir “Ata, Dede, Aksakal” olarak ıslâh edici, bütünleştirici ve affedici 
yaklaşım içerisinde “Öğretici” (Didaktik) olmasını bilmiştir. Önceden beri 
o bölgede faaliyet gösteren İslâm âlimleri, dervişler veya İslâm dinine 
girişi teşvik eden hükümdar ve emirlerden daha etkili olmak itibariyle 
“Kanaat Önderi” olmayı başarmıştır. Bu demokratik ve sosyal davranış, 
Hoca Ahmed Yesevî’nin siyasi destek ve itibar görmesini de temin etmiş 
gözüküyor.

Yesevî, belirtilen sosyal, kültürel ve siyâsî şartlara ve halkıyla 
hemhâl olmasına uygun olan Mürci’î  Mâturîdî mezhebine tâbî olduğu 
düşüncesindeyiz. Bu İtikadî mezheplerin İbâdet, Ahlâk, Hukûk ve Îman 
Amel konusundaki görüşleriyle daha çok örtüşen amelî mezhep olarak da 
Hanefîliği benimsemiş olduğu için artık Türk Milleti’nin mezhebî çizgisi 
de belirlenmiş oluyordu. 

Diğer birçok mezhebin bu denli kabul görmemesi, Onların Türk Kültür 
ve İnanç biçiminin Sosyal ve Siyâsî bünyesiyle uyumlu olmamasında 
aramak gerektiğine inanıyoruz. Nitekim mezheplerin yaygınlık kazanması 
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veya kazanamamasını, millî bünyeye uygunluk esasında değerlendirmek 
gerekmektedir. 

Diğer kültür ve medeniyetlere karşı millî kültürlerin tutumunu da ya 
“İçe kapanan, etkileşim ve mübadeleye kapalı” veya “Dışa açık, millî 
değerlerden veren ve karşıdan alarak zenginleşen kaabiliyette” oldukları 
kabul edilirse, Türk Kültürü’nün ikinci kısımda olduğunu görürüz. Bu 
özellikte olmayan kültürlerin tarih sahnesinden silinmemişlerse bile 
mahalli kaldıkları; cihanşumul değerler üretemediği görülmektedir. 
Oysa Türk Kültürü, asırlardır çeşitli sebeplerle süren göçler ve coğrafya 
değişikliği sonucunda epeyce değişik kültür ve medeniyet bahçelerine 
uğramış olup, her birinden faydalı unsurlar almak ve kendi bünyesine 
uygun gelecek şekilde “Dönüştürme” kaabiliyeti sergilemiştir. Haricî 
unsurun artık bu “Dönüştürme” ameliyesinden sonra “Millî Değer” olduğu 
da müşahede edilmektedir. Bize göre, Millî Kültürün yabancı unsurları 
kendine adapte etme gücü de, buna mecbur olma şartlarıyla birlikte 
gelişmektedir.

Yeni din İslâm’ı kabul ederken Türkistan milleti, bu “Değiştirme ve 
Dönüştürme” ameliyesinden uzak değildir. Aksi taktirde yeni kültürü 
olduğu gibi kabul etmesi, Türk Kültürü'nün faal ve evirgen özelliğinden 
mahrum olduğu hükmüne götürürdü bizi. İşte biz bu çalışmanın bir 
kısmında “Türklerin İslâm’ı heterodoks yollardan kabul ettiği…”, buna 
denk olarak yine Türk Tasavvuf anlayışının heterodoks (Gayr-i Sünnî, 
Bid’at, Râfızî) olduğu yolundaki görüşlere katılmadığımızı belirttik.  

Türk tasavvuf geleneğinde daha belirgin gözüken manzarasıyla ve 
müşfik sıfatlarıyla Peygamber, Arap algılama biçiminden, Hint-İran 
tasavvurundan daha farklı biçimde Türk Kültürü’ndeki yerini almıştır. 

Yesevî’den başlayarak günümüze kadar uzanan çizgide Peygamberimiz, 
yerine göre müşfik bir baba, Milletin Ata’sı, kavmin “Aksakal”ı, millî 
birliğin tesisi ve devletin devamı için adalet öneren, yabancı olanla birlikte 
yaşamayı öğreten, kimsesizlerin hâmisi ve “Garip Babası”, aç ve çıplakların 
“Barınağı” olan bir otorite durumundadır. Güzel Ahlâk’tan gücünü alan 
Peygamber, insanların dünya ve âhirette de kurtuluşa ermesini arzu 
eden, ümmetini çok seven, onların günahkârları için Kıyâmet Günü’nde  
Şefa’atçı olmak için çırpınan, hastalandığında Şifâ dileyen ve veren bir 
“Dede”, kerâmeti güzel ahlâkta, kurtuluşu sevgide ve uygulamada gören; 
kişisel yalnızlık ve tatbik edilmeyen bilginin insana fayda vermiyeceğini 
ihtar eden bir “Uygulama Önderi”. Devletin, millî bütünlük üzerine 
kurulmasının canlı örneği, adaletin yeryüzüne götürülmesi ve dağıtılması 
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idealinde bir “Alp-Eren”, insanların üzerinden geçinen saltanat sahibi 
değil; fakir ve yetim düşkünü olan “Şefkâtli, Şifacı ve Şefaatçı” bir teselli 
kaynağı olarak görülmektedir.

Bu durumu, “Türkler’de Peygamber Aşkı, Peygamber’e İmân’ın önüne 
geçmiştir.” şeklinde özetlemek mümkündür. Böylece Yesevîlik, İslâm 
düşüncesine “İman’ın, sevgi temeline dayalı olması gerektiği” şeklinde 
psikolojik buyut kazandırmıştır, diyebiliriz. 
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DÜNYA BARIŞININ SAĞLANMASINDA DİN 
TEMSİLCİLERİNE DÜŞEN SORUMLULUK

 
AYDIN,  Mehmet 

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Yahudilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, Hind ve  Çin kökenli dinlerin temel 
kutsal kitaplarına göre,din adına yapılacak bütün zülümler yasaklanmıştır.
Bu dinlerin hiç biri,dini terörizme izin vermez. Hepsinin temel felsefesi, 
insana saygı ve hayata hürmet üzerine dayanmaktadır. Bunun için 
geliniz,hepimiz önce kendi dindaşlarımızı, sonrada diger dinlerin 
mensuplarını bu alanda egitelim.Dinlerin engin toleransını, hoşgörüsünü 
ve birlikteligini bütün dünyaya yayalım. Belki o zaman bütün insanlıgın 
bekledigi sosyal barış gerçekleşir ve çokluk içinde birlikte yaşama idealine 
ve huzuruna ulaşırız..

Böyle bir dünyanın inşasında her dinin liderlerine ve mensuplarına 
düşen görev, barış ve huzur dolu dinlerinin mesajlarını, bütün insanlıga 
ögretmeleri ve bu ugurda gereken çabayı sürdürmeleridir.

Anahtar Kelimeler: Hoşgörü, dünya barışı, dinler.

ABSTRACT
The Responsibility of the Religious Representatives in 

Providing World Peace
All kinds of oppression in the name religion is banned according to 

the sacred books of Judaism, Christianity, İslam, India- and China- rooted 
religions. None of these religions allow religious terrorism. The basic 
thought of all of the religions includes respect to humans and veneration 
to life.

For this purpose, every religion must focus on disciplining 
coreligionists. The boundless tolerance of the religions, the unity and 
cooperation should expand to the whole world. After then the common 
peace which the humanity expects will be realized and the ideal of living 
in ampleness and tranquility will be reached.



70

In the process of building this kind of world, each member and 
representative of each religion has a task. This task is spreading the word 
of peace and tranquility to the whole humanity and never give up against 
the difficulties

Key Words: tolerance, world peace, religions.

-----

Bugün dünya nüfusunun sekiz milyara yaklaştığı tahmin edilmektedir. 
Bu demografik dağılımın, sosyolojik yönden iki önemli belirleyici özelliği 
vardır: Bunlardan birincisi, Etnik Aidiyet, diğeri Dinî Aidiyettir. Dünya 
üzerinde bulunan insanların belirleyici özelliği bu iki sosyolojik karakter 
yapısıyla dikkat çekerken; dini aidiyetin bölgesel ve etnik yönden daha 
bir dikkat çekici olduğu görülmektedir. Çünkü etnik köken, çoğu zaman 
dini aidiyetin manevi atmosferi içinde erimekte ve dini aidiyet ön 
plana çıkmaktadır. Bugün dünyadaki demografik duruma göre, dinlerin 
dağılımını ele almak bir anlamda dünya barışının temininde bu din 
mensuplarının oynadığı rolü de belirtmek anlamına gelmektedir. Dünya 
nüfusunun yarısına yakınını Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve 
bunlardan kaynaklanan yeni dini cereyan mensupları oluşturmaktadır. 
Dünya nüfusunun diğer yarısını da Hind kökenli dinler olan Hinduizm, 
Budizm, Sikhizm ve Jainizmle Çin kökenli dinler olan Konfüçyanizm 
ve Taoizm mensupları teşkil etmektedir. Dünyadaki bu dini dağılım, 
dünya nüfusunun çok azı müstesna bir dinî aidiyete mensup olduğunu 
göstermektedir. 

Dünyadaki bu dinî aidiyeti, coğrafi olarak dünya haritası üzerinde 
yerleştirmeye çalıştığımız zaman, karşımıza şöyle bir manzara çıkmaktadır: 
Avrupa kıtası büyük çoğunlukla Hıristiyanlarla meskun iken, Afrika 
büyük oranda Müslümanlarla; Asya, Müslümanlar, Budistler, Hinduistler, 
Şintoistler ve Konfüçyanistlerle meskûndur. Amerika ve Avustralya 
genelde Hıristiyan temayüllerin ağırlığı altında bulunmaktadır. Dinlerin 
dünyadaki dağılımı ile dünya barışı arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
incelediğimizde, dünya barışını tehdit eden birçok faktörle karşı karşıya 
geliriz: Bunların başında fakirlik, siyasi gerginlikler, etnik çatışmalar, 
dini çatışmalar ve tabii felaketlerin sonucunda meydana gelen göçlerin 
sağladığı etnik, dini ve sosyal gerginlikler gelmektedir. 

Görüldüğü gibi dünyamız, dinî, etnik sosyal ve doğal afetlerin 
sonucunda barışı ve huzuru kaybetmiş ve gerek ferdi ve gerekse sosyal 
boyutlu birçok problemin içinde boğulmakla karşı karşıya kalmıştır. 
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Dünyamızda sadece dine dayalı gerilimlerin sebep olduğu sosyal 
barışın yok olması bile, tek başına üzerinde durulması gereken ciddi 
bir problemdir. Bugün, İrlanda’daki Katolik-Protestan çatışması, İslam 
ülkelerindeki fundamentalist akımların sebep olduğu sosyal ve siyasi 
gerilim, Hindistan’daki dinî kökenli çatışmalar, Beyrut’ta ve Balkanlardaki 
Hıristiyan-Müslüman kavgaları, Filistin’deki Musevi-Müslüman savaşı, 
ciddi anlamda dünya barışını tehdit eden unsurlar olmuştur ve olmaya da 
devam etmektedir. 

Aslında bütün dinler, barışçıl hedefler göstermekte ve mensuplarını 
bu barışçıl hudutlar içinde kalmaya zorlamaktadırlar. Bugün dünya 
nüfusunun hemen hemen yarısını teşkil eden Yahudiler, Hristiyanlar ve 
Müslümanlar, kendi dinlerinin buyruklarına sadık kalmış olsalardı, dünya 
barışının teminine son derece önemli bir katkı sağlamış olurlardı. Çünkü 
bu üç dinin, Hz. İbrahim’in mirasını taşıması, onun “Halilullah” (Allah’ın 
dostu) isminin bu üç dinde temellendirilmesi, başlı başına dünya barışı 
için bir ümit kaynağı olmasına yetmektedir. Hz. İbrahim, her üç dinin 
beslendiği çok önemli bir peygamberi kaynaktır. Bunun için Yahudilerin, 
Hıristiyanların ve Müslümanların Hz. İbrahim’den alacakları çok önemli 
mesajlar vardır. Zaten bu üç dinde Hz. İbrahim’in temel felsefesi korunmuş 
ve her üç din mensubu için bu mesajlar, bir hayat felsefesi meydana 
getirmiştir. Hz. İbrahim’in bu üç dine bıraktığı en temel miras “Tanrı’nın 
Birliği” her şeyi Yaratanın Allah olduğu ve Allah’ın rahmetini ve bereketini 
bütün insanlıktan esirgemediği konusudur. Her üç din, monoteist çizgide 
Hz. İbrahim’in bu mirasını devam ettirmektedir. Yahudilik on emrin 
birinci maddesi olarak Allah’ın vahdaniyetini temellendirirken, İslamiyet 
dinin temeline Allah’ın vahdaniyetini koymaktadır. Hristiyanlık birde üç, 
üçte bir sistemiyle monoteist yolda olduğunu iddia ederken yine “Allah’ın 
Birliği” üzerinde durmaktadır.

Elimize kutsal kitabı geçen İlahi dinlerin başında Yahudilik 
gelmektedir. Tora, Talmud ve Kabala’da şekillenen Yahudilik, 
zannedildiği kadar bencil ve dışa kapalı bir din olarak görülmez. Yahudilik 
de dünya barışının temelinde ılımlı bir yol izlemektedir.  Her ne kadar Dinler 
Tarihi kitapları, Yahudiliği “Millî Dinler” içinde tasnif etse de, Yahudiliğin 
milli din boyutunda kaldığını söylemek oldukça zordur. Dünya barışının 
sağlanmasında Dinlerarası Diyalog, çok önemli bir vasıtadır. Diyalogdan 
söz edildiği zaman, Yahudiliğin buna ilgi duymadığını söylemek de 
haksızlık olacaktır. Çünkü Yahudi bilginleri Tora’yı yorumlarken, 
Nuhilerin de Allah yanında kurtuluşa erebileceklerini ifade etmişlerdir. 
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Buna göre Hz. Nuh’un yedi kanunu olan, putlara tapmamak, Tanrı’ya 
küfretmemek, adam öldürmemek, hırsızlık yapmamak, zinadan kaçmak, 
canlı hayvanlardan et koparıp yememek, adil ve dürüst olmak gibi 
hususlara iman eden, Yahudilerin dışındaki din mensuplarının, dünya ve 
ahirette kurtuluşa ereceklerine inanan Yahudilerin, dinler arası gerilimlere 
giden yolları kapadıkları görülmektedir. Bugün dünya Yahudiliğinin 
içindeki çok değişik akım ve cereyanlara rağmen, genel Yahudi felsefesinin 
bu doğrultuda kendini gösterdiğini görmek, dünya barışı için ümit verici 
bir durum arz etmektedir. Yine Yahudilikte, insana verilen önem, insanın 
saygınlığı açısından ve dünya barışı açısından dikkat çekicidir. Tora’da 
“Allah’a benzeyen insanın” yaratılışından bahsedilmektedir.1 burada 
insanın, Allah şeklinde yaratıldığı ve ona bunun bir imtiyaz olarak 
verildiği ifade edilmektedir.2 Değişik Tora tefsirlerinde bu cümlelerin çok 
farklı yorumları yapılmıştır. Bunlara göre, insanın Tanrı’ya benzemesi, 
yaratılıştan itibaren insanın özel boyutta olduğunu ve yaratıcının işareti 
olan eşsiz zeka yeteneğiyle Tora’nın daimi bir harikası olma özelliğini 
yansıtmaktadır.3 Aynı şekilde Yahudiliğin “İnsan Öldürme” eylemini 
yasaklaması4, yine insan hayatına duyduğu saygının bir ifadesidir. Bugün 
dinler adına yapılan terörizmin insan hayatına yönelik bütün eylemlerini, 
Yahudilik hiçbir zaman tasvip etmemiştir. Bu açıdan, Filistin’deki “masum 
insanların katli”, ne Yahudiliğin ne de İslam’ın caiz gördüğü bir eylem tipi 
değildir. Bu olsa olsa, siyasal gözü dönmüşlüğün ve fanatizmin sonucunda 
olmaktadır. Bunun sebebi cehalettir. Diğer yandan sosyal dayanışmaya da 
Yahudilik çok önem vermektedir. Tora’da elliden fazla yerde garib kelimesi 
kullanılmış ve garibe karşı iyi davranmak emredilmiştir.5 Böylece Hz. 
İbrahim’e dayanan bir din olarak Yahudilik ve Yahudiler, dünya barışına 
giden yolda kendilerine düşen görevi yapabilirler. Dinleri hiçbir zaman, 
Yahudileri barıştan uzak tutmamaktadır.

İbrahimi dinlerden Hıristiyanlığa, dünya barışı açısından yaklaştığımız 
zaman çok daha farklı bir durumla karşı karşıya kalmaktayız. Hıristiyanlığın 
temel doktrinel kaynakları olan İncillerde ve Yeni Ahit’teki mektuplarda, 
diğer insanlara karşı Hıristiyanlığın kapalı olmadığını, bilakis herkese 
açık olduğunu görüyoruz. Hıristiyanlığın diğer din mensuplarına karşı 
sadece misyonerlik ruhu içinde yaklaştığını söylemek doğru değildir. 
Hıristiyanlık, yapısal olarak da barışçıl bir dindir. Nitekim Hz. İsa bu 
1 Tekvin: I/26.
2 Tekvin: V/1.
3  W. Guuther, Plaut, The Torah A Modern Commentary, New York, 1981, s. 28.
4 Çıkış: XX/13.
5 Levililer: XIX/33; XVIII/26.



73

konuda şöyle demektedir: “Kötüye karşı koyma ve senin sağ yanağına 
kim vurursa ona ötekini de çevir ve gömleğini isteyene abanı da ver”6 
diyerek  barış önerisinde bulunmaktadır. İsa, dünya barışı için son derece 
önemli tavsiyelerde bulunmuş ve şöyle demiştir: “Düşmanlarınızı sevin. 
Size zulmedenler için dua edin”7. Hristiyanlığın sosyal barışın temini 
için koyduğu temel prensiplerden birisi de komşuyu sevme prensibidir.8 
Yahudilikteki garibe karşı sergilenen tavırla, on emrin, dokuz ve onuncu 
emirlerinde “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin, komşunun 
evine, karısına, erkek veya kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir 
şeyine göz dikmeyeceksin”.9 Emirleri, sosyal barışın temini için müşterek 
anahtar olarak kabul edilebilir.

İslam’da da komşuya iyilik yapmak10 ve Müslüman'ın Müslüman'a eliyle 
veya diliyle zarar vermemesi gerektiği11 hususu dile getirilmiştir. Böylece, 
dünya nüfusunun yarısını oluşturan üç dinin mensupları, kardeşliği ve insan 
sevgisini, mesajlarının temel felsefesi yapmaları gerekir. Kur’an-ı Kerim’de 
“Kötülükleri iyilikle giderin.”12 emri verilirken, mü’minler de “Gayz ve 
kinlerini yutarlar ve insanları affederler.”13 şeklinde vasıflandırılmaktadır. 
İslam sufileri bu felsefeyi doruk noktaya çıkarmışlardır. Mesela Sufi b. 
İmad şöyle der: “Kemale eren, düşmanlarına iyilik etmeli, çünkü onlar, 
ne yaptıklarını bilmezler. Böylelikle o, Tanrı’nın sıfatlarıyla donatılır. 
Çünkü Allah, kendini tanımayan düşmanlarına bile her zaman iyilikte 
bulunur.”14 Yahudilerden Hassidimler de (donuk öğretiye karşı dinamik 
bir dindarlığı savunanlar), şöyle bir talepte bulunurlar: “Kötü ve zor 
anlarda dindar olan kişi, kötülüğe kötülükle mukabele etmemeli, bilakis 
ona kin besleyenleri ve zulmedenleri affetmelidir. Hem günahkarları da 
sevmelidir. Dindar kişi, Tanrı nazarında günahkar kişinin kendisi kadar 
değer sahibi olduğunu, kendine devamlı söylemelidir. Tanrı’nın sevdiği 
kişiye nasıl olur da nefret beslenebilir.”15 Yahudiliğe ait bu sözlerle, 
İsa’nın “Dağdaki Vaazındaki” sözleri arasında ciddi şekilde benzerlik 
dikkat çekicidir. İsa Dağdaki Vaazda Hristiyanlara barışın anahtarları olan 
açgözlü olmamayı, yumuşak olmayı, barışı sağlamayı tavsiye etmektedir.16 
6 Matta: V/39-40; Luka:VI/29
7 Matta: V/44-45-46.
8 Matta: V/43; Markos: XII/31.
9 Çıkış: XX/16-17.
10 Buhari, Edeb, 123.
11 Buhari, İman, 4-5. 
12 Mü’minun:96.
13 Al-i İmran:134.
14 Tor Andrea, Die Person Mohammeds in Lehre und Glauben Seiner Gemeinde Uppsala, 1918, s. 223.
15 Paul Levertoff, Die Religieose Denkweise der Chasidim Nach den Quellen Dargestellt, Leipzig, 1918, s. 89.
16 Matta: V/1-11.
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İlahi dinlerde, Tanrı’nın her şeyi kaplayan merhametinin kulları tarafından 
da icra edilmesi, önemli bir taleptir. Hatta bu düşünce, bir çok dindeki güçlü 
bir beraberlik bilincini ortaya koymaktadır. Friedrich Heiler (1892-1967), 
Batı Medeniyetini, Yunan ve Helenistik etiğe, İsrail Peygamberliğine ve 
bundan doğan Hıristiyanlığa borçlu oldukları konusunun üstünde ısrarla 
durur.17

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan ilahi dinler, dünya barışı için bu 
muhteşem temelleri atarken, bu din mensuplarının bu mesajlara kulak 
vermesi gerekmektedir. Tarihte yaptıkları yanlışların bugün de devam 
ettirilmesi, dünya barışı için gerçek bir tehdit oluşturacaktır. Bunun 
için İlahi Din temsilcilerinin, kendi dinlerinin dünya barışı için ortaya 
koyduğu temel prensipleri, uygulama alanına koymalıdırlar ve dünya 
barışı için çaba sarf etmelidirler. Bu açıdan Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam 
ve Budizm çok ciddi bir ittifak oluşturmaktadır. Bütün bu dinler, ortaya 
koydukları monoteist ve ahlaki değer yargılarıyla insanlığa barış, huzur 
ve işbirliği konusunda önemli mesajlar vermektedirler. Bu din mensupları 
kendi dinlerinin bu evrensel mesajına kulak verip, onları uygulama alanına 
koydukları gün, dünya barışı büyük ölçüde gerçekleşecektir. 

Dünya nüfusunun öbür yarısını teşkil eden Hind ve Çin kökenli dinlere 
“Dünya Barışı” açısından baktığımızda da çok ilginç mesajlarla karşı karşıya 
geliriz. Bugün yarım milyon mensubu olan Budizm, insanlar arasındaki 
ilişkide tevazuyu öne çıkaran ve kalp huzurunu elde etmek için “arzuyu” 
öldüren bir dini propaganda sistemine sahiptir. Mistik boyutlu ve dünya ile 
ilişkisi olmayan bir din olarak Budizmin mensuplarına, kanaati, dünyadan 
kaçışı, hırs ve kaprislerini yok etmelerini tavsiye ederken, aslında bir 
tevazu ve barış ortamı meydana getirdiğini söyleyebiliriz. Budizmde sevgi 
ve merhamet yan yana bulunmaktadır. Sevginin sınırsızlığı, sevgi acıma 
ve sevinç meditasyonu hakkındaki şu formülde çok güzel şekilde ifadesini 
bulmaktadır: “Tefekkür eden keşiş” kalbini dolduran sevginin kuvvetini, 
semanın bir bölgesinin üzerine salar. Aynı şekilde ikinci, üçüncü ve 
dördüncü semaya doğru yukarıya ve aşağıya, enine ve her yöne kalbini 
dolduran engin, sınırsız, kin ve kötülükten arınmış sevgisinin kuvvetini 
bütün dünyanın üzerine salar.”18 Mahayana Budizminde ise sevgi, 
bütün varlıklara yönelen bir hizmet anlayışına bürünmektedir. Bu hizmet 
anlayışını şu sözler açık şekilde göstermektedir: “Suyun elemanları nasıl 
bütün çimlerin, çalıların ve bitkilerin büyümelerini sağlarsa, aynı şekilde 

17 Heiler, “Die Bedeutung der Religione für die Etwicklung des Menschheits-und Friedensgedankens”,   Ökü-
menische Eiuheit II, Nr.1, s.1-29
18 Digha-Nikaya XIII:76 Vd. Heiler, Buddhistiche Versenkung, s.24
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Buda’nın müridi de, bütün varlıkları tasdiki sayesinde tomurcuklanır. 
O, bütün varlıkların berrak özelliklerinin büyümelerini ve gelişmelerini 
sağlar.”19 Bir Budist keşişin ana görevi, başkalarının elemlerini bertaraf 
etmektir. Bunu da onların elemlerinin yerine geçecek olan kendi elemleriyle 
takas yaparak yapar. O şöyle düşünür: “Ben bütün elemlerin yükünü 
kabulleniyorum. Bütün varlıkların kurtuluşu benim adağımdır.ben 
bütün varlıkların elemlerinin toplamını üzerime almalıyım… Ben iyinin 
köklerini kemale götürmeliyim ki, bütün varlıklar sonsuz mutluluğa 
ersinler.”20 Sosyal barışın temininde Budizmin işlediği “Düşmanların 
bile sevilmesi” konusu, Hıristiyanlığa özgü bir felsefe değildir. Bu felsefe 
hem Hind hem de Çin felsefesinin üzerinde önemle durduğu bir konudur. 
Hakim Lao-Tse, “Düşmanlığa iyilikle mukabelede bulunmayı”21 tavsiye 
eder. Li-Ki de “Kine, iyilikle mukabelede bulunulması sayesinde kişi, 
insanlığı kendi şahsına alıştırır.”22 der. Hinduizmin kutsal metinlerinden 
olan Mahabharata’da ise şunları okuyoruz: “Bir düşmana bile eve 
geldiği zaman misafirperverlik gösterilmelidir. Bir ağaç, onu kesmeye 
gelenlerden bile gölgesini esirgemez.”23 

İnsanlar arası ilişkilerde Budist keşişlerine uygulamaları gereken 
prensipleri Buda, şöyle açıklamaktadır: “Eğer, keşiş, eşkıya veya katil 
olsanız ve çift dişli bir testereyle birinin uzvunu diğerinin peşinden 
kopartsanız, ruhunuz kin ile dolmuşsa, işte bu sebeple böyle olan hiçbir 
kişi benim dinimin mensubu olamaz”. Aynı şekilde Buda şöyle devam 
eder: “Ruhunuz heyecanlandırılmamalı-kötü söz sarfetmeyin-lütufkar 
ve merhametli olalım-iyimser olalım-kindar olmayalım-insanlara 
iyimser ruh  ile nüfuz edelim-sınırsız, geniş, ölçülemez düşmanlıktan 
ve kindarlıktan uzak bir ruh ile yaklaşalım.”24 Buda’nın sadık bir müridi 
olan Kral Aşokha (M.Ö: 273-232 Saltanat dönemi), iki bin yıl önce 
hükümdarlığının barışa açılan penceresinden şunları söylemiştir: “Yabancı 
dine saygı gösteren, kendi dinine saygı göstermiş olur ve yabancı dini 
kötüleyen de kendi dinine zarar vermiş olur.”25 Aynı şekilde Kur’an-ı 
Kerim’de de “Müşriklerin Allah’tan başka taptıkları putlara sövmeyin 
ki, cehaletle haddi aşarak Allah’a sövmesinler.”26 buyrulmaktadır. Gerek 
19 Kasyapa-Parivarta, Wintemitz, der Mahayana-Buddhismus Religionsgeschichtches, Lesebuch, Tubingen, 
1930, s.36.
20 Vajradhvaja-Sutra in Siksha-Samucaya 280 vd; Wintemitz, der Mahayana-Buddhismus, s. 34.
21 Tao-Keh-King, s. 63.
22 Li-Ki, 29/12; krş: R. Wilham, Kungfutse Gespreach /Jena, 1921), s. 164.
23 Mahabharata: 12, 5528.
24 Majjhima-Nikaya 21, K. E. Neumann, Die Reden Gotama Budelhos aus der Mittleren Sammlung I, Münc-
hen, 1921, s. 352.
25 Friedrich Heiler, The History of Religions as a Frepatation for the Co-operation of Religions, Chicago 1959.
26 En’am: 108.
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Kur’an-ı Kerim’in ve gerekse Aşokha’nın, karşı dinlere saygı tavsiye 
etmesi, din adına yapılan ve yapılacak kavgaların önüne geçilmesi hedefini 
gütmektedir. Bu ayete göre başkasının kutsal alanına müdahale edenin, 
kendi kutsal alanına müdahale olunmaktadır. Bu ise, barış değil; kavganın 
devamıdır. Hâlbuki hiçbir din, kavgayı istememekte ve toplumsal barışın 
gerçekleşmesi için çaba sarf etmektedir.

Buraya kadar yaptığımız açıklamalar doğrultusunda şu sonuca rahat 
bir şekilde varabiliriz: Dünyadaki mevcut dinler, teorik planda dünya 
barışının temini için gereken malzemeyi vermektedirler. Yahudilikten 
Şintoizme kadar bütün dinlerde bunu görmek mümkündür. Dünya dinleri, 
barışın ve huzurun temellerini atacak prensipleri sundukları halde, niçin  
dünya barışının temininde Dinler ve onların temsilcileri gerekli rolü 
üstlenemiyorlar? İşte asıl problem, bu sorunun cevabında yatmaktadır. 
Şunu burada hemen belirtelim ki insanlar, aidiyet hissettikleri dinleri 
yeterince bilmemektedirler. Ne kendi dinlerini, ne de yabancı dinleri 
bilmeyen insanlar, dini duygularla değil; pragmatik ve çıkar duygularıyla 
hareket etmektedirler. Bu konuda dini kurumlara ve dini liderlere çok 
önemli görevler düşmektedir. Bu açıdan onların da görevlerini tam olarak 
yaptıkları söylenemez. Hâlbuki düşmanlık yerine, işbirliği, dayanışma ve 
barışın temini için dini liderlere çok önemli görevler düşmektedir. Siyasi, 
iktisadi ve etnik baskılara rağmen hakikatleri söyleyebilen dini liderlerin, 
dünya barışının temininde payları büyük olacaktır. Yahudilik, Hıristiyanlık, 
İslamiyet, Hind ve Çin kökenli dinlerin temel kutsal kitaplarına göre, din 
adına yapılacak bütün zulümler yasaklanmıştır. Bu dinlerin hiçbiri, dinî 
terörizme izin vermez. Hepsinin temel felsefesi, insana saygı ve hayata 
saygı üzerine dayanmaktadır. Bunun için geliniz, hepimiz önce kendi 
dindaşlarımızı, sonra da diğer dinlerin mensuplarını bu alanda eğitelim. 
Dinlerin engin toleransını, hoşgörüsünü ve birlikteliğini bütün dünyaya 
yayalım. Belki o zaman bütün insanlığın beklediği sosyal barış gerçekleşir 
ve insanlık, çokluk içinde birlikte yaşama idealine ve huzuruna ulaşır.

 Böyle bir dünyanın inşasında her dinin liderlerine ve mensuplarına 
düşen görev, barış ve huzur dolu dinlerinin mesajlarını, bütün insanlığa 
öğretmeleri ve bu uğurda gereken çabayı sürdürmelidirler.
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IMAGING GOD: MODES OF WORSHIP AND HINDU 
INTEGRATION  

CHARI,  V. K.
KANADA/CANADA/КАНАДА

In this paper, I shall be dealing with (I) god-concept, (II) god-relation, (III) 
modes of worship, and lastly (IV) the question of the “imageability” of god, in that 
order. It will be seen from my argument that there are diverse ways of conceiving 
of god-relation and of worshipping him, and many dimensions to any given mode 
of worship, although they are all directed towards the same soteriological goal, 
namely, man’s need to find a principle of transcendence, whereby he will escape 
the limitations of earthly existence. 

(I) God-Concept
For purposes of this discussion, we need not inquire into the question whether 

there is a god, as an ontic reality, that is, or whether he is merely a human construct, 
but, in the spirit of a cultural anthropologist, proceed on the basis of the fact that 
belief in a god or gods has been with us from times immemorial, as part of the belief 
system of any culture. Man has always felt the need to postulate a divine being by 
way of explaining to himself the mystery of creation and to secure permanence and 
final happiness. He has therefore conceived of a creator god, or spirits or powers 
behind natural forces, by propitiating which he can bend them to his own benefit. 
He has imagined a soul apart from the body and a heaven where it will escape after 
the body dies. For, as the Koran says, and the Indian religions concur, “the life of 
the world is nothing but a fleeting vanity.” Thus a commonness of motive underlies 
all the religions of the world, from primitive beliefs tq the more developed theories 
of later times. 

However. there have been differences in the way the nature and role of the 
divine being and of his relation to man has been conceived, the most outstanding 
differences centring on whether there is one God or many gods, and on how 
man should picture him in order to relate to him and commune with him. These 
differences account for the diversity in the way men have designed their modes of 
worshipping the deities. 
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One God or Many Gods:

On the question of one or many gods, polytheistic beliefs seem to have 
predated the monotheistic conception. It is plausible that man first saw a god in 
every elemental force that he came in immediate contact with, daunted by their 
power and awe-struck by a sense of mystery, before he could have any notion o fa 
creator God or a single underlying power, of which the elemental forces are diverse 
manifestations. Such a notion could come only from a higher degree of intellectual 
abstraction. Thus it is that we have the Pantheons of gods and goddesses--Egyptian, 
Greek, Hindu--and mythologies surrounding them. 

In the Vedic tradition, the concept of one God as an immanent principle runs 
cocurrently with that of the many gods of nature. The Rg Vedic hymn has it: 

*** ekam sad vipra bahudha vadantyagnim yamam matarisyanamahuh// 
“Seers call that one reality by many names-- Indra, Agni, Mitra, Varona, etc. 

In the Upanishads, however, the focus is entirely on the immanent God or world-
soul (Brahman, Paramatman). In the Judeo-Christian-Islamic scriptures; the 
One God of Moses and Abraham is a transcendent, all-powerful creator, 
lawgiver; father figure, who is apart from his creation and who “sits on 
his throne above the earth and beyond the sky” (Isaiah 40). The worship 
ofthe one God, as opposed to the gods of nature, is defended on the ground 
that “the Sun, Moon, and the stars create nothing, but are themselves the 
created” [Koran (Penguin trans. p. 125). The rationale implied here is that 
by obeying the one Lord of the universe, his creation would fall into place 
and work for the benefit of man. 

(II) God-Relation
Man’s relationship with god depends on how god himself is conceived. 

Ifgod is an impersonal lawgiver, the relationship would be distant. In 
the Judaic-Islamic thinking, God is someone to be obeyed, revered, and 
prayed to, whereas in the Christian belief, since man’s relation with God 
is through his intercessor-son, Christ is thought of in various personal 
relations--as a mend, leader, bridegroom, etc., with whom man can enter 
into a mystic union--agapé. In the Vedic hymns, gods are in large part 
impersonal and distant and meant to be propitiated. The Upanishadic 
Brahman is an abstract concept and is there as a truth to be meditated 
upon. In the later devotional theology (Bhakti), the Vedic gods and their 
derivatives are thought of in intimately personal terms, and an emotional 
attachment to the deity became the hallmark of the devotional cults. In the 
worship of a personal deity, the devotee could enter into many types of 
relationship and run through the whole gamut of human emotions, as in 
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some forms of Christian devotionalism. 
(III) Modes of Worship 
Although worship of any kind involves contemplating the deity under 

some description, the kind of relationship the worshipper establishes with 
his deity determines the mode in which to worship him. Thus, we can 
distinguish four basic modes of worship: the Mode of Propitiation, the 
Mode of Adoration, and the Mode of Meditation. These are not, by any 
means, mutually exclusive, but do often work in combination. 

Religious worship can also be seen to have different dimensions: 1. 
the Ritual Dimension, involving the performing of certain symbolically 
significant actions by way of propitiating the deity. 2. The Experiential 
Dimension, in which worshippers make images of the deity and other 
artifacts, build places of worship, use elaborate ornamentation, and perform 
music, song, and dance to adore and celebrate the deity. 3. The Meditational 
Dimension, in which one meditates on a visualized image of god, or on 
an abstract idea of him, or on the meaning of some scriptural passage, 
in an entirely analytical or conceptual way. 4. The Practical Dimension, 
involving the conduct of life in obedience to the scriptural commands or a 
covenant with god. The Modes of Worship and their different dimensions 
can, again, work in different combinations and overlap. They are simply 
ways of differentiating diverse elements that go to make up religious 
worship in general. 

Rituals are prevalent mostly in polytheistic religions where the spirits of 
nature are invoked by priests chanting hymns, into objects like a water jar, 
a blade of grass, a lump of meat or cooked rice, and so on, and placed on 
a sacrificial altar, and oblations of water, fat, or food stuff are offered. The 
object of ritual is to propitiate the deity so that he may grant favours. Vedic 
worship consists entirely of elaborate ritual procedure. Ritual is present 
in an equally elaborate form in all temple worship, where idols or other 
sacred objects are installed--predominantly in Hindu temple worship, in 
the Zorastrian fire worship, in Jainism, where idols of saints are honoured, 
and in the Tantric Buddhism of Tibet and Nepal, in Mandala worship. 
Ritual performance is prevalent in the monotheistic, non-idolatrous Jewish 
practice as well as in the Christian worship of the Catholic and Eastern 
Orthodox Churches, which admit idols as well. In Islamic worship, on the 
other hand, priesthood and ritualization are completely shunned, together 
with holy images. From this we gather that the ritual dimension is common 
to both polytheistic and monotheistic religions, in a greater or lesser 
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measure, and to both idolatrous and non-idolatrous traditions. 

Prayer and meditation, while it runs across the board in all modes of 
worship, is exclusively practiced in non-idolatrous religions, where the 
only support for the worshipper’s contemplation is the word of God 
or some scriptural passage. Islam is an outstanding case in point. As it 
prohibits all manner of ritual or celebration, and teaches an austere, ascetic 
regimen of living, its only approach to God is by calling out his name, 
offering prayers, and meditating on his greatness, as enjoined in the Koran. 
Meditation and right understanding is also the method of Vedanta, and 
crucial equally in the atheistic, both non-idolatrous and idolatrous, forms 
of Buddhism and the sole means for the attainment of salvation. Jainism 
admits images of saints and temple worship, but emphasizes asceticism 
and meditation by the monks. This same practice is prevalent in Sikhism. 

The experiential, emotional dimension is the special province of the 
idolatrous temple culture, in which the deity is totally humanized and made 
an object of enjoyment and mystical adoration. But it is equally present 
in the non-idolatrous Jewish and Christian worship, and in Sikhism, 
characteristically expressed in music, and liturgical hymn singing and 
chanting. 

(Iv) Idol Worship: The Material Dimension
Whether one God or many gods, the greatest contention has occurred 

over the question whether a god can be given material or human form, 
and human or visible attributes, and whether he is characterizable at all 
in human terms. If he is incorporeal, uncontainable, and beyond human 
comprehension, as he is by definition, then, no imaging or representing 
of him would be possible. Hence the iconoclastic Biblical religions have 
historically shown an uncompromising antagonism towards Pagan gods and 
their idols. This attitude is common to both the Old and New Testaments, 
although it is more strongly worded in the Old Testament, “God is not 
like an idol! That workmen make” (Isaiah 40). ‘’Do not make gods of 
metal and worship them” (Deutoronomy 29). “Those who make idols are 
worthless and the gods they prize so highly are useless. Such people are 
too stupid to know what they are doing. What is the good of bowing down 
to a block of wood?” (Isaiah 44). ‘’What can they learn from wooden 
idols?” (Jeremaiah 10). Islam, being a fundamentalist, ascetic religion 
of solitary prayer and meditation, shunned all traces of humanizing and 
representation of God. For Islam, Pagans are, by definition, unbelievers, 
who deifY natural elements and make images of them, instead of adoring 
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the one creator God of Moses and Abraham. The stars, Sun, Moon, etc. are 
not God: “Yet they worship those which create nothing, but are themselves 
the created” (Koran, p. 125). “Idolatry is more grievous than bloodshed. 
Fight against them (idolators) until idolatry is no more” (Koran, p. 26). 

In the Indian tradition, however, the picture is rather different. The 
existence of multiple ethnic cultures in one body, not only made for a 
less dogmatic, tolerant, pluralistic outlook, it also encouraged mutual 
interaction, dialogue, and assimilation between different faiths. Historically, 
the Vedic Aryan religion--Hinduism, so called--has found room for 
innumerable faiths and cults, and for both monotheistic and polytheistic 
beliefs, for image-worshipping as well as for the more abstract, ascetic 
fom1s of worship. The dominant Vedic religion itself was non-idolatrous 
and the temple cult was alien to its mode of worship. The nature gods were 
conceived of, not as persons, but as powers or functions. The Brahman 
ofthe Upanishads was not in any wayan “imageable” entity. 

“There is no likeness of him”: 
“His fom1 does not come within the range of our vision”: (Svetasvatara 

Upanishad) 

In the Vedic ritual procedure, the Mantras (hymns) alone served as objects 
of meditation and carried the potency to invoke the deity’s presence. But, 
nonetheless, the deities were given anthropomorphic limbs and attributes 
and appellations, although it was recognized that they had no material 
forms. The question oftheir representability was raised in the ancient 
discussions and this description of the gods was justified on the ground 
that (i) this is done according to the diversity of their anthropomorphic 
functions--such as, caring, protecting, punishing, rewarding, and so on; 
and (ii) that humans are given to humanizing and personifying objects, 
trees, rivers, mountains, etc., and natural forces, like fire, wind, and even 
abstract entities, like Death, Wealth, Justice, etc. (Yaska, Nirukta). 

A full-fledged defence of idol-worship is attempted in the Agama 
literature. The argument runs: (i) A deity without form is impossible to 
contemplate; (ii) Only an icon can be an object of worship, not a bloodless 
abstraction. 

If the religious attitude is taken as god-relation, then the mere notion of 
a Great God or world-spirit (Brahman) is not enough to evoke feeling; it is 
not equal to a realization of that idea. 

It is only when that idea is given a name. a form, an embodiment of 
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some sort, and a local  ‘ 

habitation--a landscape of its own dwelling--that its divinity and domain 
can be experienced as a tangible presence. Hence the psychological need 
for anthropomorphic or theriomorphic images of cosmic forces: the world-
spirit as a cosmic person, the Earth Goddess as a Mother, the wind as 
an eagle, the Sun as a rider driving his chariot drawn by seven horses, 
etc., which are given specific descriptions according to their natures and 
functions. And for abodes of the deities, we have the grand temples of 
India and South East Asia, and temple festivals and celebrations, in which 
the gods seem to come alive and move in the midst of human worshippers. 

The object of any worship is to realize the living presence of God 
(sannidhya). For this purpose, even the non-idolatrous religions--both 
Indian and Biblical--may be seen to employ various supports to concretize 
the notion of God and facilitate the concentration of the mind. And this is 
done, first, by providing a place of worship where God’s presence may be 
felt--indirectly, ifnot so directly through the image, by association with 
events connected with the visions of God appearing to his messengers or 
prophets. Thus we have the “Tent of the Lord’s Presence” (which God 
commanded Moses to build), Solomon’s Temple, the Islamic Kabba (where 
Mohammad had his revelation) and the Masjid pointing in the direction of 
Mecca; and among the non-idolatrous Indian religions, the Jaina Mandir, 
the Buddhist Stupa (both of which religions do not believe in God), and the 
Gurdwara of the Sikhs--who worship the attributeless One God, but revere 
the images of the great teachers of the Guruparampara. 

Another way the divine presence is evoked is through the objects 
and artifacts connected with worship. Although all of the non-idolatrous 
religions prohibit worship of “graven images” of gods, all of them, 
barring Islam, have historically admitted holy articles into their temples 
as reminders of the Lord: e.g., “The Lord’s Covenant Box,” and the Stone 
Tablets, which Moses had placed at Mt. Sinai, of Solomon’s Temple, the 
Torah of the Jewish temple, the Granth Saheb of the Sikh temple--which 
is treated almost as if it were the idol of God himself. Yet other ways 
of evoking the divine presence is by aniconic images of God designed 
according to certain geometrical or other mystical formulae, as symbolic 
representations of the body ofthe deity, e.g., the Hindu Siva Linga, the 
Tantric Yantra and Mandala; and also by representing superhuman beings 
as image-translations of poetic metaphors and doctrinal allegories--such 
as, the Lamb, standing for Jesus Christ, the Wheel of Righteousness, 
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the Tree, and the Lotus of Buddhism--which signify objects and events 
connected with Buddha’s life. 

All of the objects mentioned above--both iconic and aniconic, 
artifacts, and so forth--are intended as means of visualization and aids to 
contemplation. Their true significance is not so much that they are the 
likenesses of the formless divine, but that they, in some ways, serve to call 
to mind the living presence of the spirit. Even in the case of the crassly 
idolatrous Hindu worship, the image is not taken as the very God himself, 
but simply as a symbolic representation and as an aid to thought, the image 
simply standing for what it is an image of, namely, the idea of the divine, 
conceived in a certain way and given a certain description. As in the non-
idolatrous Vedic ritual, it is the Mantra which invests the object with its 
significance and its power as an idol is believed to last only as long as it 
is sanctified by the Mantra in daily worship. The Mantra is the soul of the 
idol: 

mantratma devata/ 
A distinction is sometimes made between two ways of regarding the 

idol: The idol can be taken as an aid to contemplation and prayer, or it may 
itself be looked upon as an object of veneration. The distinction may often 
be blurred, as in the case of the images of Virgin Mary, Christ on the Cross, 
etc. A sect of Hindus, Vaishnavas, believe that the icon is the incarnation of 
Vishnu, and that the divine spirit actually takes shape as his temple image 
(arcavatara), so as to become an object of enjoyment to the devotee. But 
even for them, the Mantra, the ritual, and the meditation remain the basic 
conditions of image worship. 

Although Hindu worship permits free variation of different elements, 
in its fullest form it represents an integration of both external and internal 
modes of worship: It combines ritual/Puja with prayer and meditation, 
solemnity with celebration and festivities, the sacred with the profane--
elaborate rituals are performed on domestic occasions, such as wedding, 
birth, housewarming, etc. It permits both temple gods and household gods. 
Hindu religion tolerates manifold and undogmatic beliefs--one god or 
many gods, often existing cheek by jowl in the same temple, and collapsing 
and merging into one another, on the assumption that any given god is 
anyt other god or all gods, and all gods are one god, they being aspects 
of the same unity. It allows for the worship of the attributeless Brahman 
(nirgunabrahman) and the one with attributes (sagunabrahman). All in 
all, it is a democratic paradise where each man can have his own favourite 
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god, according to his taste and disposition, But of course, idol worship is 
the dominant feature and hallmark of Hinduism. 

Conclusion
The case for idolatry/iconolatry may be summed up as follows: 

(I) The human mind cannot capture the notion of the divine experientially 
without humanization and personification, without visualization or 
embodiment of some sort. Imaging is not so much a matter of doctrinal 
belief, but a psychological need. 

(II) Even the non-idolatrous, iconoclastic religions have perforce got to 
depend on visual, material aids, and they do in fact humanize their gods to 
some extent. The Christian god is of couse a human incarnation. But even 
the god who spoke to Moses and Abraham and Job, and who delivered the 
Koran to the Prophet Mohammad is already, partially at least, humanized, 
although only his voice is heard or his presence is made to be felt through 
signs, like thunder, dazzling light, or burning bush. The creator God, 
architect, maker who “stretched out the sky like a curtain or like a tent 
to live in” «(Isaiah) already appears in a human, personal aspect, and is 
“imaged,” however faintly. And it is only one step from here to making a 
wooden, stone, or metal image of him (perhaps as a bearded old man in 
robes, resembling a Jewish patriarch). 

(III) Again, what harm is done to the Great God Almighty ifimages are 
made of Him to facilitate the thought of Him, as long as it is understood 
that the image is not God. himself in his proper person. The professed 
antagonism towards idol worship is based on a misconception of its 
premises. 

(IV) And again, if God created man in his own image, why can man not 
recreate him in his own image? 

(V) On a final note: God told Prophet Mohammad to say to unbelievers: 
“Unbelievers, I do not worship what you worship, nor do you worship 
what I worship. I shall never worship what you worship, nor will you ever 
worship what I worship. You have your own religion, and I have mine. 
(Karan. p. 433)” Considering how diverse people’s faiths are, this is a sage 
advice, to unbelievers as much as to the believers themselves, and might 
well be the key to harmony at home and peace in world.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUZEY AFRİKA’DA 
MEZHEP TARTIŞMALARI VE 

GÜNÜMÜZE YANSIMASI

*DALKILIÇ, Mehmet
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bugünkü Fas, Cezayir, Tunus ve Libya sınırları içinde İslam’ın Kuzey 
Afrika’da yayılmasıyla birlikte Sünni-Şii ve Harici mezhepleri arasında 
VIII. Ve IX. yüzyıllarda dinî, siyasi ve kültürel anlamda ciddi tartışma 
ortamları yaşanmıştı. Bu süreçte yaşananlar bölgede Magrib ülkeleri de 
denen coğrafyanın İslam kimliğinde önemli izler bırakmıştı. Fatimiler 
Şii inançlarını Fas’tan Mısır’a kadar muktedir bir şekilde taşımışlardı. 
Hariciler ise hem bunlarla hem de Sünni Maliki iktidarlarla amansız 
bir mücadele vermişlerdi. Fakat güçlü Şii ve Sünni iktidarlar karşısında 
tutunamayarak Sahra Çölüne çekilmişler ve bugünkü Libya’nın Fizan 
bölgesinde Beni Hattab, Cezayir’in Tahert şehrinde Rüstemiler ve Mizab 
bölgesinde İbadiler, Fas’ta ise Midrariler hanedan devletlerini kurmuşlardı.

Kuzey Afrika’da ilk yayılan Sünni Maliki mezhebi açıklanan süreçte 
Murabitlar, Muvahhitler, Hafsiler ve Endülüs Emevileri sayesinde hakim 
konumlarını korumuşlardır. Mezhepler tarihi bilginlerinin, Haricî Sufriyye 
fırkasını Kuzey Afrika’daki varlığını yer yer söz konusu ederler. Nitekim 
Hicrî II. Asırdan itibaren, Mağrib ve Oman’da “Sufriyye” isminden açıkça 
söz edilmiştir. Bu sırada tarihçiler, kabilevî Hâricî gruplardan hem 
Sufriyye, hem de İbâzıyye şeklinde söz etmeye başlamışlardır. Sünniler 
bir tarafa söz konusu Harici fırkaların birbirleriyle doktrinel mücadeleye 
girdikleri bilinmektedir. Ara sıra çatışma ciddî boyutlara ulaşmış ve 
genellikle bu isimler tamamen birbirini dışlamışlardır. Bu Sufriyye-
İbâzıyye kabile çatışması Sünni Maliki çatışmasının ötesinde bölge 
güvenliği açısında etkili olmuştur.

Şia Kuzey Afrika’da özellikle Fatimiler döneminde oldukça güçlü 
bir konumdayken bu devletin yıkılmasıyla Kuzey Afrika’da herhngi bir 
varlığından söz edilemez konuma gelmiştir. Hariciler ise daha ziyade 
* İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı.



86

Libya’nın Cebel Nefusa, Tunus’un Cebre adası, Cezayir’in Mizab 
bölgesinde yakın zamanlara kadar küçük topluluklar halinde varlıklarını 
korudular. Sonuçta ise Sünni Maliki mezhebi Mağrib bölgesinin % 95’nin 
benimsediği bir mezhep konumuna geldi.

Anahtar Kelimeler: Kuzey Afrika, Mezhep, Harici, Sünni, Şia, İslam.

ABSTRACT

The Secterian Contentions in North Africa in History and its 
Current Reflections

With the spread of Islam in North Africa, during the 8th and 9th centuries, 
some significant religious, political, and cultural disputes took place among 
Sunnite, Shiite denominations and Kharijites, sect in today’s Morocco, 
Algeria, Tunisia and Libya. These disputes left considerable marks on the 
Islamic identity of these North African countries. The Fatimids skillfully 
carried the Shiite belief from Fez to Egypt and Andalusia. The Kharijites 
on the other hand, fought relentlessly with these Shiites as well as the 
Sunni-Maliki government. However, they could not resist against powerful 
Shiite and Sunnite governments and withdraw toward the Sahara Desert, 
and established their own dynasties as Banu Hattab in Fizan, Rustemites 
in Algeria’s city of Tahart, Ibadites in Mazrab and Daulat Midrari in Fes.

The Sunni-Maliki denomination maintained its predominant status by 
means of the Almoravid, Almohads, Hafsides and Endulisian-Umayyads. 
The scholars of the history of Islamic sects talk about the existence of 
Sufriya and Ibadiya sects in North Africa. As a matter of fact, from the 
second Islamic century onward the names of Sufriya and Ibadiya have 
been mentioned noticeably. In that time, the historians called the ‘tribal 
Kharijite groups’ as Sufriya and Ibadiya. It is known that important 
doctrinal disputes took place between these Kharijite groups, let alone the 
Sunnites. From time to time, these disputes reached to a serious point that 
they ostracized each other completely. At the end, the doctrinal differences 
between these two groups led them fight each other even though they are 
both Kharijites. These tribal conflicts between the Sufriya and the Ibadiya 
had been very influential on the security of the region far beyond the 
conflicts between them and the Sunnite-Malikites. 

The Shiites in the North Africa, especially during the Fatimid era, 
had a powerful status, however, with the collapse of the Fatimid, they 
fallen dawn to a state that nobody even mentions their existence. As the 
Kharijites, they maintained their existence up to the recent times, mostly 
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in the region of Jabal Nafusa of Libya, the Jabra island of Tunisia and the 
Algeria’s Mizab region as small groups. Eventually Sunni-Maliki belief 
became the denomination of 95 % of population.

Key Words: North Africa, Sect, Kharijites, Sunni, Shi’ite, Sufriya, 
İslam.

-----

Günümüzde mezhep çatışmalarının, ülkelere özellikle de İslam 
Ülkelerine ne derecede zarar verdiğini, dünyada meydana gelen olaylar 
bir kere daha hissettirmiştir. Araştırmamız bu tür mezhep çatışmalarının 
tarihsel süreçte toplumlara verdiği zararlara dikkat çekerek günümüzde 
aynı hataların tekrar etmemesi için gerekli altyapının hazırlanmasını 
amaçlamaktadır. Özellikle Iraktaki mezhepler arası çatışmalar bu tür 
araştırmaların önemini bir kere daha ortaya koymuştur. Komşumuz 
olmasına rağmen maalesef grupları tanımakta oldukça güçlük çekilmiş ve 
hatta basın ve yayın organlarında bilgi eksikliği nedeniyle yanlış haberler 
yer almıştır. Bu nedenle Kuzey Afrika'da tarihsel süreçte meydana 
gelen olaylar çereçevesinde, problemleri çözümleyici fikirler üreterek 
entelektül platformlarda bilim adamları ve ilgililere sunacaktır. Irak başta 
olmak üzere birçok İslam Ülkesinde devam eden belirsizlik ve yönetim 
zafiyetleri iç ve dış güçlerin hemen her devirde olduğu gibi günümüzde 
de istismsra açık olan din ve mezheple ilgili inançlar nedeniyle çatışma 
ortamları yaratabilmelerini kolaylaştırmıştır. Bugünkü Fas, Cezayir, 
Tunus ve Libya sınırları içinde İslam’ın Kuzey Afrika’da yayılmasıyla 
birlikte Sünni-Şii ve Harici mezhepleri arasında VIII. ve IX. Yüzyıllarda 
dini, siyasi ve kültürel anlamda ciddi tartışma ortamları yaşanmıştı. Bu 
süreçte yaşananlar bölgede Magrib ülkeleri de denen coğrafyanın İslam 
kimliğinde önemli izler bırakmıştı. Fatimiler Şii inançlarını Fas’tan Mısır’a 
kadar muktedir bir şekilde taşımışlardı. Hariciler ise hem bunlarla hem de 
Sünni Maliki iktidarlarla amansız bir mücadele vermişlerdi. Fakat güçlü 
Şii ve Sünni iktidarlar karşısında tutunamayarak Sahra Çölüne çekilmişler 
ve bugünkü Libya’nın Fizan bölgesinde Beni Hattab, Cezayir’in Tahert 
şehrinde Rüstemiler ve Mizab bölgesinde İbadiler, Fas’ta ise Midrariler 
hanedan devletlerini kurmuşlardı.1

Kuzey Afrika’da ilk yayılan Sünni Maliki mezhebi açıklanan süreçte 
1Mesela bk, Ebu’l-Hasen el-Eşari, Makalatu’l-İslamiyyin ve İhtilafu’l-Musallin, [İlk Dönem İslam Mezhep-
leri], (Çeviren: Mehmet Dalkılıç-Ömer Aydın), Kabalcı Yay. İstanbul, 2005, s. 97, 132. Ayrıca bk. Seksekî, 
el-Burhân, 18-19; Nâsır b. Abdülkerim el-Akl, el-Havâric evvelü’l-fırak fî târîhi’l-İslam, Riyad 1998, s. 50-51; 
Musa Lekbâl, el-Mağribi’l-İslâmî, Cezair 1981, s. 158 vd; Mehmet Salih Arı, Hariciler’in Kurduğu Devlet Rüs-
temiler, Ahenk Yayınları, 2007.
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Murabitlar, Muvahhitler, Hafsiler ve Endülüs Emevileri sayesinde hâ kim 
konumlarını korumuşlardır. Mezhepler tarihi bilginlerinin, Haricî Sufriyye 
fırkasını Kuzey Afrika’daki varlığını yer yer söz konusu ederler. Nitekim 
Hicrî II. Asırdan itibaren, Mağrib ve Oman’da “Sufriyye” isminden açıkça 
söz edilmiştir. Bu sırada tarihçiler, kabilevî Hâricî gruplardan hem Sufriyye, 
hem de İbâzıyye şeklinde söz etmeye başlamışlardır. Sünniler bir tarafa 
söz konusu Harici fırkaların birbirleriyle doktrinel mücadeleye girdikleri 
bilinmektedir. Ara sıra çatışma ciddî boyutlara ulaşmış ve genellikle bu 
isimler tamamen birbirini dışlamışlardır. Bu Sufriyye-İbâzıyye kabile 
çatışması Sünni Maliki çatışmasının ötesinde bölge güvenliği açısında 
etkili olmuştur.2

Şia Kuzey Afrika’da özellikle Fatimiler döneminde oldukça güçlü bir 
konumdayken bu devletin yıkılmasıyla Kuzey Afrika’da herhangi bir 
varlığından söz edilemez konuma gelmiştir. Hariciler ise daha ziyade 
Libya’nın Cebel Nefusa, Tunus’un Cebre adası, Cezayir’in Mizab 
bölgesinde yakın zamanlara kadar küçük topluluklar halinde varlıklarını 
korudular. Sonuçta ise Sünni Maliki mezhebi Mağrib bölgesinin % 
95’nin benimsediği bir mezhep konumuna geldi. Fakat mezhepler tarihi 
bilginlerinin, Haricî Sufriyye fırkasını ele alış tarzları, problemimizi en 
güzel bir şekilde tasvir edip ortaya koymaktadır. Hicrî II. asırdan itibaren, 
Mağrib ve Oman’da “Sufriyye” isminden açıkça söz edilmiştir. Bu sırada 
tarihçiler, kabilevî Hâricî gruplardan hem Sufriyye, hem de İbâzıyye 
şeklinde söz etmeye başlamışlardır. Bu fırkaların –eğer varsa– doktrinle 
ilgili olarak oldukça küçük ayrılıkları olmasına rağmen, ikisi de aynı 
alanlarda halk desteği için mücadele etmişlerdir. Ara sıra çatışma ciddî 
boyutlara ulaşmış olsa da, genellikle bu isimler tamamen birbirini dışlayan 
farklı fırkaları anlatmak için kullanılan etiketler manasına gelmez. Bu 
durum bir İbâzî geleneği izlenimini vermektedir ki, buna göre Mağrib’e 
gönderilen ilk Sufriyye ve İbâzıyye tebliğcilerinin sanki aynı deve ile 
oraya ulaştıkları tasvir edilir.3

Tarih kaynakları, Hâricî fırkaların, Abdullah b. Zubeyr’le düştükleri 
anlaşmazlık sonucu veya Yezid’in ölümü üzerine Basra’da hep birden 
ortaya çıkmış gibi gösteren rivayetler bulundurmakla birlikte, olayları ve 
tarihi süreci tespit edilmeden bu sonuca ulaşmanın pek mümkün olmadığı 
açıktır. Nitekim önceleri Hâricîler, başta Suriye olmak üzere Doğu 
2 Eş’arî, Makâlâtu’l-İslamiyyin, s. 103-133, 333; Keith Lewinstein, Making and Unmaking a Sect: The Here-
siographers and the Sufriyya, [Bir Mezhep Yaratmak ya da Yaratmamak: Gulat Araştırmacıları ve Sufriyye], 
(Çeviren: Mehmet Dalkılıç), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. XIII, yıl: 2006; Mehmet Dal-
kılıç, Haricîlerin ‘İtidal’ Arayışı ve Sufriyye, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. XII, yıl: 2005. 
3 Keith Lewinstein, Making and Unmaking a Sect: The Heresiographers and the Sufriyya, [Bir Mezhep Yarat-
mak ya da Yaratmamak: Gulat Araştırmacıları ve Sufriyye], (Çev: Mehmet Dalkılıç), İstanbul Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dergisi, s. XIII, yıl: 2006.
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eyaletlerinde bulunmadıkları, Afrika’da ise ancak Abbasîler devrinden 
itibaren tanınmaya başlandığı bilinmektedir. Bu süreçte Hâricîlerin 
bulundukları yerlerdeki siyasî idareye karşı şiddetli isyanlar gerçekleştirdiği 
de bir vakıadır. Böylece tahkimden sonraki süreçte özellikle Kûfe ve Basra 
arasındaki el-Batâih’te üstlenmişler, ancak Hicrî 65 yılına gelindiğinde, 
başta Ezrakiyye, Necdiyye, Sufriyye ve İbâzıyye kolları olmak üzere 
birçok gruba ayrılmışlardır. Ezrakîler, Nafi b. el-Ezrak’ın görüşleri 
etrafında toplanan ve en sert isyancı Hâricîlerdi. Gerçekleştirdiği isyanlar 
onlara Kirman, Fars ve diğer doğu eyaletlerinin egemenliğini geçici olarak 
temin etmişse de, hem kendisinin hem de Katarî b. el-Fucâe’nin ölümü 
ile sonuçlanan (78/698) olaylardan sonra, Ezrakîlerle diğer Arap unsuru 
ve mevalî arasında büyük anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Benimsediği 
görüş, tutum ve davranışlar açısından Sufriyye’nin, Hâricî fırkalar arasında 
en aşırı fikirleri savunan Ezârika ile en mutedil, diğer bir ifade ile Ehl-i 
Sünnet’e en yakın olan İbâzıyye fırkası arasında olduğu hatta İbâzıyye’ye 
daha yakın bulunduğu görülmektedir.4

Hâricîlerin yayıldığı coğrafyayı söz konusu eden Eş’arî, onların 
el-Cezîre, Musûl, Ammân, Hadramut, Mağrib ve Horasan’ın bazı 
nahiyelerine hâkim olduklarını bildirdikten sonra, Sufriyye liderlerinden 
birinin Sicilmâse denilen yeri ele geçirip, kendi idaresini kurduğunu 
belirtmiştir. Öte yandan İbn Zübeyr’in valiliği devrinde, 65/685 ve 72/692 
yılları arasında Arabistan Hâricîlerinden de söz edilmektedir ki, İmamları 
Ebû Tâlut, Necde b. Âmir ve Ebû Fudayk’ın çabalarıyla Yemâme, 
Hadramut, Yemen ve Tâif’i ele geçirmişler, ancak Haccac’ın takip 
ettiği yönetimi sonucu Yarımadanın doğusunda bir süre daha yaşasalar 
da bölgede tutunamamışlardır. Nitekim Emeviler’in son döneminde 
ayaklanma imkânı bulan Dehhak b. Kays eş-Şeybânî’nin, el-Cezîre ve 
Irak’ta Abdullah b. Yahya ile Ebû Hamza’nın Arabistan’daki isyanları, 
tenkil suretiyle sona erdirilmiştir. Ancak Hâricîler, Basra’yı merkez 
edinip çevreye elçiler göndermek suretiyle varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
Abbasîler döneminde Irak’ta ve civarındaki idare onları Doğu Arabistan, 
Kuzey Afrika ve Afrika’nın doğusuna yöneltmiştir. Afrika ve Endülüs’te 
Hâricî fırkaların toplum arasında tutunmasında İbâzîler’in önemli bir rol 
oynadığı kabul edilmektedir. Diğer Hâricî gruplar, Haccac tarafından alınan 
tedbirler sonucunda ağır bir yenilgiye uğratılarak sona erdirilmiş olmasına 
rağmen, Abdullah b. İbaz el-Murrî et-Temimî etrafında toplanan İbazîler 
ve yine aynı şekilde ılımlı görüşleriyle toplumsallaşma sürecinde önemli 
girişimlerde bulunan Sufriyye, varlığını günümüze kadar koruyabilen 
4 Mehmet Dalkılıç, Haricîlerin ‘İtidal’ Arayışı ve Sufriyye, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 
XII, yıl: 2005.
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Hâricî fırkaları olmuşlardır.5 

Hâricîlerin tarih boyunca, Kuzey Afrika’da Kayravan, Libya, Tunus 
ve Trablus’ta geçici hükümetleri olmuştur. Bugün hâlâ Oman, Arab 
yarımadası, Libya, Madagaskar, Cezayir, Trablus, Doğu Afrika, Zengibar, 
Maskat ve Cerbe adasında yaşamaktadırlar. Hz. Ali döneminden itibaren 
siyasî idarelerle ters düşen Hâricîler, belki de daha rahat bir ortam 
bulabilmek veya kendi görüşlerini Ehl-i Sünnet coğrafyasından uzak 
ortamlarda yayabilecekleri düşüncesiyle, Kuzey Afrika’ya yerleşmeye 
çok erken dönemlerden itibaren ilgi duymuşlardır. Nitekim Zehebî’nin 
(ö. 748/1374) Siyeru a’lâmi’n-nübelâ adlı eserinde naklettiğine göre, 
Hâricî fırkalardan Sufriyye ile ilgili görüşleri Mağrib’e ilk götüren kimse, 
İbn Abbâs’ın âzatlısı İkrime (ö. 107/725) olmuştur. Konuyla ilgili 
günümüze kadar ulaşan rivayetlerden, onu bu coğrafyaya yönlendiren 
kişinin, Ebu’l-Esved olduğu anlaşılmaktadır. O, Mısır’a gidince İkrime ile 
karşılaşmış ve İkrime’nin kendisine Mağrib halkının durumunu sorması 
üzerine Ebu’l-Esved; halkın kültür seviyesinin oldukça düşük olduğunu ve 
İslam hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine İkrime 
Mağrib’e gitmiş ve orada Sufriyye fırkasının öğretilerini ilk defa olarak 
dillendirmiştir. Bu arada İkrime’nin Sufriyye başta olmak üzere çeşitli 
Hâricî gruplarına nispet edilmesi, onun bir Hâricî değil, uygulanan baskılar 
veya Emevî karşıtı tutumları nedeniyle her bir Hâricî grubunu Emevîlere 
karşı desteklemiş olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Bu 
nedenle onun sadece bir grubun görüşleriyle yetinmemiş olabileceği de 
göz ardı edilmemelidir.6

Müslümanların özellikle 132/750 yılından itibaren söz konusu bölgeden 
uzaklaştırılma çabalarına rağmen, Hâricîlerin Emevî baskısı karşısında 
isyana yönelik tavırları Ehl-i Sünnet taraftarlarının da desteğini almasını 
sağlamış ve bölgede Müslümanlık yeni bir dinamizm kazanmıştır. 
Bu nedenle söz konusu tarihlerde Kuzey Afrika’nın hemen bütün 
bölgelerinde Hâricî fırkaların varlığından söz etmek mümkündür. Ancak 
5 Mesela bk, Ebu’l-Hasen el-Eşari, Makalatu’l-İslamiyyin ve İhtilafu’l-Musallin, [İlk Dönem İslam Mezheple-
ri], (Çeviren: Mehmet Dalkılıç-Ömer Aydın), Kabalcı Yay. İstanbul, 2005, s. 97, 103-133; Şehristani, el-Milel 
ve’n-ninal, (trc. Mustafa Öz), s. 119-140; İbn Hazm, el-Fasl fi’l-Milel, IV, 188-192; Goldziher, Vorlesungen 
über den Islam, Heidigerg 1925, s. 159-164; Houstma, De strijd over het Dogma in den Islam tot op el-Ash’ari, 
Leiden,1875; Şerefeddin, “İslam’da İlk Fikri Hareketler ve Dini Mezhepler: Havaric“, Darülfünun, İlahiyat Fa-
kültesi mecmuası, sayı 14, (1930), s. 4-16; Saffet Sarıkaya, İslam Düşünce Tarihinde Mezhepler, Isparta 2001, 
s. 93-109; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, DİA, XVI, 169 vd.; Azmî es-Sâlihî-Mustafa Öz, “Hâricîler”, DİA, 
XVI, 175.
6Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nübelâ, (nşr. Şuayb Arnaut), Beyrut 1990, V, 20-27; a.mlf., Mi’zânü’l-i’tidâl, III, 96; 
İbn Sa’d, Tabakâtü’l-kübrâ, Beyrut 1957, V, 293; Mizzî, Tehzîbu’l-kemâl, XX, 264-292; İbn Hacer, Tehzîbu’t-
tehzîb, VII, 267; İbn Kuteybe, el-Meârif, Mısır 1353, s. 201; İbn Hallikân, Vefayâtü’l-a’yân, Kahire 1948, II, 
428; Musa Lekbâl, el-Mağribi’l-İslâmî, Cezair 1981, s. 158 vd; Tayyar Altıkulaç, “İkrime el-Berberî”, DİA, 
XXII, 40-42.
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Hâricî öğretilerine teveccühün giderek azalması ve hicrî dördüncü asrın 
ortalarından itibaren pek fazla taraftarının kalmaması da kabul edilmesi 
gereken bir gerçektir. Bu durum bazı araştırmacıları Hâricîliğin siyasî bir 
hareket olduğunu düşünmeye sevk etmiştir. Yine de Hâricîlik bölgede 
sadece İslam’ın yayılmasına katkıda bulunmakla kalmamış aynı zamanda 
çok sayıda Berberî din bilgini yetiştirerek engin bir bilgi birikimine yol 
açmıştır. Nihayet 184/800 yılından itibaren Hâricîler özellikle de İbâzıyye 
fırkası kendi idarelerini kurmayı başarmışlardır ki, Tropili ve Kayravan’da 
Abbasî ordusu tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmasından sonra bile, 
İbn Rüstem’in Tâhert’te kurduğu Rüstemîler emirliği 296/909 yılına kadar 
sürmüştür. Yine bu dönemde Sufriyye fırkasına mensup Berberîler de 
Tlemsen’de küçük bir devlet kurmuşlardır. Bu iki topluluk yani İbâzîler ve 
Sufrîler birçok bakımdan birbirleri ile uyum içinde olduklarından, 153/770 
yılında Kayravan’ı geri almak amacıyla birleşmişlerse de, 155/772 yılında 
ağır bir mağlubiyet sonucu onu kaybetmişlerdir. Hicrî beşinci asrın 
ortalarına kadar zaman zaman haksızlıklar karşısında Sünnîlerin Hâricîleri 
desteklemiş olmalarına rağmen, Hâricî fırkalardan Sünnîlere yakın olanları 
hariç, diğerleri bu bölgede tutunamamışlardır.7

Çıkan ayaklanmalar ve kargaşalar Şiî-Fâtımîlerin kurulmasını 
kolaylaştırmıştır. Böylece Endülüs Emevî toplumunu yakından ilgilendiren 
coğrafyada Sünnî Mâlikîlik dışında birçok mezhep veya fırka kendine 
taraftar bulmuş hatta öyle bir zaman gelmiştir ki, Sünnî Mâlikî mezhebi 
mensupları ile Mağrib’te kurulmuş Muvahhidler, Şiî ve Hâricî mahallî 
idareler arasında şiddetli çekişmeler baş göstermiştir. Şimdi bu bilgiden 
sonra, Hâricîliğin genel tavrı karşısında Sufriyye’nin doğuşunu hazırlayan 
olayların tespiti yerinde olacaktır.

Haricîlerin fırkalaşma süreciyle birlikte değişik faktörler nedeniyle 
çeşitli coğrafyalara dağıldığı ve faaliyetlerini bazen birbirinden bağımsız 
bazen de birlikte hareket etmek suretiyle yürüttüğü anlaşılmaktadır. 
Özellikle Yezid b. Muâviye’ye karşı Abdullah b. Zübeyr’in yanında yer 
aldıktan sonra ondan isteklerine olumlu karşılık alamayan Hâricîler, 
topluca Mekke’den ayrılmışlardı. Ancak bu olayla birlikte Hâricîler 
farklı gruplara ayrılarak başta Basra ve Yemâme olmak üzere değişik 
merkezlere yerleşmişlerdir. Bu bağlamda onları genel olarak Kufe, Basra, 
Cezire ve Musul, Horasan, Güney Arabistan, Kuzey Afrika, Mısır ve 
Umman Hâricîleri şeklinde sıralamak mümkündür. Bütün bunlar arasında 
araştırmamızın konusunu oluşturan Sufriyye fırkası açısından Kuzey 
Afrika Hâricîleri ile Musul civarı Hâricîleri oldukça önemlidir. Zira Fars 
7Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, s. 191-192; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, DİA, XVI, 169-174.
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bölgesinde isyanlar gerçekleştirip, kendi siyasi idarelerini kurmak amacıyla 
çeşitli faaliyetlerde bulunan Ezârika’nın aksine Sufriyye Musul ve Kuzey 
Afrika’da özellikle de bugün bir harabe halinde bulunduğu bildirilen 
Fas’ın Tilimsan, Tafilalt ve Sicilmâse bölgesinde çeşitli isyan faaliyetleri 
gerçekleştirmişler ve belki de burada tarihinin en uzun Sufriyye idaresini 
kurmuşlardır.8

Ilımlı Hâricî fırkaları arasında yer almasına rağmen hemen bütün 
Hâricî gruplar gibi Sufriyye de fırsatını bulduğunda gayri meşru saydığı 
siyasî yönetimlere karşı isyandan çekinmemiştir. Bu durum gerek Emevî 
gerekse Abbasî idarecilerine karşı sürekli tekrarlanmıştır. Emevîlere karşı 
en şiddetli isyan Abdülmelik b. Mervân döneminde gerçekleştirilmiş, 
Mühelleb b. Ebî Sufre’nin çabaları ile Hâricîler önemli bir başarı elde 
edememiştir. Bu isyanlar Velîd b. Abdülmelk, Süleyman b. Abdülmelik, 
Ömer b. Abdülaziz ve Hişam b. Abdülmelik dönemlerinde farklı Hâricî 
fırkaları tarafından sürdürülmüştür. 

Sufriyye’nin gerçekleştirdiği siyasî faaliyetleri genel olarak üç gruba 
ayırmak mümkündür. Birincisi, Sufriyye Hâricîlerinin isyanları açısından 
onları idare eden iki lider, Salih b. Müserrih ve Şebîb’in, Haccac’ın Irak 
valiliği dönemindeki ayaklanmaları. İkincisi, Emevîlerin zayıfladığı son 
dönemlerinde Kuzey Afrika’da gerçekleştirdikleri isyanlar. Üçüncüsü ise, 
Abbasîler döneminde yaptıkları isyanlar ki, bunun sonucunda Midrârîler 
Devleti Kuzey Afrika’da Fas’ın Sicilmâse kentinde Sufrîler tarafından 
kurulmuştur. İlk devir siyasî olayların cereyan ettiği oldukça karışık 
bir toplumdaki kişilerin kimlik ve görüşlerini tespit etme, elde bulunan 
eserlerin kısıtlı olması nedeniyle oldukça zor bir durumdur. O hâlde 
öncelikle söz konusu kişilerin Sufriyye fırkası mensuplarından olduğunun 
tespit edilmesi gerekmektedir. İkinci olarak da Salih ve Şebib gibi liderlerin 
Sufriyye’den farklı bir fırka kurup-kurmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır.9

Salih b. Müserrih’in10, daha önce bu bölgede bazı Hâricî isyanları 
çıkarılmış olmakla birlikte, Musul civarındaki Sufrî ayaklanmasını 
başlattığı kaynaklarda yer almaktadır. Hatta Eşarî’nin bildirdiğine göre 
Salih, Sufriyye fırkasından isyan eden ilk kişidir.11 Onun kişiliği ile 
8Mesela bk. Musa Lekbâl, el-Mağribi’l-İslâmî, s. 158 vd; Nâyif Ma’rûf, el-Havâric fi’l-asri’l-Emevî, Beyrut 
2004, s. 107-180; Adnan Demircan, Hâricîler’in Siyâsî Faaliyetleri, İstanbul 1966, s. 133-242; a.mlf., Harici-
lik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din Siyaset İlişkisi, s. 117-130; Cem Zorlu, Abbasîlere Yönelik Dinî ve 
Siyâsî İsyanlar, s. 167.
9 Mesûdî, Murûcü’z-zeheb, Paris 1877, I, 369 vd; Yâkût, Mu’cemü’l-Büldân, Leipzig 1973, I, 815 vd; Ethem 
Ruhi Fığlalı, İbâzıyye’nin Doğuşu ve Görüşleri, Ankara 1983; Watt, Age., s. 42; Muhammed Ebû Zehre, İslam 
Mezhepleri, s. 90; Adnan Demircan, Din Siyaset İlişkisi, s. 129; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, DİA, XVI, 
169-172.
10Kabilesi ve hayatı hakkında bk. İbn Esîr, el-Kâmil, IV, 391.
11Eşarî, Makâlâti’l-İslâmiyyîn, s. 128-131; Taberî, Tarih, VII, 103; İbn Esîr, el-Kâmil, IV, 391; Adnan Demircan, 
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ilgili kaynaklar farklı rivayetlere yer vermektedir. Bir kısmı Salih’in, 
ibadete düşkün zâhit bir kişi olduğunu bildirirken, diğer bazı kaynaklar 
onun Hâricîlerin kötülerinden biri olduğunu ifade etmektedir.12 Klasik 
mezhepler tarihi kaynakları genellikle ondan Salih ve arkadaşları şeklinde 
söz etmektedirler. Nitekim Eş’arî “Ashâbu Salih” dedikten sonra, onun 
Sufriyye fırkası mensuplarından olduğunun söylendiğini nakleder. 
O halde bu ifade, Salih’le birlikte isyan edenlerin Sufriyye fırkası 
müntesipleri olduğu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, Şehristânî, Salih 
b. Müserrih’in arkadaşlarından farklı bir görüşünün bulunmadığını ifade 
etmektedir.13 Nitekim Eş’arî de Sâlih’in diğer Hâricîlerden farklı bir görüşe 
sahip olmadığını belirttikten sonra, onun Sufriyye mensubu olduğunu 
söylemektedir.14 Bu duruma dikkat çeken araştırmacılar Salih’in ayrı bir 
fırka kurduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtmişlerdir.15.

Salih b. Müserrih’in Sufriyye fırkası taraftarlarından olduğunu ortaya 
koyan en önemli olaylardan biri de, ayaklanma öncesi taraftarlarına 
yaptığı konuşmadır. Söz konusu hitabında o, kendilerine karşı savaş ilan 
edenleri öldürme konusunda acele etmemelerini, insanları haksız yere 
katledip mallarını almamalarını, aksi halde tasvip etmeyip karşı çıktıkları 
muhalifleri ile aralarında hiçbir fark kalmayacağını söylemiştir. Bu durumun 
onun gerek kişiliği, gerekse tercih ettiği daha ılımlı olan Sufrî inançları ile 
uyum içinde olduğu görülecektir. Zira Salih arkadaşları ile birlikte bu gün 
Mardin iline bağlı Oğuz köyü olduğu bildirilen Dârâ’da oturmakta, çokça 
Ku’an okuyup, taraftarlarına dinî bilgiler vermek amacıyla konuşmalar 
yapmaktaydı. Bu hitaplarında hemen bütün Hâricîlerin genel karakteristik 
özelliği durumunda olan isyana hazırlıklarını, öldürülen arkadaşlarına 
imrendiğini vurgulayarak sağlamaya çalışmaktaydı.16

Kaynakların bildirdiğine göre Salih’in 75/695 yılında, Şebib b. Yezîd 
ve diğer arkadaşları ile birlikte hac amacıyla Mekke’ye gittiğinde, 
Şebib’in aslında Halife Abdülmelik’i öldürmek için orada bulunduğu 
yayılmıştı. Hâricîlerin hac esnasında benzer bir faaliyete kalkıştıkları 
bilinmemesine rağmen, bu durum Halifeye bildirilince, o da hac dönüşü 
Haccac’tan onların yakalanmasını istemişti. Kufe’de arkadaşlarını ziyaret 
ettiği sırada bu emirden haberdar olan Salih Kufe’den ayrılmakla kalmadı, 
siyasî idareye karşı ayaklanma zamanın geldiğini düşünmeye başladı. 

Hariciler’in Siyasî Faaliyetleri, s. 190-191; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, DİA, XVI, 171-172.
12Taberî, Tarih, VII, 104; Adnan Demircan, Hâricîlerîn Siyasî Faaliyetleri, s. 192. 
13Şehristânî, el-Milel, s. 139-140.
14Eşarî, Makalâtü’l-İslâmiyyîn, s. 101 vd.
15Adnan Demircan, Din Siyaset İlişkisi, s. 121-122.
16Taberî, Tarih, VII, 106; G. Levi Della Vida, “Hâricîler”, İA, V/I, 232-236.
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Nitekim bütün arkadaş ve taraftarlarına gönderdiği mektup ve haberlerle 
ayaklanma konusunda planlar geliştirdi. Bu bağlamda sürekli yazışmalar 
yaparak iletişim halinde bulunduğu diğer bölgelerdeki taraftarlarından, 
isyan konusunda yardım istedi. Çok geçmeden yakın dostu Şebib’ten 
beklediği desteği buldu. Zira Şebib ona hitaben yazdığı mektubunda, 
onu isyan hususunda sadece desteklemekle kalmıyor, bunun bir an önce 
yapılması için teşvik edip kendisinin emirlerini beklediğini bildiriyordu. 
Bunu üzerine Salih, Şebib’i ikamet ettiği yer olan Dârâ’ya çağırmış ve 
burada gerçekleştirilen buluşmada 76/1 Mayıs 695 tarihinde ayaklanma 
faaliyetlerinin başlatılması kararını almışlardır. Salih b. Müserrih güç 
birliğinin sağlanması amacıyla, çeşitli bölgelerde bulunan taraftarlarına 
elçiler göndererek isyana katılımların en üst seviyede olmasını sağlamaya 
çalıştığı kaynaklarda yer almaktadır.17 Salih b. Müserrih ve taraftarları 
isyan faaliyetlerine, Cezîre valisi Muhammed b. Mervan’ın bineklerini 
almak suretiyle başladılar. Dârâ’da toplanan yaklaşık yüz yürmi kişilik 
Sufrî grup burada iki haftaya yakın bir süre kaldıktan sonra daha önce 
kararlaştırdıkları gecede ayaklandılar. Mervan b. Muhammed, Harran’dan 
Adîy b. Umeyra’yı bin kişilik bir orduyla onların üzerine gönderdi. 
Fakat Adiy’nin Salih’le savaşmak yerine, bugün Ceylanpınar (Ra’s Ayn) 
ile Nusaybin arasında büyük bir köy olan Dûgân’a giderek, ona haber 
gönderip kendisiyle savaşmak istemediğini bildirmiştir. Adiy’nin başkaları 
ile savaş önerisine rağmen Salih, kendi görüşlerini kabul etmesini önermiş 
buna olumsuz cevap alınca, Dûgân’da bulunan Adiy’e ansızın saldırmış ve 
hazırlıksız yakaladığı ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Bu durumu öğrenen 
Muhammed b. Mervan, Salih’in üzerine 1500 kişilik ordudan oluşan iki 
ayrı komutan gönderdi. Salih ise, el-Haris b. Cavene’nin üzerine Şebib’i 
göndermiş, kendisi de Halid’in ordusuna karşı harekete geçmiştir. Küçük 
çaplı çatışmalardan sonra Sufrîler, Şebib’in de tavsiyesi ile Musul ve 
Cezîre taraflarına yönelip, oradan Deskere’ye gittiler. Bu defa Haccac 
onların üzerine Kufelilerden oluşan 3000 kişilik başka bir ordu gönderdi. 
Bu arada Salih, Horasan yolu üzerindeki Celûlâ ve Bağdad-Hemadan 
yolu üzerinde bulunan Hânikîn’e gitti. el-Haris’in ısrarlı takipleri sonucu 
Salih ve yaklaşık 90 taraftarı Müdebbic köyünde sıkıştırıldı. 17 Cemâziyel 
evvel 76/2 Eylül 695 yılında meydana gelen çatışmalarda Salih öldürüldü. 
Şebib ise sayıları yetmişe varan taraftarı ile kaleye girmeyi başardı. Bütün 
engelleri geçerek, geceleyin el-Haris’in kampına girip onu yaraladıktan 
sonra kaçmayı başardı. Salih, taraftarları arasında saygı duyulan bir 
kişiydi. Bu durum öldükten sonra da artarak devam etmiştir. Nitekim 
İbn Kuteybe’nin bildirdiğine göre savaştan önce mezarı başına gelinerek 
17Taberî, Tarih, VII, 107; İbn Esîr, el-Kâmil, IV, 393; Adnan Demircan, Haricîler’in Siyasî Faaliyetleri, 190-195; 
G. Levi Della Vida, “Hâricîler”, İA, V/I, 232-234.
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saçların tıraş edilmesi bir gelenek haline gelmişti.18

Sufriyye isyanları Salih’ten sonra onun yakın arkadaşı Şebib’le 
devam etmiştir. Onun Abbasî vali ve komutanlarını nasıl meşgul ettiğini, 
Şehristânî’nin şu ifadeleri açık bir şekilde anlatmaktadır: Şebîb Haccac’ın 
yirmi dört emirini öldürmüştür. “Suvarileri ile her yerde idi, hiçbir yerde 
değildi.” diyen Wellhausen de bu duruma dikkatleri çekmiştir. Şebib iki 
yıl boyunca Haccac ve bölge komutanlarını meşgul etmiş hatta onlara ağır 
kayıplar verdirmişti. Fakat Haccac’ın ısrarlı takipleri sonuç vermiş 77/696 
yılında gerek onun gönderdiği gerekse el-Hakem’in gönderdiği ordudan 
kaçarken nehirde boğularak ölmüştür. Şehristâni onun nehirde boğulurken 
“Bu aziz ve âlim olan Allah’ın takdiridir.” dediğini bildirmektedir. 
Böylece Sufriyye hareketi önce Salih’in, sonra da Şebib’in ölmesiyle Irak 
bölgesindeki gücünü kaybetmeye başladı. Ancak Kuzey Afrika’da bulunan 
Sufriyye Hâricîleri için aynı durum söz konusu değildi. Zira yukarıda 
ifade edildiği gibi gerek İbâzîler gerekse Sufriyye mensupları mutedil 
görüşleri nedeniyle Berberîler başka bir ifade ile mevâlî arasında hızla 
yayılmış ve çok geçmeden ayaklanmalar gerçekleştirecek güce ulaşmıştır. 
Sufrîlerin Irak’ta düşündüklerini gerçekleştirme imkânı bulamamasına 
rağmen, Kuzey Afrika’da özellikle İkrime ve taraftarlarının gayretleriyle 
115/733 yılından itibaren kendilerini hissettirmeye başladıkları ifade 
edilmelidir. Berberî kabile reislerinden ileri gelenlerinin 122/740 yılı 
civarında Sufriyye fırkasına katılmasıyla güç kazanmıştır. Ebû Kurre’nin 
Tilimsan’da Sufrîlerin liderliğini ele geçirmesi ve 125/743 yılında 
“Emîrü’l-Mü’minîn” unvanıyla anılmasını istemesiyle birlikte, Sufriyye 
kendi idaresini kurma konusunda biraz daha kurumsallaşmıştır. Yaklaşık 
40 yıl söz konusu imamın idaresinde ve sürekli değişik Berberî fırkalarının 
katılımlarıyla genişleyerek bölgedeki varlığını güçlendirmiştir. Ebu’l-
Kâsım’ın 140/757 yılında Sufriyye’nin imamı olmasıyla birlikte, öncelikle 
kabilelerinin söz konusu fırkaya katılımlarını sağlanmış, sonra da Abbâsi 
idaresinden uzakta Midrârîler Devletinin temelini atmıştır.19

Sonuç olarak bütün bunlar, Tarihte meydana gelen olayların iyi tahlil 
edilerek ortaya çıkmış veya çıkacak olan anlaşmazlıkların toplumlara zarar 
vermeden önlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Günümüzde Özellikle 
İslam ülkelerinde Müslümanların, o ya da bu nedenle  mezhep çatışmalarına 
girmiş olmaları sadece İslam ülkelerini değil aslında bütün ülkeleri veya 
insanlığı ilgilendirmektedir. Bu nedenle bu çalışma daha çok üçüncü 
Dünya ülkeleri diye bilinen daha az gelişmiş toplumlarda meydana gelmiş 
18İbn Kuteybe, Maârif, Beyrut 1970, s. 180; Ethem Ruhi Fığlalı, “Hâricîler”, DİA, XVI, 171 vd.
19Hüseyin Munis, Târîhu’l-Mağrib ve Hadâratuhu, Beyrut 1992, I, 335-338.
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olaylar esas alınarak yasıtma metoduyla problemlerin çözümlenmesinde 
yardımcı olacak fikirleri üretecektir. 100 yılı aşkın bir süredir yapılmakta 
olan ICANAS sempozyumları ülkemizde ancak 70 yıl sonra yapılma 
imkânını bulmuştur. Bu proje tüm Dünya ülkelerinden ülkemize gelen 
bilim adamlarına, Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” parolasıyla 
mezhepler arası diyaloğun önemini anlatma fırsatı sağlayacaktır. Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumunca yapılacak olan sempozyum bu 
bakımdan oldukça önemlidir.
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ФЕНОМЕН СКАЗИТЕЛЯ-ШАМАНА В 
ТЮРКО-МОНГОЛЬСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ

DAMPİLOVA,  L. S./ДАМПИЛОВА, Л. С.  
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ABSTRACT

The Phenomena of a Shaman Story-Teller in Turk-Mongolian 
Folklore

In numerous Turk-Mongolian studies on shamanism the image of a 
shaman as a phenomenal personality is studied in details and from many 
sides. In Russian folklore studies there was an opinion, that the shamanic 
poetry is not an example of verbal folk works, but is the individual creation 
of the shaman or the kult group. İt seems, that shamanic songs are the part 
of verbal folk works. The shaman, being a representative of some tribal 
group unlike the poet, a bearer of subjective world vision, is a person, who 
expresses the opinion of the collective body. Shamanic songs are a specific 
display of verbal folk works. 

In shamanic songs of Turk-Mongolian peoples of Siberia and Far East 
there are traditions of epic versification, the description of important 
symbols corresponds to folklore cliché.  The symbolic meaning of images 
in the epos and in shamanic songs is identical. The sacral poetic text 
naturally interacting with traditions of folk poetry, the epos appears as a 
coherent and entire song created by canons of folklore esthetics.

The poetic skill of the Buryat shaman is the personification of ancient 
archetype of priest and singer. Archaic lexica, vivid folk sayings, exact 
formulas and images are preserved in shamanic songs. The shaman’s gift 
to expound apparently simple, but urgent worldly problems in poetic form 
provokes delight. Among the most talented bearers and performers of cult 
texts there are famous folk-tale narrators (uligershin).

As our observations prove, the basic model of epic poetic texts could 
be realized in shamanic songs only if the folk-tale narrator is the shaman. 
Texts took down from the folk-tale narrator-shaman stand out for the unity   
of poetic arsenal and epic works.
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In semantic plan the shaman story-teller conforms to the tradition of 
song’s pronunciation in the time of the definite rite and represents the 
images of godheads and spirits in the whole context. In compositional 
plan the text is more colorful, logical and less cumbersome. The text of an 
ordinary shaman according to the generally accepted outline isn’t notable 
for the special decorative and metaphorical variety, while the songs of 
folk-tale narrators stand out for rich figurative means. The song of the 
shaman story-teller as a connoisseur of folk culture and traditions, and 
unsurpassed improviser with the traditional canonicity of shamanic ritual 
text is the unique material.

Key Words: Turk-Mongolian shamanism, cult songs, a folk-tale 
narrator, poetics, aspect of execution, tradition.

-----
(Выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05 – 06 

– 80183)

Изучение традиции, как эпической, так и шаманской в 
фольклорных исследованиях по алтаистике является одной из 
самых востребованных.  Хотя проблема возможности комплексного 
рассмотрения функ ций эпического певца и шамана и создаваемых ими 
текстов  неоднократно отмечалась этнографами и фольклористами, 
но до сих пор исследований в данном направлении практически нет. 
Относительно данной темы особо интересным является недавно 
изданный труд Д.А. Функа «Миры шаманов и сказителей». Автор 
дает сравнительный анализ текстового и описательного материала 
по шаманству те леутов (бачатских телеутов) и по героическому 
эпосу шорцев (се верных шорцев). Отмечая совпадение шаманских и 
эпических текстов, автор подчеркивает, что «это повод для написания 
особой работы о языке шаманских камланий и эпических сказаний 
тюркских народов» [Функ, 2005; 109]. 

В данной статье мы обращаемся именно к шаманским текстам 
западных бурят, близких по композиции, мотивам и образной системе 
к эпическим поэмам. Тесты записаны у шамана, исполняющего 
функции и сказителя или у известного сказителя, имеющего также дар 
шамана. В многочисленных тюрко-монгольских исследованиях по 
шаманизму образ кама / шамана как феноменальной личности изучен 
достаточно подробно и многосторонне. Возможно, в шаманской 
практике сибирских народов были случаи совпадения личности 
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сказителя и шамана, но в известных нам трудах особо не выделяется 
данный факт. 

В отечественной фольклористике бытовало мнение, что шаманская 
поэзия как индивидуальное творение шамана или культовой группы, 
не является образцом устного народного творчества. Сравнительно-
сопоставительный анализ шаманских песнопений с эпическими 
текстами, с малыми фольклорными жанрами доказывает, что 
шаманские песнопения – это часть устного народного творчества. 
Шаман, будучи представителем той или иной родо-племенной группы, 
в отличие от поэта,  носителя субъективного видения мира, выступает 
в качестве лица, выражающего мнение коллектива. Его авторитет 
освящен многовековой традицией, в призываниях естественно 
используются клишированные формулы из эпических и песенных 
текстов. Но при всем этом шаманское песнопение  –  специфическое 
проявление устного народного творчества. Жанры шаманской поэзии 
определяются при непременном включении контекстных аспектов. 
В зависимости от ритуала, от аудитории поэтические тексты имеют 
свой определенный объем, устойчивую тематику, композиционную 
структуру и стилистическую тональность. Немаловажное значение 
имеет характер исполнения, личность исполнителя, шаман как 
сочинитель вносит определенные корректировки в тексты.

Особо хотелось бы отметить высокое поэтическое мастерство 
бурятского шамана как воплощения древнего архетипа жреца и певца. 
В песнопениях сохранены архаичная лексика, колоритные народные 
изречения, точные формулы, яркие образные средства. Вызывает 
восхищение дар шаманов придавать поэтичную форму в изложении, 
казалось бы, простых, но насущных житейских проблем. Короткие 
формульные выражения, кодирующие целые шаманские легенды 
и предания, в основном понятны только посвященным. Каждый 
шаманский род имеет длинную историю, перепеваемую в разных 
вариантах в зависимости от обряда.   

Среди наиболее талантливых носителей и исполнителей культовых 
текстов выделяются известные шаманы, поющие эпические тексты 
(Г. Пянкинов, М. Степанов) и собственно сказители-улигершины 
(Аполон Тороев, Папа Тушемилов, Пёохон Петров). Если их эпические 
тексты изданы и достаточно многосторонне изучены, то культовые 
материалы, записанные известными фольклористами и этнографами 
в конце XIX – начале XX веков и хранящиеся  в архивах Улан-Удэ, 



100

Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга еще не систематизированы и 
не изданы.  

Из многочисленного материала бурятских призываний больших 
объемов особо выделяются тексты, созданные по схеме эпических поэм. 
По нашему мнению, эпические и шаманские тексты обнаруживают 
взаимозависимость по линии сюжетики, особенностей поэтики, 
структуры стиха. В настоящее время трудно точно определить, 
где  влияние шаманских ритуальных обрядовых материалов на 
эпические тексты, а где на шаманские призывания налагаются 
эпические традиции. Существует широкий спектр разноречивых 
мнений о времени зарождения как шаманизма, так и эпоса. В данной 
статье мы не ставим цели рассматривать приоритетность того или 
другого, придерживаясь точки зрения о взаимовлиянии и единых 
мифологических истоках шаманской поэзии и героического эпоса.

 В плане мифологических мотивов, думается, явно присутствует 
шаманское влияние на эпические тексты. Но в данном случае 
мы наблюдаем, что многие шаманы, будучи сказителями, вносят 
эпические традиции в шаманские тексты.  Шаманская поэзия 
несет в себе устойчивую ассоциацию с совокупностью эпических 
образов и ситуаций. Можно сказать, что в призывании не только 
использованы эпические художественные вариации, образные 
иносказания, но и сюжетная канва, развитие событий, поведение 
персонажей ближе к эпической традиции. Имеются не характерные 
для шаманских текстов художественные отступления. Песнопения, 
выстроенные как эпические поэмы, представляют цельную, сюжетно 
развернутую картину реальной истории на фоне сакральной канвы, 
являясь красочными и логически последовательными текстами, 
отличающимися относительной семантической прозрачностью.

В шаманских призываниях, исполняемых талантливыми 
сказителями, встречаются трафаретные эпические зачины, например, 
известный шаман и улигершин Гаврила Пянкинов гимн Булгата 
онгону (Соболиному онгону) начинает с мифического безвременья, 
тем самым подчеркивая глобальность и условность происходящих 
событий:

Сyн далайн  Когда молочное море

Горхон байхада,  Ручейком было,

Сyмбэр уулайн  Гора Сумбэр 
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Болдог байхада,   Бугорком была,
Захайн зандан модони   Далекое сандаловое дерево
Бургааhан байхада,  Кустарником было,
Абарга ехэ загаhани  Огромная исполинская рыба
Жараахай байхада…  Мальком была…
[Хангалов, ф. 293, оп. 1, д. 733, л. 420–422]
 В подобных случаях текст сразу воспринимается в мифологическом 

контексте. Символическое значение образов в эпосе и шаманских 
призываниях идентично. Сакральный поэтический текст, естественно 
взаимодействуя с традициями народной поэзии, эпоса, предстает 
связным и цельным песнопением, созданным по канонам фольклорной 
эстетики. 

Формулы в данных призываниях как элементы традиции, 
состоящие из постоянных эпитетов, устойчивых сравнений, 
тематических стандартов, стилистических клише, образных 
стереотипов, соответствуют формулам устного народного творчества. 
Так, например, приводятся образные формулы, характерные для 
эпических, сказочных текстов, которые в основном используются в 
бытовой речи, в обрядовых же материалах встречаются редко: Хорин 
елэй / Хорхойн мyрooр ерэжэ, / Арбан елэй / Абаахайн мyрooр дахажа 
‘По двадцатилетним / Следам червя придя, / По десятилетним/
Следам паука преследуя’. Возможно, более точен следующий 
перевод: ‘[Путь длиной] в двадцать лет / Прошел по следу червя, / 
[Путь длиной] в десять лет, / Преследовал по следу паука’. Изречение 
подчеркивает, насколько тщательно преследуются грабители. Скорее 
всего, подобные формулы, составляющие смысл фольклорного 
универсума, «не наделяются в тексте смыслом, а сами наделяют им 
текст» [Мальцев, 1989; 65]. 

По нашим наблюдениям, особо выделяются шаманские 
песнопения, в основе которых реализуется базовая модель эпических 
поэтических текстов, если шаманом является именно сказитель. 
Песнопения, по объему и сюжету наиболее приближенные к эпосу, 
исследователи склонны относить к эпическим поэмам. По нашему 
мнению, культовые песнопения  определяются  не по структуре текста, 
а по назначению, т. е. где и по какому случаю текст исполняется. 
Эпические песни могут звучать в любых ситуациях, а обрядовый 
текст исполняется только в контексте обрядового ритуала. 
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Для анализа возьмем наиболее приближенное к эпическим текстам 
песнопение «Будэг» (Бегающий), посвященное божеству Сом Саган 
нойону. Текст записан у известного шамана, а также сказителя Гаврила 
Пянкинова. Сом Саган нойон своим авантюрным и непостоянным 
характером в призываниях заслужил прозвище Гyйдэг ноён, Бyдэг 
‘Бегающий нойон’, что подчеркивает его амбивалентный образ. За 
перебежки от западных к восточным небожителям он был обязан 
стать связующим звеном между враждующими лагерями. Коротко 
перескажем сюжет песнопения: Сом Саган нойон, относящийся к 
западным божествам, вероломно обманув дочь Буха нойона, одного 
из главных западных небожителей, увозит тайно в царство восточных 
хатов. Там он отдает ее в жены сыну Эрлен хана –  главы царства 
мертвых. Активно действующий персонаж Шаргай нойон, по одним 
версиям являющийся братом Буха нойона, по другим – женихом 
его дочери Эрхэ Суйбэн, в данном призывании выступает судьей и 
карателем проступка Сом Саган нойона.

Призывание «Бyдэг» несет в себе устойчивую ассоциацию с 
совокупностью эпических образов и ситуаций. Можно сказать, что 
в призывании не только использованы эпические художественные 
вариации, образные иносказания, но и сюжетная канва, развитие 
событий, поведение персонажей ближе к эпической традиции. 
Имеются не характерные для шаманских текстов художественные 
отступления, например, как бы оправдывая преступление Сом Сагаан 
нойона, автор песнопения вставляет медитативное размышление: 
Арбан табан наhан / Аляа холшор наhан, / Хорин табан наhан / Холшор 
аляа наhан. ‘Пятнадцатилетний возраст / Шалостей и резвости годы, / 
Двадцатипятилетний возраст / Резвостей и шалостей годы’ [Хангалов, 
ф. 1, д. 674, л. 998–1004].

В данном тексте образ одного из главных героев Шаргай нойона 
почти сливается по характерологическим качествам с эпическим 
героем Гэсэр. Шаргай нойон, будучи одним из основных персонажей 
шаманской мифологии, является как бы двойником Гэсэра. 
Разворачивается эпический сюжет  при описании похода Шаргай 
нойона в царство мертвых к Эрлен хану за Эрхэ Суйбэн. Автор в 
деталях описывает вооружение, коня героя, где атрибутика героя 
соответствует эпическим традиционным формулам. По мнению А. Б. 
Лорда, такая подробная разработка в эпосе «украшательской» темы 
в этом месте и в связи с данным героем – это пережиток обрядов 
инициации или посвящения на подвиг [Лорд, 1994; 104].
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Хан Шаргай ноен Хан Шаргай нойон
Ехэ уурлаа, Сильно рассердился,
Тохой мyнгэн эмээлээ Седлом с лукой серебряной
Эмээллэжэ абаба, Оседлал коня,
Хорин гурбан хударгаяа, Двадцатью тремя подхвостиками
Хударгалжи абаба, Подтянул седло подхвостиком,
Арбан гурбан оломоо, Тринадцатью подпругами
Оломложо абаба, Подтянул коня.
Ерэн жили бороондо, В девяностолетний дождь

Ебтэрхэбэй хуягаа хуяглаа, Непромокаемый панцирь свой 
надел,

Ёрон эрэ хyyни hомондо, Стрелами шестидесяти мужей

Даагдахабэй хуягаа хуяглаа, Неповредимый свой панцирь 
надел,

Баруун ташаадаа зyyхэ, Должную на правом боку висеть
Ерон гурбан нугалаата, Шестидесятисложную
Соромтын сагаан, Светлую соромтынскую
Жулдэ-сабля зyyгээ, Саблю повесил.
Жоргоон жэгдэ эритэй, С шестью ровными лезвиями

Одон саган хуягаа, Панцирь свой, как звезда 
блестящий,

Хадаг соогоо дyрээ, Завернул в хадак,

Ерэ найман тэбхэтэ, С девяноста восемью 
наконечниками

Ехэ шамдан номоео, Лук большой и тугой, стрелы
Хормогодоо дyрээ, В налучник свой положил.
Заан шарга морео, Сев на солового, как слон
Унажа мордоо. Огромного, коня, отправился.

[Хангалов, ф. 1, д. 674, л. 996–1004, пер. Н. О. Шаракшиновой]
Описательные и орнаментальные детали в образных формульных 

эпических выражениях придают особую яркость и выразительность, 
не характерную для шаманских текстов. Метод нанизывания деталей 
создает эффект нарастания, подчеркивая важность и спешность 
предпринимаемого похода. Атрибуты и действия Шаргай нойона 
соответствуют образу Гэсэра как защитника и воина.
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 Молитва-призывание «Хаты», записанное от известного сказителя 
и шамана Пёхона Петрова, выстроено логично и последовательно. 
по мнению крупнейшего фольклориста-собирателя С.П. Балдаева, 
П Петров являлся непревзойденным знато ком древних языческих 
обрядов, «не задумываясь, словно читая по книге, доводил призывание 
до конца». Композиционно однородное вступление дает красочное 
описание спуска на землю небожитетлей и их местоположение на 
земле, перечисление их помощников, хозяев (эжинов) наиболее 
обозначенных сакральных точек. В данном варианте текста хаты 
спускаются на горы как через мосты на конях, и певец-шаман 
последовательно перечисляет держащих поводья коней помощников. 
Например, Хужэ нойон отец, помощник Шаргай нойона, спускается 
на землю, держа правые поводья его солового коня: Шуhан зээрдэ 
мориие / Дyрбэн хyлын / Хэтэрлyyлжэ бууhан ‘Кроваво-рыжего коня / 
Четыре ноги / Посвятив богам, спустившийся’ [Шадаев, № 777(1120]. 
По нашему мнению, глагол хэтэрлyyлхэ представляет собой 
фонетический вариант от сэтэрлэхэ, возникший путем чередования 
инициальных согласных с / h / х. Таким образом, при спуске хатам 
служат кони, посвященные им по обряду сэтэрлэхэ. Обряд посвящения 
определенных животных божествам называется сэтэрлэхэ, животные, 
предназначенные божествам, считаются священными и соблюдаются  
особые правила по отношению к ним.

 П. Петров каждого спускающегося с небес персонажа характеризует 
присущими ему атрибутами. Перечисляются жертвоприношения, 
которые они получают, например, о Хэрмэшэ нойон отце говорится: 
Хyбyyн хyнhээ / Эрхинхи hахуурга эдилгэтэ ‘От мужчины / Лучшего 
молодого барашка просящий’. Значит, при обряде, посвященном 
данному небожителю, жертву необходимо проводить только молодым 
барашком. Или хозяин устья Ангары упоминается с формулой 
Бoo хyниие / Шахааень абажа бууhан ‘Шамана / Клятву взяв 
спустившийся’, в которой закодирована известная легенда о шаман-
камне у устья Ангары. 

Отличительной чертой данных песнопений является детальное 
описание исторических реалий. Возможно, красочное изображение 
города Иркутска при призывании хозяина города, доказывает более 
поздние варианты сочинения или дополнения основных текстов. 
Мы приводим весь эпизод характеристики хозяина Иркутска, чтобы 
продемонстрировать реальные социальные процессы, отраженные в 
фольклоре:
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Ирхyy город hайхан,  Иркутск город красив,

Долоон толгой собор  Семиглавый собор,

Дууридажа hайхан,  Возвышаясь, прекрасен,

Долоон дабхар базар  Семиэтажный базар

Шууян шааян hайхан,  В шуме и гаме красив,

Найман толгой собор  Восьмиглавый собор,

Дууридажа hайхан,  Возвышаясь, прекрасен,

Найман дабхар базар  Восьмиэтажный базар

Шууян шааян hайхан.  В шуме и гаме красив.

Обоо бэтэ мyнгэн   Деньги размером с [кучу]

Ханхинажа hайхан,  Звоном своим прекрасны,

Олбог бэтэ эдэ   Имущество размером с тюфяк,

Хуряйлгандаа hайхан,  Разложенное красиво,

Ирхyyгэй эжэн   Хозяин Иркутска

Эмнэг Сагаан   Эмнэг Саган

Ноён баабай.   Отец господин.

Характерные для шаманских текстов повторы одной и той же мысли 
с разными эпитетами расширяют и как бы речитативно облегчают 
для пения. Сказитель-шаман интуитивно выстраивает текст удобно 
для запоминания и пения. 

Тексты, записанные от шамана-улигершина, в первую очередь 
выделяются единством поэтического арсенала с эпическими 
произведениями. В семантическом плане улигершин-шаман, следуя 
традиции произношения призывания при определенном обряде, 
образы небожителей представляет в более широком контексте. 
В композиционном плане текст выстроен более логично и менее 
громоздко. Если текст обыкновенного шамана, следуя общепринятой 
канве, не отличается особым изобразительным разнообразием, 
призывания сказителей-улигершинов выделяются именно богатыми 
образными средствами, семантической полнотой, например, 
следующий текст П. Петрова:
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Сагсагайта сагаан бyргэд, Белоголовые орлы,

Нюдаргаа барижа бууhан, Кулаки сжав, спустившиеся,

Yбэлэй гурбан hарада В зимние три месяца

Сэгтэ Сyмбэр уулын На обледенелую вершину 

Орой дээрэнь буухадаа Горы Сумбэр, когда спускались,

Баруун даляараа hэбэжи Правым крылом махая,

Баруунай далайнуудые Западные моря

Урадхажи буулай Разливая, спустились,

Зyyн даляара hэбижэ Левым крылом махая,

Зyлхэ мyринэй юhэн булагуудые Лены реки девять родников,

Удхажа абан бууhан Зачерпнув, спустившиеся,

Гэрэл ноён баабай, Свет нойон отец,

Туяа хатан иибии Заря госпожа мать.

[Балдаев, № 174/339 (220/339а)]

Если в шаманских текстах чаще только констатируется факт 
спуска небожителя на воды или землю, то в данном случае сказитель 
разворачивает красочную картину, используя гиперболическую 
метафору и характерную для эпоса повторяющуюся  параллельную 
конструкцию.   Водные небожители спускаются на эпическую 
гору Сумбэр, персонифицировавшись в орла. Связующими миры 
перевозчиками в песнопениях зачастую выступают мифологические 
птицы и животные, но также встречается не менее примечательный 
вид спуска – в образе птиц. Символика орла в бурятских песнопениях 
раскрывается более широко при сопоставлении с тюркскими 
корнями, следы которых сохранились на мифологическом уровне. 
По мнению Л. Я. Штернберга, орел в тюркском шаманизме связан с 
индоевропейскими корнями, что свидетельствует об архаичности и 
взаимосвязанности древних мифов-символов.

Таким образом, построение шаманских текстов по эпической 
канве, в первую очередь связано с исполнителем и его 
творческими возможностями. Шаманские тексты кажутся строго 
канонизированными только дилетантам. Свободная импровизация, 
зачастую являющаяся основой шаманской практики, особенно 
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присуща для шаманов-сказителей, обладающих богатым арсеналом 
образов и формульных выражений. Естественно, при обрядовом 
действии личность исполнителя, аспект исполнения и контекст, 
объясняющий, почему именно этот текст исполняется в конкретной 
ситуации, имеют существенное значение. Если шаманские тексты 
рассматривать как «вербальное символическое взаимодействие 
людей» (Путилов), то песнопения, исполняемые известными 
сказителями, знатоками народной культуры и традиции, 
непревзойденными импровизатора при всей традиционной 
каноничности шаманского ритуального текста представляются 
уникальным материалом. 
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ИСЛАМИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В АРАБСКИХ 
СТРАНАХ (АЛЖИР, ТУНИС, ЕГИПЕТ)
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ABSTRACT

 Islamism and Democracy in Arabic Countries (Algeria, Tunisia, 
Egypt)

The Fundamental components of democratic process are commons for 
all societies. Nevertheless every nation has his own historical experience, 
traditions, religion and mentality. Therefore the development of democ-
racy in Moslem society will differ from the Occidental standards. Islam 
and Islamic traditions in Moslem countries during the centuries elaborated 
the definit psychology, manners of behaviour among the people in daily 
life and in social and political experience. Moderate Islamism or political 
islam is the tendency in Arabic and Moslem social and political thought, 
which reflects the aspiration of the part of the society to keep his own 
identification in globalization’s process. In case of the Islamist movement 
(excepting extremist organisations) is incorporated in social and political 
life, it is not the obstacle for the democratic process, as it shows the po-
litical experience in Algeria, Tunisia, Egypt and other Moslem countries. 
The differencies between Occidental and Moslem societies are not antago-
nistics. It being known that these differencies are obliterated during the 
globalization’s process and can’t be the motive for some «the clash of 
civilizations». 

Key Words: Islamism, democracy, society, occidental, moslem, civi-
lization.

-----

Процесс демократизации в арабо-мусульманском мире в целом и в 
странах Северной Африки, в частности, является важным элементом 
мировой политики. От результатов этого процесса во многом зависит 
дальнейшая интеграция арабо-мусульманской цивилизации и ее 
самоидентификация в системе мировых цивилизаций. Может ли 
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демократия развиваться, в том числе на основе мусульманской культуры 
и в мусульманском обществе, где исламские морально-этические 
нормы, традиции и обычаи являются образом жизни большинства 
населения? В какой степени принципы демократии коррелируются с 
исламизмом, который в той или иной форме действует практически в 
каждой арабской стране? Не претендуя на всеобъемлющие ответы, мы 
попытаемся ответить на эти вопросы, проанализировав социально-
политическую ситуацию, сложившуюся в начале ХХI века в Алжире, 
Тунисе и Египте, т.е. в тех арабских странах, где наиболее ощутимы 
результаты демократизации государственно-политической системы 
и, в то же время, существенным образом проявило себя исламистское 
движение. 

Принципы демократии, как государственно-политического 
устройства общества разрабатывались многими философами и 
общественно-политическими и государственными деятелями. Одной 
из наиболее известных и распространенных в современных западных 
социально-политических исследованиях является концепция 
французского политолога и общественно-политического деятеля 
А.Токвиля (1805-1859), согласно которой, демократия это не только 
определенная форма организации общества, но и соответствующий 
процесс, происходящий в нем. Философской основой демократии 
и, в то же время, одним из вопросов, дискуссии по которому 
продолжаются до сих пор, является соотношение свободы и равенства 
граждан, как социально-политических ценностей. Их реальное 
воплощение происходит в соответствующих демократических 
институтах государства, прямых, когда граждане лично участвуют 
в осуществлении государственной власти (выборы, референдум), 
и представительных, то есть, когда участие граждан в управлении 
государством происходит через избранные ими органы и избранных 
представителей – депутатов.   Гарантией прав граждан является 
разделение функций власти – законодательной, исполнительной 
и судебной; децентрализация в социально-экономической и 
культурной сферах. В то же время защиту прав граждан берут на 
себя демократические ассоциации – гражданские и политические, 
которые становятся посредниками между центральной властью и 
различными слоями общества, представляя интересы последних. 
Видные социологи ХХ века, такие, как Д.Шумпетер и У.Ростоу 
дополнили и уточнили концепцию А.Токвиля, подчеркнув, что все 
эти черты развитой демократии наполняются реальным содержанием 
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только в условиях сложившегося гражданского общества, то есть 
при активном и осознанном участии граждан в общественно-
политической жизни. Это достаточно важное уточнение, так как 
подлинная демократия возможна только при достижении обществом 
определенного уровня цивилизационного развития. Только в 
этом случае функционирует развитое гражданское общество и 
имеется своеобразная «критическая масса» граждан, обладающих 
определенным уровнем интеллектуально-духовного развития, а 
именно, гражданским самосознанием, образовательным уровнем, 
соответствующим менталитетом и политической культурой, а также 
достаточной экономической обеспеченностью (средний класс). Если 
таких условий не имеется в обществе, то при формальном наличии 
всех государственно-демократических институтов (всеобщие 
выборы, многопартийная система, разделение властей и т.д.), за такой 
«фасадной» демократией вполне может существовать режим, ничего 
общего не имеющий с подлинной демократией. 

Еще один важный фактор, а именно, религию, в формировании 
определенной формы социально-экономической системы, в частности, 
западно-европейской, отметил известный философ и социолог 
ХХ века М.Вебер (1864-1920). Он  выделял роль христианской, а 
именно, протестантской религии в становлении западноевропейского 
капитализма и соответствующей ему «хозяйственной этике», то есть 
«коренящиеся в психологических и прагматических религиозных 
связях практические импульсы к действию» [Вебер,1994:43]. 
Данный фактор, наряду с другими, способствовал формированию 
определенного менталитета, стиля взаимоотношений между людьми 
и соответственно развитию современного западного гражданского 
общества и присущего ему демократического государственно-
политического устройства. 

Исламизм или политический ислам, то есть использование 
ислама в политических целях представляет собой в большей 
степени политическое явление и по определению видного 
отечественного исследователя Р.Г. Ланда, «есть определенная стадия 
социополитического развития мира ислама, последовавшая в след за 
панисламизмом ХIХ в. и национализмом первой половины ХХ в.» 
[Ланда, 2006:157]. Исламизм выражает идеологию исламистского 
движения, лозунгом которого является: «Ислам – есть решение», и 
приверженцы которого ратуют за создание «исламского государства», 
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построенного на основе «вечных и справедливых» законах Корана, 
в котором восторжествует «исламская социальная справедливость». 
Исламизм, в то же время, является направлением в арабской 
общественной мысли, отражающим стремление определенной части 
общества в арабских странах сохранить свои исторические традиции, 
религию, культуру, то есть, национальную самоидентификацию 
в условиях вызовов современного мира, прежде всего, процесса 
глобализации. Исламизм имеет умеренное и радикальное 
направления. Умеренный исламизм существует практически во всех 
арабских странах либо в форме политических партий, либо в виде 
общественно-просветительских или благотворительных организаций, 
выступающих за сохранение «исламских ценностей». Радикальный 
исламизм или исламо-экстремизм представлен фундаменталистскими 
группировками, провозглашающими вооруженный джихад, как 
единственный путь построения исламского государства. Их лидеры 
оправдывают свои террористические акции, в частности против 
тех арабских режимов, которые, по их заявлениям, являются 
«тираническими и неверными», также ссылками на суры Корана, в 
которых правители, «которые не судят по тому, что ниспослал Аллах, 
те – законопреступники» (Сура «Трапеза» - 5:49). Причем радикальные 
исламисты причисляют к «неверным» также умеренных исламистов, 
которые не разделяют их концепций. 

Исламизм, как интегральная часть общественно-политической 
жизни, естественно, влияет на демократические процессы, 
происходящие в исследуемых в данной работе арабских странах. 
Это влияние имеет свои особенности в силу конкретных социально-
политических условий и исторических традиций каждой страны и, тем 
не менее, в нем прослеживаются некоторые общие закономерности.  

Алжир, отказавшись в конце 80-х гг. ХХ века от политики 
социалистической ориентации, приступил к широкой демократизации 
социально-политической и экономической жизни страны. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что период конца 80-х – начала 90-х 
гг. характеризовался таким уровнем политической свободы в Алжире, 
который не имел аналогов в арабском мире. Правительство распустило 
чрезвычайные суды государственной безопасности, разбиравшие 
дела политического характера, и отменило систему, так называемых 
«синих карточек»[Долгов, 2004:32] – анкет, заполнявшихся 
гражданами, баллотировавшимися на выборные должности, и затем 
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визировавшихся службой безопасности. В 1989 г. была принята новая 
конституция и законодательные акты, в соответствии с которыми 
был создан двухпалатный парламент, вводилась многопартийность, 
система свободных альтернативных выборов на всех уровнях, 
сформировалась свободная пресса. Тем не менее, наряду с поистине 
грандиозными демократическими преобразованиями, социально-
экономическая ситуация в Алжире в этот период ухудшалась. 
Продолжался рост цен, в том числе на продукты и предметы 
первой необходимости, прогрессировала инфляция и девальвация 
алжирского динара. Одними  из самых острых проблем оставались 
жилищный кризис и безработица, которая в 1989 г. охватила более 20% 
трудоспособного населения (среди молодежи до 25 лет этот процент 
был еще выше). Жизненный уровень значительной части населения 
снижался, что провоцировало усиление социальной напряженности в 
обществе. В то же время в условиях нарастания системного кризиса и 
на волне демократизации в алжирском обществе возникло и получило 
широкое распространение массовое исламистское движение в 
лице возглавлявшимся видными исламистскими лидерами Аббаси 
Мадани и Али Бенхаджем «Исламского фронта спасения» (ИФС). 
Легитимный приход к власти исламистов, за представителей 
которых на муниципальных и парламентских выборах в 1990-
1991 гг. проголосовало почти 50% избирателей [Willis, 1997:394], 
предотвратило вмешательство армии. Это в свою очередь привело 
к радикализации исламистского движения, экстремистские силы 
которого развязали многолетнее вооруженное противостояние с 
властями (1992-1999 гг.) и поставило страну на грань гражданской 
войны. Однако алжирское руководство сумело с одной стороны, 
подавить радикальных исламистов и с другой, - инициировать 
процесс восстановления гражданского согласия. Президент Абд 
аль-Азиз Бутефлика, переизбранный в 2004 г. на второй мандат (на 
президентский пост вместе с ним претендовали еще пять кандидатов), 
выдвинул в 2004 г. программу, определившую основные направления 
экономического, социального и политического развития Алжира до 
2009 г. и направленную, в том числе на закрепление демократических 
преобразований. Программа, ставящая перед собой достаточно 
амбициозные цели, среди которых, разрешение жилищного кризиса1 и 
существенное сокращение безработицы, представляет собой важный 
1 Салафитская группа для проповеди и борьбы (СГПБ) после объявления ее «национальным эмиром» 
Друкделем о присоединении к Аль-Каиде в конце 2006 г. изменила название и теперь называется «Аль-
Каида исламского государства Магриб»
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шаг в дальнейшем развитии алжирского общества. Предусматривается, 
в частности, завершение новой редакции гражданского, уголовного и 
семейного кодексов и претворение в жизнь «Национального плана по 
соблюдению прав человека», принятого парламентом в 2003 г. 

В начале ХХI в. внутриполитическая ситуация в Алжире значительно 
стабилизировалась по сравнению с 90-ми гг. ХХ в., когда целые 
районы страны находились под контролем радикальных исламистов. 
Большинство алжирцев и политического истеблишмента страны 
поддерживают правительственный курс. Наиболее влиятельными 
фракциями в парламенте - Национальной народной ассамблеи 
(ННА), входящими в правительственную коалицию, являются 
представители партий «Фронт национального освобождения» 
(ФНО) и «Национально-демократическое объединение» (НДО), 
которые обладают подавляющим большинством мест в ННА – 
соответственно 136 и 61 из общего числа депутатов 389. Необходимо 
отметить, что алжирские умеренные исламисты, которые, согласно 
их заявлениям, разделяют демократические принципы, достаточно 
полно представлены в ННА – тремя политическими партиями. Две из 
них – «Движение общества за мир», имеющая 52 депутаттских места 
и руководимая Бугеррой Солтани, и «Возрождение», представленная 
5 депутатами, и, во главе которой стоит Ляхбиб Адами, входят в 
правительственную коалицию и поддерживают президентский курс. 
Необходимо отметить также, что сам руководитель «Движение 
общества за мир» (ДОМ) Бугерра Солтани и два члена его партии 
являются министрами в нынешнем алжирском правительстве и 
эффективность их работы (согласно рейтингу, определяемому 
президентом) оценивается довольно высоко [Jeune Afrique, 2006:85]. 
Третья партия – «Движение за национальную реформу», имеющая 3 
места в парламенте и возглавляемая видным исламистским лидером 
Абдаллой Джабаллой, состоит в оппозиции правительственному 
курсу. В программе «Движения за национальную реформу» (ДНР) не 
фигурирует пункт о создании исламского государства (использование 
религии в политических целях запрещено алжирской конституцией). 
Тем не менее, ДНР выступает против правительственной 
программы широкомасштабной приватизации, ратует за сохранение 
«мусульманских морально-этических норм», требует проведения 
социально-ориентированной экономической политики и усиления 
борьбы с коррупцией и преступностью. В Алжире действует также 
радикальное течение исламизма, которое представлено в основном 
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двумя вооруженными группировками – «Салафитской группой для 
проповеди и борьбы» (СГПБ) и «Вооруженные исламские группы» 
(ВИГ), насчитывающие в своих рядах по разным оценкам от 650 до 
1 тыс. боевиков [Jeune Afrique/L’Intelligent, 2003:54]. Причем ВИГ в 
настоящее время распались на несколько враждующих между собой 
группировок, а их бывший лидер отказался от вооруженной борьбы. 
В то же время СГПБ2, возглавляемая «национальным эмиром» 
(полевым командиром) Абд аль-Ваххабом Друкделем и базирующаяся 
в основном в горном районе Большой Кабилии (300 км. к востоку 
от г. Алжира), продолжает террористические акции. Наиболее 
известными из них стало нападение в апреле 2006 г. на автоколонну 
на юго-востоке Алжира (700 км. к югу от г. Алжира), перевозившую 
алжирских таможенников, в результате которой погибло 13 человек, 
а также два взрыва в алжирской столице 11 апреля 2007г., повлекшие 
за собой гибель около 30 человек, около 200 было ранено. Тем не 
менее, можно констатировать, что алжирскому руководству удалось 
подавить радикальный исламизм, который уже не представляет собой 
(как это было в середине 90-х гг.) угрозы для существующего режима 
и способен совершать лишь отдельные террористические акты. 
Наряду с этим умеренный исламизм интегрируется в государственно-
политическую систему, в которой идет процесс демократизации. 

В Тунисе проходили в достаточной степени идентичные 
алжирским, социально-политические процессы. Тем не менее, 
здесь не имело места, как это произошло в Алжире, длительного 
вооруженного противостояния радикального исламизма с властями. 
Однако Тунис во второй половине 80-х гг. ХХ в., как и Алжир, 
переживал социально-экономический и политический кризис. Чтобы 
понять причины кризиса и последовавшего за ним подъема исламизма 
необходимо провести некоторый ретроспективный анализ и отметить, 
что тунисское общество после завоевания страной независимости 
испытало радикальную секуляризацию, каковой не знала ни одна другая 
арабская страна. По инициативе первого президента Туниса Хабибы 
Бургибы (1903-2000) был принят «Кодекс гражданского состояния», 
который оценивается тунисскими историками, как «революционный 
закон, круто изменивший традиционный уклад, положивший начало 
женской эмансипации, и являвшийся социально-правовой реформой 
с долговременными и необратимыми последствиями» [Видясова, 
2 Салафитская группа для проповеди и борьбы (СГПБ) после объявления ее «национальным эмиром» 
Друкделем о присоединении к Аль-Каиде в конце 2006 г. изменила название и теперь называется «Аль-
Каида исламского государства Магриб».
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2005:405]. Наряду с такими впечатляющими успехами в социальном 
развитии общества, Тунис демонстрировал довольно стабильный рост 
экономики – 7,1% среднегодового прироста ВВП в 80-е гг. Однако 
основная часть получаемой в условиях экономического подъема 
прибыли перераспределялась внутри привилегированной прослойки 
крупного и среднего бизнеса, имевшей связи с правящей политической 
группировкой, в то время как уровень жизни большинства населения 
оставался достаточно низким. В 80-е гг. в Тунисе нарастало социальное 
напряжение, чему способствовало также то, что престарелый 
восьмидесятилетний президент Хабиб Бургиба (провозглашенный в 
1975 г. пожизненным президентом) уже не контролировал ситуацию 
в стране, чем пользовались для личного обогащения члены его семьи 
и приближенные к ним кланы. Сложную социально-экономическую 
ситуацию использовало быстро набиравшее силу исламистское 
движение, выдвигавшее известный лозунг создания исламского 
государства. В 80-х гг. в Тунисе сформировалась организация 
«Исламская группа», трансформировавшаяся затем в исламистскую 
политическую партию «Движение исламской направленности», в 
последствие переименованную в «Возрождение». Ее председателем 
стал известный (также за пределами Туниса) идеолог исламизма 
Рашид Ганнуши, закончивший философский факультет Тунисского 
университета и получивший звание профессора философии. Наряду 
с внутренними факторами, на подъем исламизма в Тунисе влияли 
такие внешние факторы, как гражданская война в Афганистане, где 
среди муджахидов, воевавших с афганским просоветским режимом, 
было немало тунисских граждан, которые в последствие, вернувшись 
на родину, примкнули к исламистскиму движению. Немалую помощь 
тунисским исламистам оказывал алжирский «Исламский фронт 
спасения» (ИФС), с которым руководители тунисского «Возрождения» 
поддерживали постоянные связи и, в свою очередь, посылали 
тунисских исламистов для участия в антиправительственных 
манифестациях, организуемых ИФС в Алжире. 

В конце 80-х – 90-х гг. президенту Бен Али во многом удалось 
с одной стороны подавить исламо-экстремистов, представленных 
радикальным крылом партии «Возрождение» и, с другой стороны, 
существенно продвинуться, как в плане экономического развития, так и 
по пути демократизации (хотя некоторые исследователи дают по этому 
поводу неоднозначные оценки). В то же время тунисское руководство 
сумело интегрировать часть умеренных исламистов в государственно-
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политическую систему, в частности предложив наиболее известным 
деятелям исламистской оппозиции войти в состав Высшего исламского 
совета и Социально-экономического совета (совещательный орган 
при правительстве). Наряду с этим по инициативе президента был 
выработан «Национальный пакт», в котором были подтверждены 
основные реформаторские законы, принятые в период правления 
Х.Бургибы, в том числе «Кодекс гражданского состояния», и, в то же 
время, подчеркивалась принадлежность Туниса к арабо-исламской 
цивилизации. 

Важно подчеркнуть, что тунисское руководство значительное 
внимание уделяло социально-экономическим вопросам. В результате 
реализации плана подъема экономики среднегодовой прирост 
ВВП в Тунисе составляет свыше 5% (в 2003  г. – 5,6%), инфляция, 
составлявшая в период с 1980 по 1988 г. в среднем 7,7% в год, к 2003 г. 
сократилась до 2,7% [Jeune Afrique, 2004:57]. Наряду с этим, процент 
населения, живущего за чертой бедности (доход которых составляет 
менее 2 ам. долл. в день) сократился с 7% в 1987 г. до 4% в 2004 г. Этот 
же показатель на тот же год в Алжире составлял 15,1%, в Марокко – 
14,3%, в Египте – 43,9%. Процент молодежи в возрасте от 19 до 24 лет, 
обучающейся в вузах вырос с 6% в 1987 г. до 31% в 2004 г. В процентном 
отношении к населению по числу студентов Тунис занимает одно из 
первых мест в арабских странах. Достигнут также существенный 
прогресс в борьбе с неграмотностью. Так число неграмотных среди 
взрослых старше 15 лет в 2003 г. в Тунисе составило 17% (мужчины) 
и 37% (женщины). Среди стран-соседей Тунис в этом отношении 
уступает только Ливии – 8% (мужчины) и 29% (женщины). В Алжире 
этот показатель составляет соответственно 22% и 40%, в Египте – 
33% и 56%, в Марокко – 37% и 62% [Jeune Afrique, 2004:39]. В этой 
связи необходимо подчеркнуть, что повышение образовательного 
уровня населения является важным элементом становления 
подлинной демократии, причем не только в мусульманской, 
но и в любой другой стране. Значительным политическим 
событием в Тунисе стали проходившие в 2004 г. президентские и 
парламентские выборы. Им предшествовали проведенные в 2002 г. 
и одобренные на национальном референдуме изменения в тунисской 
конституции, согласно которым, была сформирована нижняя палата 
тунисского парламента и упразднены ограничения на переизбрание 
действовавшего президента на следующий мандат. Вместе с тем 
с 2004 г. в Тунисе были отменены ограничения для пользователей 
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сетью Интернета, и большую свободу для своих публикаций получила 
пресса оппозиционных партий. Лидеры легально действующих 
политических партий отныне могут официально проводить собрания 
и митинги своих сторонников и имеют больший доступ к СМИ. В 
настоящее время в Тунисе действует девять политических партий, в 
том числе шесть из них представлены в парламенте и имеют право 
участвовать в президентских, парламентских и муниципальных 
выборах. Тем не менее, говорить о реальном плюрализме в Тунисе 
еще преждевременно, так как доминирующую роль в общественно-
политической жизни играет правящая партия Конституционно-
демократическое объединение (КДО) – правопреемница 
«Социалистической дустуровской партии». Тунисские умеренные 
исламисты не имеют своей политической партии и соответственно 
не представлены в парламенте. В то же время видные исламистские 
лидеры умеренного направления, как уже отмечалось, участвуют в 
работе Высшего исламского совета и Социально-экономического 
совета. Однако необходимо отметить, что исламистское движение 
«Возрождение», отказавшееся от радикальных концепций, 
продолжает существовать, хотя оно во многом потеряло свое влияние 
среди тунисцев. Наряду с «Возрождением» в стране действуют 
еще несколько немногочисленных исламистских организаций, 
находящихся на полулегальном положении. Наиболее известной 
из них является «Партия исламского освобождения», руководство 
которой находится за пределами Туниса. Можно констатировать, что 
исламизм в значительной степени потерял свое влияние в тунисском 
обществе, подтверждением чего может, в том числе служить амнистия 
и досрочное освобождение в 2005 г. из заключения 73 исламистов, 
осужденных за участие в антиправительственных манифестациях.  

Египет имеет достаточно давние, по сравнению с другими 
арабскими (и не только) странами, демократические традиции. Так 
например, история египетского избирательного права начинается с 1866 
г. с учреждением по инициативе хедива (правителя) Египта Исмаила 
Палаты депутатов, обладавшей правами законосовещательного 
органа и избиравшаяся шейхами провинций и представителями 
городских слоев населения. Уже в начале ХХ в. в Египте действовали 
такие политические партии, как «Партия конституционной 
реформы», «Партия родины», а также «Рабочая» и «Благословенная» 
социалистические партии [Ланда, 2005:153]. В 1919 г. была 
сформирована политическая партия «Вафд» (Делегация), до сих пор 
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являющейся одной из наиболее влиятельных политических партий. 
Наряду с этим в Египте существует своя интеллигенция, которая 
считается одной из самых многочисленных и образованных в арабском 
мире (в Египте в настоящее время насчитывается 17 университетов). 
В то же время именно в Египте в 1928 г. известным мусульманским 
деятелем Хасаном аль-Банной была создана ассоциация «Братья-
мусульмане», с которой начинается история современного исламизма, 
а концепции ее идеолога Сейида Кутба используются многими 
современными исламистскими группировками. Своеобразным 
отражением сложности и неоднозначности социально-политической 
ситуации в Египте стали президентские и парламентские выборы, 
проходившие здесь соответственно в сентябре и ноябре-декабре 
2005 г. Выборы выявили две тенденции в современной общественно-
политической жизни страны. Первая – намерение властей пойти по пути 
демократизации или, по крайней мере, сформировать демократический 
имидж Египта в глазах мирового сообщества, и вторая –  усиление 
влияния в египетском обществе исламистского движения. В результате 
президентских выборов действующий президент Хусни Мубарак (род. 
в 1928 г.) был переизбран на пятый президентский срок, завоевав 88,5% 
[Аль-Ахрам, 2005:1] голосов избирателей и оставив далеко позади 
9 своих оппонентов на президентский пост. Необходимо отметить, 
что нынешние президентские выборы были первыми в истории 
Египта альтернативными выборами. В начале 2005 г. по инициативе 
президента Мубарака путем изменения ст. 76 египетской конституции, 
ранее предполагавшей выдвижение кандидатуры президента двумя 
третями депутатов парламента и последующим его утверждением в 
должности на общенациональном референдуме, была введена система 
прямых президентских выборов. Такая система предоставляет 
возможность всем легально действующим политическим силам 
участвовать в президентской кампании и соответственно определять 
внутреннюю и внешнюю политику страны. Вместе с тем это только 
теоретическая возможность, так как реально такой возможностью 
обладает правящая, Национально-демократическая партия (НДП), 
председателем которой является Хусни Мубарак, которая в результате 
парламентских выборов получила 336 депутатских мест из общего 
числа в 444. Прошедшие парламентские выборы характеризовались 
в свою очередь успехом «Братьев-мусульман», получивших 88 
мест (в прошлом составе они имели 17)3, и поражением светских 
3 Политическая деятельность ассоциации «Братья-мусульмане» запрещена египетскими властями с 1954 г., тем не 
менее, «Братья» принимают участие в парламентских выборах, выставляя своих кандидатов в качестве независимых.



120

оппозиционных либерально-демократических партий, пытавшихся 
организовать единый блок (наиболее влиятельными в нем были 
партии «Аль-Гад»(Завтра) и «Кифайя» (Хватит!), но сумевших 
получить всего лишь 14 депутатских мест. 

Важно подчеркнуть, что нынешние президентская и парламент-
ская кампании проходили в условиях социально-экономического 
кризиса, переживаемого страной, и обусловленного рядом причин, а 
именно, замедлением экономического роста (3% в 2004 г.) наряду с 
довольно значительным демографическим ростом (2,1%), сокраще-
нием иностранных инвестиций, снижением иностранного туризма, 
высокой инфляцией и, соответственно, ростом цен (на 40% в 2003 г.), 
прогрессирующей безработицей, составляющей свыше 11% трудос-
пособного населения [Jeune Afrique/L’Intelligent, 2004:39]. Примерно 
49% египтян (население Египта составляет 73,4 млн. чел.) живут 
на доход, составляющий менее 2 ам. долл. в день [Jeune Afrique/
L’Intelligent, 2005:78]. Эта категория граждан может существовать 
только благодаря субсидиям государства на продовольственные то-
вары, осуществляемые для того, чтобы смягчить социальную напря-
женность. Необходимо отметить, что в 2006-2007 гг. правительство 
предприняло ряд мер, направленных на повышение уровня жизни 
наименее обеспеченных слоев населения. Тем не менее социальная 
напряженность способствует усилению влияния исламистов, осо-
бенно среди неимущих слоев египетского общества. В то же время, 
продолжающееся доминирование США на мировой арене, характе-
ризующееся поддержкой Израиля в палестино-израильском конф-
ликте и силовым давлением на мусульманские страны, не подчиня-
ющиеся американской политике, воспринимается частью мусульман, 
как война против ислама, что приводит в ряды исламистов наряду 
с египтянами из беднейших слоев, также представителей интелли-
генции и имущих классов. Тем не менее египетским властям уда-
лось подавить основные радикальные исламистские группировки, 
а именно «Исламские группы» и «Исламский джихад». Отдельные 
террористические акты, совершаемые радикальными исламистами, 
продолжают иметь место в Египте. Так, в 2005-2006 гг. были совер-
шены взрывы в туристических гостиницах в районе г.Шарм аш-шейх 
(на побережье Красного моря), в результате которых погибли около 
20 и были ранены около 100 египтян и иностранных граждан. Что 
касается умеренных исламистов, представленных в первую очередь, 
«Братьями-мусульманами», то они после успеха на парламентских 
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выборах становятся главной политической оппозицией правящей 
НДП. Лозунгом «Братьев» продолжает оставаться: «Ислам есть ре-
шение». Тем не менее, необходимо отметить, что новая генерация ру-
ководства «Братьев» состоит в большинстве своем из представителей 
технической и гуманитарной интеллигенции, и, судя по их офици-
альным заявлениям, «Братья-мусульмане» достаточно эволюциони-
ровали в своих политических взглядах. Их программный документ, 
обнародованный в марте 2004 г. и озаглавленный «Инициатива об ос-
новных принципах реформ в Египте», по своей сути не отличается 
от политических программ других оппозиционных партий и включа-
ет в себя такие пункты, как «уважение политических и гражданских 
свобод, ограничение полномочий президента, гражданский контроль 
над деятельностью силовых структур и армии» [www.weekly.ahram, 
15.10.2006]. В отношении концепции создания исламского государс-
тва в Египте, глава «Братьев-мусульман» Махди Акеф в интервью 
наиболее популярной египетской газете «Аль-Ахрам», заявил, что 
«исламское государство не может быть создано в отсутствии свободы 
волеизъявления народа. Первое, что мы требуем – это предоставить 
такую свободу, а затем народ сам изберет форму государственного 
устройства» [www.weekly.ahram, 13.10.2006]. Отношение к «Братьям-
мусульманам» в египетском обществе неоднозначное. Часть египтян, 
в первую очередь копты, выражают беспокойство по поводу роста 
влияния «Братьев» и считают их заявления о приверженности де-
мократическим принципам предвыборной тактикой. В то же время 
многие египтяне поддерживают «Братьев» и склонны расценивать их 
эволюцию, как новую стратегию, отвечающую духу времени. В этой 
связи можно отметить, что, несмотря на попытки властей ослабить 
«Братьев-мусульман», они после успеха на парламентских выборах 
становятся главными оппонентами правительства Мубарака и име-
ют теоретическую возможность, в случае успешного для них исхода 
муниципальных выборов (они были перенесены с февраля 2006 г на 
2008 г.) выставить своего независимого кандидата на президентские 
выборы 2011 г. 

Исламизм, как направление общественной мысли, существующее в 
арабо-мусульманском мире, на наш взгляд, не является препятствием 
на пути демократизации и, тем более, не является антагонистичным 
по отношению к ценностным ориентирам западного общества. 
Умеренный исламизм, являясь, в том числе элементом национальной 
самоидентификации, может адекватно интегрироваться в 
демократическую государственно-политическую систему. В то же 
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время, поспешный и не подготовленный во всех отношениях переход 
к широкой демократизации может иметь непредсказуемые, а иногда 
и трагические результаты, о чем также свидетельствует недавний 
исторический опыт арабских стран, в частности, Алжира. Кроме 
того, вряд ли существует универсальная для всех обществ модель 
демократии. Наряду с этим, как справедливо указывает видный 
французский исследователь Ф.Бюрга «базовые основополагающие 
цивилизационные ценности человечества являются общим наследием 
всех культур, религий и цивилизаций» [Burgat, 2005:65]. Исходя из 
вышесказанного логично сделать вывод о том, что, если современная 
западная демократия сформировалась, в том числе, на исторической 
основе христианства, то демократия в арабо-мусульманском мире 
должна структурироваться, в том числе, на основе мусульманской 
культуры. Причем эта демократия, как и мусульманское общество в 
целом, будет иметь свои черты и особенности, присущие культурно-
историческим традициям исламской цивилизации. Тем более, что в 
мусульманских странах, факторы, влияющие на демократические 
процессы, а именно исторические традиции, менталитет, 
национальная психология, а также уровень образовательный, 
обеспеченности населения, политической культуры, демократических 
традиций, достаточно сильно отличаются от таковых в странах 
Запада. Таким образом, демократия, если рассматривать это явление 
не только как государственно-политическое устройство, а в более 
широком смысле, как способ функционирования общественного 
организма, всегда будет соответствовать специфике исторического 
развития, традициям, национальной психологии и менталитету, а 
также уровню развития гражданского общества, и не может являться 
единой для всех этносов. 
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İSLÂM TASAVVUFU VE HOŞGÖRÜ: HOCA 
AHMET YESEVÎ, HACI BEKTAŞ VELÎ, YUNUS EMRE 
ÖRNEKLERİ VE DİĞER DİNLERDEKİ PARALELLERİ

EĞRİ, Osman 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Allah sevgisini insanlara anlatmayı amaçlamış olan Müslüman 
mutasavvıflar, insanları da Allâh’a sevdirmeye gayret etmişlerdir. Eğitim-
öğretim anlayışlarının temelinde insanları kötü duygu ve davranışlardan uzak 
tutarak, Allâh’ın sevgisine layık hale getirme hedefi bulunmaktadır. Hoca 
Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Velî ve Yunus Emre Allâh’a olan sevgilerinden 
aldıkları kuşatıcı enerjiyle insanları da birbirine sevdirmeye çalışmışlardır. 
Onların hoşgörü anlayışları Allâh’ın Rahmâniyet ve Rahîmiyeti ile birlikte 
Hz. Muhammed’in âlemlere Rahmet olarak gönderilmesi gerçeğine 
dayanır. İslâm’ın sevgi, hoşgörü ve barış mesajlarını bizzat Kur’an ve Hz. 
Muhammed kaynağından okuyan Goethe ve Tolstoy, dünyaya birlik ve 
kardeşlik mesajları veren Batılı düşünürler olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: İslam, sufizm, aşk, hoşgörü.

ABSTRACT

Muslim mystics, who aimed to explain the love of God to the people, 
had tried to endear humans to God. Main motive of their education and 
instruction perceptiveness is to deserve the mercy and charity of God to 
humans by keeping them away from bad feelings and behaviours. Hodja 
Ahmad Yesevî, Hadji Bektash Velî and Yunus Emre tried endear all people 
to each other by all embracing energy which they got from their love of 
God. Their tolerance is based on the truth that Prophet Mohammed sent 
to world as a mercy. Goethe and Tolstoy who read the love, tolerance and 
peace massages of Islam from the Koran and Prophet Mohammed call the 
world to the cooperation and brotherhood.

Key Words: Islam, sufism, love, tolerance.
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Giriş

İslâm Dini’nin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerîm’de şöyle bir âyet yer 
almaktadır: “And olsun ki, Tevrat’tan sonra Zebûr’da da yeryüzüne ancak 
(salih) iyi kullarımın mirasçı olduğunu yazmıştık.” (21/ Enbiyâ, 105) 
Kur’an’a inanan ve onun bu mesajına gönül veren Müslümanlar tarihten 
bugüne bulundukları coğrafyalarda her zaman sulhu hâkim kılmaya 
çalışmışlardır. Nitekim Kur’an’daki bir başka âyet de; “Sulh (daima) 
hayırlıdır.” (4/ Nisâ, 128) gerçeğini dile getirmektedir. Müslümanların 
gayr-i müslimlere gösterdikleri hoşgörü, âyette ifade edildiği gibi hayırlı 
sonuçlar vermiş, inanç farklılıklarına rağmen birlikte yaşama kültürü, 
mutlu ve huzurlu bir dünyanın hazırlayıcısı olmuştur. Siqrid Hunke, bir 
Müslüman'ın başkalarının dinî inançlarına saygı gösterme hususundaki 
ciddiyet ve samimiyetinin, başka bir propagandanın yapabileceğinden 
çok daha fazla tesirli olduğunu belirtmiştir. (Hunke, 1975: 258) İslâm’a 
olan sempati öylesine yaygınlaşmıştır ki Endülüs’te “Abdullah” ve 
“Muhammed” isimlerini almak, her Hıristiyan, Mûsevî ve Mecûsî 
için bir övünç kaynağı olmuştur. (Hunke, 1975: 258) Müslümanların 
Muhammed ahlâkını yansıtan davranışları, muhataplarının gönlünde 
İslâm Peygamber’ine karşı bir sevgi ve bağlılık duygusunun gelişmesine 
neden olmuştur. Sosyal-psikoloji araştırmaları göstermiştir ki sevilen ve 
beğenilen kişilerin, taklit edilen ya da modellenen insanlar haline gelmeleri 
sık karşılaşılan bir durumdur. (Kağıtçıbaşı, 1996: 173)

Müslümanlar, yaklaşık iki yüz yıl, Sicilya’yı idare etmişlerdir. Hıristiyan 
halka geniş bir hoşgörü ile davranmanın ötesinde, adanın medenîleşmesine 
de büyük katkılarda bulunmuşlardır. Yeni zirâî usuller, mükemmel sulama 
kanalları, zeytin, pamuk, şeker kamışı gibi o zamana kadar bilinmeyen 
bitkilerin getirilerek adaya yerleştirilmesi, kısa zamanda Sicilya’yı 
müreffeh bir yer haline getirmiştir. (Gürkan: 281) Eğitimini, halkının büyük 
bir kısmı Müslüman olan Sicilya Adası’nda yapan Frank Kralı Frederik, 
Müslümanları çok sevmiş; krallığı sırasında onlarla sanattan, bilim ve 
askerliğe kadar her alanda olumlu ilişkiler kurmuştur. Müslümanlardan o 
kadar etkilenmiştir ki sarayını bile bir Müslüman sarayı gibi yaptırmıştır. 
(Hunke, 309-342)

Müslümanların bu derece hoşgörülü ve âdil olmalarında kaynağını 
Kur’an ve Hz. Muhammed’in ahlâkından alan İslâm Tasavvufu’nun rolü 
büyüktür. Bir olan Allah’a aşk derecesinde bağlı olan ve “çokluk”ta (kesrette) 
“birliği” (vahdeti) keşfeden mutasavvıflar, her yeri, herşeyi ve herkesi 
Hakk’ın bir yansıması (tecellîsi) olarak görmüşlerdir. İç dünyalarındaki 
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nefisle rûh arasında cereyan eden amansız savaşı rûhun lehine sona 
erdirmeyi başaran ve manevî bir fetih gerçekleştiren mutasavvıflar, dış 
dünyalarındaki savaşları da barışa çevirmeyi bilmişlerdir. Özellikle 
Anadolu’da gönüller fatihi mürşid ve dervişlerin sevgi ve hoşgörü üretim 
üssü haline getirdikleri dergâh ve zâviyeler, din, dil ve renk tanımayan bir 
anlayışla birlik ve dirliğin merkezi olmuşlardır.

“Dergâh ve zâviyeleri birer çekim merkezi haline getiren nedir?” 
sorusuna verilebilecek en isabetli cevap; “İslâm Tasavvufu’nun hoşgörü 
anlayışıdır.” şeklinde olacaktır. İslâm Tasavvufu’nda inanç, ibâdet ve 
ahlâk bakımından ideal bir yaşantıya sahip olan kişiye, “insan-ı kâmil” 
denmektedir. İnsan-ı kâmilin en belirgin özelliği, kin, kibir, hased 
ve düşmanlık gibi duygulardan uzak olmasıdır. Anadolu ve Rumeli 
coğrafyasında etkili olan mutasavvıflardan birisi olan Hacı Bektaş 
Velî Makâlât adlı eserinde kaynağını Kur’an’dan alan bu anlayışı şu 
ifadelerle temellendirir: “Allah’ın Kur’an’ına inanmak gerekir ve 
onun diğer kitaplarına inanmak imandır. Öyleyse şimdi kibir, hased, 
cimrilik, açgözlülük, öfke, gıybet, kahkaha ve maskaralık ile için dolu 
iken, bunlardan birisinin iman ehlinin içinde bulunacağını hangi kitap 
buyurur?” (Hacı Bektaş Velî, 2007: 71) Tasavvuf kinden, kibirden ve 
davadan vazgeçmektir. Hacı Bektaş Velî’ye göre tasavvuf odur ki her ne 
ki kafanda varsa, bırakırsın ve her ne ki elinde varsa verirsin. (Hacı Bektaş 
Velî, 1959: 15) Hacı Bektaş Velî kıtlık zamanında kendisinden buğday 
isteyen bir keşişe bizzat kendi dervişi eliyle buğday gönderen bir velîdir. 
(Firdevsî, 1958: 56) O, yetmiş iki milleti ayıplamamayı ve elinden gelen 
iyiliği onlardan esirgememeyi tasavvuf anlayışının olmazsa olmaz bir 
prensibi haline getirmiştir. (2007: 78)

İslâm Tasavvufu’nun engin hoşgörüsünü çevresine yansıtan 
mutasavvıflardan birisi de Mevlânâ’dır. Mevlânâ Hıristiyan rahipler 
ile dostluk ilişkileri kurmuş, manastırları ziyaret etmiştir. Kendisine 
sadece Anadolu’dan değil, İstanbul’dan da rahipler ziyarete gelmişlerdir. 
Hıristiyan bir keşişe hakaret eden bir tâcire, onun duâsını almayı tavsiye 
eden Mevlânâ keşişlere dinlerin ve insanlığın gayesini, İslâm’ın rûhunu 
anlatıyor, ilâhî vecdini semâ dönmek suretiyle ifade ederek, onları 
cezbediyordu. Bir semâ âyini sırasında yüz kadar Rumun Müslüman 
olduğu rivâyet edilmektedir. Mevlânâ’nın tesiri ile İslâm’ı kabul eden 
Rum, Ermeni ve Yahudilerin 18.000 civarında olduğu kaydedilmiştir. 
(Turan, 1981: 501-503)
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Ömer Lütfi Barkan, Türk dervişlerinin Anadolu’da dinî ve sosyal 
hayata ilişkin yaydıkları fikirlerin halk kitleleri arasında çok güçlü bir 
“maya” fonksiyonu gördüğünü ve toplumsal kaynaşmaya neden olduğunu 
ifade etmektedir. (Barkan, 1942: 283) Dergâhlar, bulundukları bölgelerde 
birer kültür, imar ve din merkezi hâline gelmişlerdir. (Barkan, 1942: 
283) İnsanların gönül kilidini açacak olan, “doğruluk” ve onların dilince 
(seviye ve hâllerine göre) “sohbet” etmektir. Tasavvuf dilinde sohbet, 
muhataba değer vermek anlamına gelmektedir. Mutasavvıflar, sohbetlerini 
yaparken, “İslâm’a davetin hikmet ve güzel öğüde dayanması” (16/ Nahl, 
125), “çirkinliklerin sözle aleni hale getirilmemesi” (4/ Nisâ, 148) ve 
“cahillerin sataşmalarına karşı bile tatlı ve yumuşak konuşulması” (25/ 
Furkan, 63) gibi Kur’an ilkelerini dikkate almışlardır.

Mutasavvıfların engin hoşgörüsü Anadolu’da hızlı bir İslâmlaşma 
sürecinin yaşanmasına sebep olmuştur. Bir Haçlı Kroniği Anadolu’daki 
İslâmlaşma sürecinin sebeplerini şu ifadelerle açıklamaktadır: “Rumların 
zulmünden kaçan üç bin Haçlı Müslüman oldu. Ah merhamet! Sen 
ihanetten de daha zalimsin. Çünkü Türkler Hıristiyanlara yardım ve 
şefkat göstererek dinlerini satın alıyorlar. Bununla beraber onları asla din 
değiştirmeye zorlamıyorlar.” (Turan, 1981: 496) Selçuklu Hükümdârı 
Sultan Mesut zamanında Denizli ve Antalya bölgelerinde yenilen ve 
Suriye’ye dönemeyen Haçlılar açlık, hastalık ve yoksulluk içerisinde 
perişan oluyorlardı. Rumlar ise bu zavallı Franklara karşı ihanet ediyorlar; 
ellerinde kalan paraları tehdit ve hile ile alarak, onları ölüme terk ediyorlar 
veya bizzat kendileri öldürüyorlardı. Savaştıkları Türkler ise Anadolu’da 
mağlup Haçlıları himâye ederek, açları doyuruyor ve hastaları tedavi 
ediyorlardı. (Turan, 1981: 500) İslâm’a samimiyetle gönül veren Türkler, 
Kur’an’ın “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi 
emreder” ve (16/ Nahl, 90) “Allâh, âdil olanları sever” (5/ Mâide, 42) 
meâlindeki âyetlerini uygulamaya büyük önem vermişlerdir.

I. Hoca Ahmet Yesevî

Anadolu’da yetmiş iki milleti bir kürede (potada) eriten aşk ateşini 
harlandıran pîr; Türkistan coğrafyasının mürşidi Hoca Ahmet Yesevî’dir. 
Hz. Muhammed’e sevgisinden dolayı 63 yaşından itibaren toprak altında 
yaşamaya başlayan Hoca Ahmet Yesevî’nin hoşgörü anlayışının temelinde 
de Hz. Muhammed’in sünnetinin etkisi büyük olmuştur. İnsanlara, 
kimseye zarar vermemeyi, gönül incitmemeyi tavsiye ederken referansı 
Hz. Peygamber’in sünnetidir:
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Sünnet imiş, kâfir de olsa, verme zarar,
Gönlü katı, gönül incitenden Allah şikâyetçi,
Allah şâhid, öyle kula “siccîn” hazır,
Bilgelerden işitip bu sözü söyledim ben işte. (Hoca Ahmet Yesevî, 

2001: 5)

Hoca Ahmet Yesevî Hz. Muhammed’in niçin hoşgörü, şefkat ve 
merhametin kaynağı olduğunu da hikmetlerinde örnekler vererek, 
açıklamaktadır. O, Hz. Muhammed’i on sekiz bin âleme lider ve öncü yapan 
özellikleri sıralar. Aslında onun yapmak istediği; hem Hz. Muhammed’i 
Hakk’ın ve halkın sevgilisi haline getiren özellikleri anlatmak, hem de ona 
ümmet olanları bu ahlâka sahip olmaya çağırmaktır. Hoca Ahmet Yesevî 
insanları kin, nefret, öfke ve intikam peşinde koşmaktan alıkoymak isteyen 
bir ışk (aşk, sevgi) eridir. Aşağıdaki beyitlerde sevginin o pâk insanın 
gönlünde meydana getirdiği coşku ve heyecan, Hz. Muhammed sevgisiyle 
bütünleşerek, kelimelere dökülmüştür:

On sekiz bin âleme server olan Muhammed,
Otuz üç bin ashâba rehber olan Muhammed.

Çıplaklık ve açlığa kanaatli Muhammed,
Âsî, câfî ümmete şefâatli Muhammed.

Yoldan azan günahkâra hidâyetli Muhammed,
Muhtaç düşse herkese kifâyetli Muhammed.

Duâlara müstecap, icâbetli Muhammed,
Kötülüğe iyilik, kerâmetli Muhammed. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 59)

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Velî’nin de içerisinde 
bulunduğu ve “Horasan Erenleri” şeklinde isimlendirilen mürşidlerin 
hocası sayılmaktadır. Yaşadığı Türkistan coğrafyasında bir taraftan 
söylediği hikmetlerle halkı irşâd ederken, diğer taraftan da yetiştirdiği 
öğrencilerini gayr-i müslimlerin bulunduğu topraklara (diyâr-ı Rûm’a, 
Anadolu’ya) tebliğ için görevlendirmiştir. Farklı dinden insanlarla 
karşılaşacaklarını bildiği öğrencilerine, her türlü inanca saygı ve hoşgörüyü 
tavsiye eden Hoca Ahmet Yesevî’nin hikmetlerinde muvahhid (Allâh’ın 
birliğine inanan) olmanın insanın iç dünyasını birleştiren ve zenginleştiren 
etkisini görmek mümkündür. Hacı Bektaş Velî’ye ait bir vasiyetnâme olan 
Kitâbü’l-Fevâid’de Hoca Ahmed Yesevî’nin bir gün Hacı Bektaş Velî’ye 
şu tavsiyede bulunduğu anlatılmaktadır: “Eğer daima cennette olmak 
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istersen, herkesle dost ol ve hiç kimseye karşı kalbinde kin tutma” (Hacı 
Bektaş Velî, 1959: 10) Hacı Bektaş Velî’ye ait bir eserde onun böyle bir 
tavsiyesinin yer alması, mesajlarının Anadolu’da yankılandığını ve karşılık 
bulduğunu göstermektedir. Sevgi sadece âhiret yurdunu değil, dünyayı 
da Cennet’e çeviren ve kalbe huzur veren bir duygudur. Kin ve nefret 
ise kalbin Cehennem’idir. Gönül şehrini surlarla çevreleyen, onu dar ve 
huzursuz bir mekân hâline getiren; kin tutma hastalığıdır. Cennet’te olmak 
isteyen, Hakk’ı tanıyan, Allâh’ı bir bilip, pîr ve mürşidlere ikrâr veren 
mü’min ve müslim cânların hemen her duâlarında Allah’tan istedikleri 
Cennet ve Cemâl’dir. Onlar ömürleri boyunca Rahmân’a yol bulmak, 
O’na kavuşmak için çalışıp, çabalarlar. Şeytan’dan uzak olmak için 
Allâh’a sığınırlar. Hoca Ahmet Yesevî, müridlerinin bilinçlerini sarsarak, 
insanlara karşı yüreklerinde sevgi duygusunu hissetmeyenlerin Rahmân’a 
değil, şeytana yâr olacaklarını haber vermektedir. Sevgi duygusundan 
mahrum olan gönlü fakirlerin mü’min ve müslim olamayacaklarını dile 
getirmektedir: 

Aşksız kişi insan değildir anlasanız,
Muhabbetsizler şeytan kavmi dinleseniz,
Aşktan başka sözü eğer söyleseniz,
Elinizden îmân-İslâm gitti olmalı. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 78)

En büyük zenginlik, kalbin zîneti olan sevgiyi cân-ı gönülden 
hissetmektir. Hoca Ahmet Yesevî, Fakrnâme adlı eserinde “fakr”ın âdâbı 
olarak şu esasları sıralar: 

1. İyi ve kötü söze sükût edip, karşılık vermemek. 
2. Kimseye öfkelenip, darılmamak. 
3. Her kesimden insanın hizmetini görmek. 
4. Nefsini öldürmek. 
5. Hevâ ve hevesi terk etmek. (Develi, 1999: 36) 
Bu esaslar çerçevesinde yaşayan insan dünyaya bağlanmayan, hırsı, 

tamahı, öfkesi ve kavgası olmayan insandır. Tâlib-i fakr u fenâ olan bu 
kişi, mal, mülk, makâm ve mevkî gibi ehl-i dünyânın kavga sebebi olan 
olguları gönlünden çıkarmıştır. O zenginliği Hak ve halk sevgisinde 
bulmuş, ebedî saâdete kavuşmuştur. Gönlünü herkese açmış, hizmeti 
her nefese ulaşmıştır. Aşkla doymuş, aç kalma korkusunu aşmıştır. 
Öfkelenmesine, halkla mücadele etmesine gerek kalmamıştır. Hoca Ahmet 
Yesevî, tasavvufî tasarımında öncelikle kişiyi kin ve nefret gibi duyguları 
hissetmeye sürükleyen sebepleri ortadan kaldırmak istemiştir. O, insanı 
tanımlarken, ontolojik varlığıyla aşkı bütünleştirir. Ona göre halka ve 
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Hakk’a hizmet derdi olmayan, sevgi ve heyecanla dolup taşmayan kişiler 
insan değil, ancak hayvan olabilirler:

Dertsiz insan insan değil, bunu anlayın,
Aşksız insan hayvan cinsi, bunu dinleyin,
Gönlünüzde aşk olmasa, bana ağlayın,
Ağlayanlara gerçek aşkımı hediye eyledim. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 74)

Hiç kimse hayvanlara benzetilmek istemez. İnsanlık onurunun şeref ve 
kıymetini bilen her insan için insana yaraşır bir muamele görmek esastır. 
Hoca Ahmet Yesevî, insan olmanın kuru bir iddiadan daha öteye taşınması 
gereken bir varlık farklılaşması olduğunu dile getirmektedir. Yaratılmışlara 
karşı sevgi, şefkat gibi duyguları hissedemediği için, etrafına kin ve nefret 
gibi duygularla dehşet saçan bir kişinin hayvandan ne farkı olabilir ki? 
Hayvanın saçtığı dehşet içgüdüseldir. Akıl ve izan sahibi insanın öfkesinin, 
çevresini döküp kırmasının bir açıklaması olmalıdır. Hoca Ahmet Yesevî, 
eğitimci kişiliğiyle insanı hayvanlardan daha aşağı bir konuma düşüren 
bu öfke ve taşkınlık psikolojisini de analiz eder: Kur’an-ı Kerîm’deki: 
“İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gâfiller 
onlardır.” (7/ A’râf, 179) âyetine telmih yapan Yesevî, aşağıdaki beyitlerde 
insanlar arasındaki sevgiye dünyalık bir takım tartışmaların engel olduğuna 
dikkat çekmektedir:

Muhabbetin şarabından tatmayanlar,
Bayezid gibi her gün özünü satmayanlar,
Bu dünyanın izzetinden geçmeyenler,
Hayvandırlar belki ondan beter dostlar. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 98)

Bu dünyanın izzetinden geçmeyenler, daha doğrusu sadece insana 
özgü olan akıl ve bilinci kullanarak bu dünyanın geçici olduğunu fark 
edemeyenler, karınları doyunca kavgayı bir kenara bırakan hayvanlardan 
daha beterdirler. Hoca Ahmet Yesevî’ye göre; toplumsal bir varlık olan 
insanın çevresine sevgi saçan bir özne olabilmesi için hakîkat ve ma’rifet 
gibi gerçeklikleri bilmesi gerekmektedir. Elbette ki sevgi duygusunu 
yoğun yaşayan insanlar çevrelerine pozitif enerji yayan, gittikleri 
yerleri mamur eden kişilerdir. Ancak böylesi bir var oluşun temelinde 
ma’rifet ve hakîkat gibi gücünü îmândan alan metafizik unsurlar olmalıdır. 
Onun dilindeki ma’rifet; Hakk’ı bilmek ve tanımak, hakîkat ise Allâh’ı 
görüyormuşçasına inanmak ve ibâdet etmektir. Ancak hakîkat ufkuna 
ermiş bir insan-ı kâmil etrafına inci-cevher saçabilir. Hoca Ahmet Yesevî, 
insanı bir sevgi merkezi hâline getiren bu yol/erkân bilgisini hikmetlerine 
şöyle taşımıştır:
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Muhabbetin meydanında dolaşan,
Hakîkatin meydanında inci alan,
Ma’rifetin nesnesini içe salan,
Yürüse, dursa inci-cevher saçar dostlar. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 100)
Sevgi insanı, hakîkat makâmında Hak’tan aldığını, ma’rifet sayesinde 

içine saldığı rûh ve gönül cömertliği ile çevresine saçar. Onun sözü inci, 
özü mercân, sevgilisi her cândır. İnsan çevresine sevgi ekmeye başlayınca, 
alacağı karşılık da pek tabii sevgi olacaktır. Her nereye gitse, her kiminle 
konuşsa onunla haldeş olacak, gönüllere girecektir. Bu Allâh’ın yüce 
katında yazdığı bir ölçü; bir kaderdir. Hoca Ahmet Yesevî, bir başka 
hikmetinde de okurlarına arş üstünde gördüğü bu gerçeği duyurmaktadır:

Şerîattır âşıkların efsânesi,
Ârif âşık tarîkatın inci tanesi,
Nereye gitse sevgilisi, evdeşi,
Bu sırları arş üstünde gördüm ben işte. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 25)
Hoca Ahmet Yesevî mutasavvıf kimliğiyle kurduğu dergâhta kalp ve 

gönül doktorluğu yapan ulu bir hekim olmuştur. Rûhun yüceliğini, nefsin 
eğilimlerini, insanın zafiyetlerini ve güçlü olan manevî yönlerini çok iyi 
bilmektedir. O, insanları iyiliğe, sevgiye, birliğe yönlendirecek söylemleri 
manzum bir dille ifade edebilen yaratıcı (üretici) muhayyile yeteneğine 
sahip bir Hak âşığıdır. Bu nedenle de hikmetlerinde her türlü simge, 
sembol ve motifi ustalıkla kullanmasını bilmiştir. Örneğin; “toprak” 
simgesi İslâm Tasavvufu’nda tevâzûyu, hoşgörüyü, cömertliği, sabır ve 
tahammülü sembolize etmektedir. Güçlü olduğu yerde affeden, kendisine 
düşman olanlara bile adâletle muamele eden Hz. Ali’nin de sembolü olan 
toprak bereket ve canlılığın da sembolüdür. Hoca Ahmet Yesevî aşağıdaki 
hikmetinde dervişlerine toprak olmayı tavsiye etmektedir. Çünkü toprak 
Allah’ın her şeye hayat veren, diriltici “Hayy” isminin tecellî mekânıdır. 
Derviş üzerine basılmasını göze almadıkça, toprak gönüllü olamayacaktır. 
İnsanların ezâ ve cefâlarına katlanmayanlar, “tahammül kötülüklerin 
mezarıdır” diyen Ali’nin tâlibi olamayacaklardır:

Horluk çek kâfir nefsinin başı donsun,
Daima, bu dünyadan ağlayıp geçsin,
Toprak ol herkes seni basıp geçsin,
Can ve gönülde Hayy zikrini deyin dostlar. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 102)
Can ve gönülden “Hayy” zikrini çeken derviş, kendisi canlı olduğu 

gibi çevresine canlılık ve hareket getiren bir enerji kaynağı durumundadır 
da. Bu durumu ancak Hak âşığı olanlar bilir. Hoca Ahmet Yesevî de 
onları anlatmaktadır. Gerçek âşıklar, gönüllerindeki sevgi ile etraflarını 
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yeşillendiren Hızır’dırlar. “Hızıriyet” tasavvufta bir makâmdır. Bu 
makâma yükselenler, gittikleri yerleri yeşillendiren ve bereketlendiren 
Hızır çeşmesi olmuşlardır. Hoca Ahmet Yesevî bu durumu da beyitlerine 
taşımıştır: 

Gerçek âşıklar daima diri, ölmüş değil,
Rûhları yer altına girmiş değil,
Zâhid, âbid bu ma’nâyı bilmiş değil,
Gerçek âşıklar ahâlînin Hızır’ı olur. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 131)

Pîr-i Türkistân’ın sevgi ve hoşgörü için yaptığı bunca çağrıdan sonra, 
onun modellediği gibi bir insan olmayı istemek kolaylaşmaktadır. O 
gönülleri etkileyen ve akılları iknâ eden yaklaşımıyla, rûhun iyiliğe 
olan eğilimini güçlendirmektedir. Geriye kalan, gözyaşı ile sulanmış bir 
tövbe ağacını gönül bahçesine dikmekten ibarettir. Hoca Ahmet Yesevî, 
kalp kıran günahkârlar için empati yaparak, onların dilinden Allâh’a 
nasıl yalvarıp, yakarılacağını da gözler önüne serer. Onun dilinde tövbe 
ibâdetlerde yapılan eksikliklerden dolayı değildir. Asıl tövbe, mahzun 
bir gönlü yıkmaktan dolayı yapılmalı, hüzün ve kederle Allâh’a münâcât 
edilmelidir. Ona göre; en büyük günâh Hakk’ın nazargâhı olan bir gönlü 
yıkmaktır:

İlâhî! Herkesin feryâdına yetiş,
Bütün çaresizlerin imdâdına yetiş,
İlâhî! Herkesi kulluğa has eyle.
Beni benden alıp bir kez özgür eyle,
Ki bilmeden sayısız günâh işledim,
Gönülleri yıkıp, mahzûn eyledim. (Hoca Ahmet Yesevî, 2001: 50)

II. Hacı Bektaş Velî

Hoca Ahmet Yesevî’nin Türkistan’da kökleştirdiği sulh ağacından 
Anadolu’ya attığı köseği sayesinde yeni fidanlar yetiştiren Hacı Bektaş 
Velî birlik ve dirlik projesinin Rum topraklarındaki mimarı olmuştur. 
Hacı Bektâş Velî’nin Makâlât’ında anlattığı dört kapı kırk makamın 
içindeki pek çok duygu ve davranış, bir arada yaşama kültürünü temin 
edici niteliktedir: Mesela; şerîat kapısının sekizinci makamı; “şefkat”tir. 
(Hacı Bektaş Velî, 2007: 75) Tarîkat kapısının beşinci makamı; “hizmet 
etmek”, dokuzuncu makamı; “sâhib-i cemiyet (cemiyet içinde) ve sâhib-i 
muhabbet” olmaktır. (2007: 77-78) Tarîkatın onuncu makâmı; “aşk” 
makâmıdır. Bu makâma ulaşan kimse, sevinçli ve şevkli olur. (2007: 78) 
Ma’rifet kapısının birinci makâmı; “edeb”, dördüncü makâmı; “sabır”, 
beşinci makâmı “hayâ”, altıncı makamı; “cömertlik”tir. (2007: 78) Hakîkat 
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kapısının ikinci makâmı; “yetmiş iki millete bir gözle bakıp, hiç kimseyi 
ayıplamamak”, üçüncü makâmı; “elinden geleni iyiliği hiç kimseden 
esirgememek”, dördüncü makâmı; “dünyada yaratılmış bütün nesnelerin 
kendisinden emin olması”dır. (2007: 78) Dört kapıya ait kırk makâmın 
gereklerini yerine getiren bir derviş, halk içinde Hakk’la beraber olan, 
toplumsallaşmış bir bireydir. Mutlu olan ve mutlu eden, etrafına olumlu 
enerji yayan bir gönül insanıdır.

Hacı Bektâş Velî, sadece bir mütefekkir/mutasavvıf değildir. O 
tıpkı hocası Ahmet Yesevî ve ceddi Hz. Muhammed gibi söylediklerini 
uygulayan bir aksiyon insanıdır da. Anadolu’da karşılaştığı Hıristiyan 
zümrelerle her zaman olumlu ilişkiler içerisinde olmuştur. Bir defasında 
Kayseri’den Ürgüp’e gelirken yolda Sineson adlı bir Hıristiyan köyüne 
ulaşır. Bir Hıristiyan köylü kadını, pişirdiği çavdar ekmeğinden Hünkâr’a 
ikram eder ve o köyün toprağında buğdayın yetişmediğini söyleyerek, 
çavdar ekmeği ikram ettikleri için kendilerini ayıplamamasını ister. 
Hünkâr, bu sözü duyunca: “Bereketli olsun, çavdar ekin buğday biçin, 
küçük hamur yapın, büyük somun alın.” diye duâ eder. Menkıbeye göre, 
duâ kabul olunca o köydeki Hıristiyanlar, Hünkâr’ı ziyaret edip adaklar 
getirmişlerdir. (Firdevsî, 1958: 23-24) Velâyetname’de anlatılan bu 
olay, bir Bektâşî dervişinin Hıristiyanlara nasıl davranması gerektiğinin 
ölçülerini belirlemektedir. Gayr-i müslimlerin bir iyilik görmeleri için duâ 
edilebiliyorsa, Müslümanlarla birlikte onlara da hizmet götürülmesi, 
tabiidir. Hacı Bektaş Velî’nin rahle-i tedrîsinden geçen dervişler, gerek 
dergâh içinde gerekse dergâh dışında insanlara çeşitli hizmetleri götürdükleri 
için, “hâdimü’l-fukarâ ve’l-mesâkîn” lakabı ile nitelendirilmişlerdir.

Hacı Bektaş Velî’nin yukarıda anlatılan davranışına hangi ahlâkî ilkenin 
neden olduğunu anlayabilmek için, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı 
Ayniyye adlı eserindeki şu tavsiyelerine kulak vermek gerekmektedir: 
“Herkese şefkat gözüyle bakmalısın. Hiç kimseyi küçümseme! Dış 
görünüşünü süsleme! Çünkü dışı süslemek içi harap eder. Halkla mücadele 
etme! Kimseden kimsenin sırrını isteme! Kimseye hizmet buyurma!.. 
Dünya ile onun izzeti ve devleti ile gururlanma! Çünkü senin gönlün her 
zaman hüzünlü, vücûdun hasta, gözün ağlar, amelin hâlis, duân iniltili, 
elbisen eski, arkadaşın derviş, sermayen başarı, evin mescit ve yoldaşın 
yüce Allah olmalıdır.” (Hacı Bektaş Velî, 2004: 63-65) O, gönlünü tevâzû 
süpürgesiyle süpürmüş, ayırt etmeyi, dışlamayı, horlamayı gönlünden 
tamamen temizlemiştir. Allâh’ı sevgi ve şefkatin, esirgeyicilik ve 
bağışlayıcılığın kaynağı olarak bilen ve kalbini Allah sevgisi ile dolduran 
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Hacı Bektaş Velî, Besmele Tefsîri adlı eserinde Allâhu Te’âlâ’nın Hazreti 
Muhammed’e şöyle buyurduğunu nakleder: “Ey benim Habîb’im! 
Mü’minlere söyle, gönül evini tevâzuluk süpürgesiyle süpürsünler. Hırsın, 
cimriliğin, düşmanlığın, hainliğin ve kıskançlığın çerini çöpünü çıkarsınlar. 
Sonra kötü işlerinden dolayı pişman olsunlar. Pişmanlık suyuyla sulasınlar. 
Sonra deniz halısını (tevhid, hakîkat seccadesi) sersinler. Muhabbet 
sofrasını döşesinler. (Hacı Bektaş Velî, 2007: 133)

Düşmanca duygulardan temizlenen gönül muhabbet sofrasının, Allah 
aşkının mekânı hâline gelmiştir. Hacı Bektaş Velî’ye göre; gül-i reyhân 
(reyhan çiçeği) dedikleri “aşk çiçeği”dir. Aşk dedikleri Allâhu Teâlâ’nın 
kendi ateşidir ki bütün âlemi tutup durur. O ateşin ocağı da erenlerin 
gönlüdür. (Hacı Bektaş Velî, 2007: 59) Hünkâr aşk ateşi ile kavurduğu 
gönlüne yetmiş iki milleti sığdırmıştır. Onun tasavvuf anlayışı, diğer 
mutasavvıflar gibi “Bir” olan Allâh’ı vecd içerisinde hissetmek, “Bir”den 
ayrı düşenleri “birliğe” çağırmak üzere kurulmuştur. Dergâhında yetiştirdiği 
dervişlere bu gerçeği anlatmaya çalışmış, Anadolu Hıristiyanlığının 
merkezi Kapadokya’nın ortasında yer alan Sulucakarahöyüğü bir aşk ve 
muhabbet merkezi haline getirmiştir. Onun aşk ve hakîkat çerağı mahzun 
ve muhtaç gönülleri aydınlatmıştır.

Hacı Bektaş Velî’nin tasavvuf anlayışına göre; “derviş, ilâhî düşüncelere 
dalmalı, sevgi meyvelerini dermeli, rûhunu tevhîd içinde tutmalı, ilâhî 
sırlara ulaşmaya gayret etmeli, başına ihlâs tâcı koymalı, huzûra çıkma 
kemeri kuşanmalı, ibâdet bineğine binmeli, teklik makamına erebilmek için 
kulluk kırbacını eline alıp, gayret atını birlik meydanında koşturmalıdır. 
Gönlünü tevhîd suyu ile beslemeli, rûhunu Hakk’ın görüntü nurlarıyla 
ışıklandırmalı insanın özü benim sırrımdır, Ben de onun sırrıyım incisine 
kavuşmak için görüntü denizinde dalgıçlık yapmalıdır.” (Hacı Bektaş Velî, 
2004: 3-4) “Dervişlik elenmiş bir toprak olmaktır ki içine su dökülmüştür. 
Ne üzerinde yürüyen insanların ayak tabanına ondan bir eziyet gelir, ne de 
ayak üstüne ondan bir toz gelir.” (Hacı Bektaş Velî, 1959: 41) “Dervişlik 
üç şeydir: Kimsenin hiçbir şeyine tamah etmemek. Sana bir şey verirlerse, 
reddetmemek. Aldığın şeyi de saklayıp biriktirmemektir.” (Hacı Bektaş 
Velî, 1959: 29)

Aşağıdaki cümleler dervişlerine sohbet ettiği sırada sık sık tekrar 
ettiği sözleri arasındadır: “Fenâ sözlü, fenâ düşünceli ve fenâ huylu 
olma. (1959:10) İnsanın Cemâl’i sözünün güzelliğidir. Kemâli fiillerinin 
doğruluğu ve işinin dürüstlüğüdür. Ziyneti ve güzelliği sözlerinin 
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iyiliğidir. (1959: 29) Derviş sözlerinde, amellerinde ve davranışlarında 
doğru olmalı; vücudunu gerçek özne olan Allah ile var etmeli; Vücutta 
Allah’tan başka özne yoktur gerçeğini bilmeli; her zaman Allâh’a yakınlık 
denizine alışmalıdır. (Hacı Bektaş Velî, 2004: 6-7) Doğruluk göster. 
Yalanla uyuşma. Mübalağa etme. Doğruyu söylemekten geri durma. 
Kendine revâ görmediğini başkalarına da revâ görme. (1959: 55) Ârifler 
katında her sözün üç ön yüzü, bir ardı vardır. Öyle olunca ârif olmayanlar 
bilmediklerinden dolayı sözün ardını söylerler, mahcup olurlar. Ancak 
ârifler, sözün ön yüzünü söylerler, utanılacak şey söylemezler. (Hacı Bektaş 
Velî, 2007: 51)  “Nefsin isteklerine müsaade etme ki çok şey ister… Kendi 
nefsinin emrinden kaçın.” (1959: 55, 56) “Kendi ayıbını görür ol! Kendi 
nefsinin emrinden kaçın! Kendini, kendi halinden gafil tutma! Düşman 
hakir olsa da hor tutma! Îsâr etmek dostluktur. İncinsen de incitme! İyiliğe 
karşı kötülük hayvanlıktır. Fenalığa karşı iyilik insanlıktır. Fenalığa karşı 
fenalık köpekliktir. İyi tabiatlı olmak selamettir” (1959: 54-57)

Hacı Bektaş Velî de, tasavvuf düşüncesini insan olmanın erdemi 
üzerine kurmuştur. “Fenalığa karşı iyilik insanlıktır.” ve “İyiliğe karşı 
kötülük hayvanlıktır.” sözlerinde bu kurguyu görmek mümkündür. O da 
ocağında yetiştiği Hoca Ahmet Yesevî gibi iyilik yapmanın dönüştürücü 
gücünü bilmektedir. İçine aldığı nesneleri değiştiren, dönüştüren özelliği 
nedeniyle toprağı hakîkat kapısının sembolü olarak kabul etmiştir. Hacı 
Bektaş Velî’nin bu yaklaşımı kendisini pîr olarak kabul eden dervişleri 
tarafından da sürdürülerek, erkân kitaplarına yansıtılmıştır. Bir Bektâşî 
Erkânnâmesi’nde toprağın kötülükleri iyiliğe çeviren gücü şöyle 
anlatılmaktadır: “Toprak, herkesin çirkin bulup sakındığı nesneleri bile 
kabul eder ve onun pisliğini yok ederek, ona da toprak denmesini sağlar. 
Şimdi hakîkat ehli olan sûfî de, hem kendini hem de ona gelen kişiyi aynı 
toprak gibi kötü huylardan temizlemelidir. Görmüyor musun, her türlü 
pisliği toprağa atarlar, her türlü eziyeti toprağa çektirirler de incinmez, 
her türlü günah toprak üzerinde işlenir de açığa çıkarmaz? Hayvan 
pisliğini toprağa atarlar, gübre olur ve toprağı güçlendirir, ekini bollaştırır. 
İşte hakîkat ehli de toprak gibidir. Küfrü îmâna, çirkini güzele çevirir, 
şüpheliden uzak durur. Toprak gibi sakindir, gönül tarlasına bırakılan ne 
olursa olsun, küfrü gider yerine muhabbet gelir.” (Erkânnâme 1, 2007: 
174-178)

III. Yunus Emre
Yunus Emre Anadolu’nun her karışını gezen ve yolu Hacı Bektaş Velî’nin 
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dergâhına da uğrayan bir Hak erenidir. O attığı her adımda gönlündeki ilâhî 
nağmeleri insanlarla, çiçek ve böceklerle paylaşmış, ayrılıklarla mücadele 
ederek, zıtların birliği için çalışmıştır. Yunus’un amacı gönüllere girmek ve 
onları onarmaktır. Onun fikrince insan gönlü “dost” olarak isimlendirdiği 
Hakk’ın evidir. Hakk’ın gönül evine konuk olabilmesi için onarılması 
gerekmektedir. Onarım malzemesi ise sevgidir. Allah sevgisi ile gönlünü 
zenginleştiren, adeta bir hazine haline getiren Yunus bu konuda kıskanç 
da değildir. O can taşıyan herkesin gönlünün nazargâh-ı ilâhî olmasını 
istemekte ve bunun için çalışmaktadır. Yunus Emre varlık sebebini ve 
Anadolu’daki misyonunu şu dörtlükte anlatmaktadır:

Ben gelmedim davî için,
Benim işim sevi için,
Gönüller dost evi için,
Gönüller yapmaya geldim. (Yunus Emre, 2003: 255)
Senlik ve benliğin, din, dil ve ırk farklılıklarından dolayı çekişmelerin 

en önemli sebebi yaratılıştaki birliği görememektir. Gönlünü sevgiyle 
onaramayanlar “Bir olan Allâh”a gönlünü veremeyenler, hayatlarını 
benlik mücadelesi içerisinde geçirerek, mal-mülk, makâm-mevki, 
şöhret-şehvet gibi can içindeki birliği bozan âfetlerle sarsılmaktadırlar. 
Sahip olamamanın, elde edememenin, bir başkasına kaptırmanın telaşı 
ve huzursuzluğu içerisinde okyanuslar kadar geniş olan gönüllerini bir 
hapishaneye çevirmektedirler. Bir Hak âşığı olan Yunus Emre “birlik” 
makamına ermeyenlerin ikiliğin acılarına katlanmak zorunda kalacaklarını 
haber vermektedir. İkiliğe düşmek can içindeki bir hastalıktır: 

İkiliği terk etgil, birlik makâmın tutgıl,
Canla canın bulasın işbu dirlik içinde. (Yunus Emre, 2003: 112)
İkilikte kalmak sadece bireysel bir hastalık olmakla kalmaz, toplumsal 

ilişkileri de yer, bitirir. Hasetlik, fesatlık, hırs, öfke ve cimrilik gibi 
duygular karşılıklı güvene ve toplumsal sözleşmeye zarar verir. Birikmek 
ve birlikten kaynaklanan sinerjiyle güçlenmek ve gerekli yerlerde kolektif 
duygularla hareket etmek isteyen toplumlar “senlik” ve “benlik” duygularını 
eğitebilmiş bireyler yetiştirmek zorundadır. Aşağıdaki beytinde Yunus 
Emre bu sosyolojik gerçeği haber vermektedir:     

Senlik, benlik olıcak iş ikilikte kalır,
İkilik tutan kişi nice birike birle. (Yunus Emre, 2003: 118)
İnsan “Bir” olan Allâh’a ulaşıp vuslatı gerçekleştirince, her şeye Hakk’ın 

nazarıyla bakmaya başlar. Allah ahlâkı ile ahlâklanan âşık, insanları ve 
bütün mahlûkâtı Allâh’ın nazarıyla görür. “Allâh’ın rahmetinin her şeyi 
kuşattığı” (7/A’râf, 156) hakîkatini kavradıktan sonra, yaratılanları hor 
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görmesi mümkün değildir. Kırmak, kırılmak, incitmek ve incinmek gibi 
duygu ve davranışlar Hak âşığının günlük hayatında kendilerine yer 
bulamaz. Yunus Emre tavır ve tutumlarına yön veren bu gerçeği şöyle 
ifade etmektedir: 

Elif okuduk ötürü,
Pazar eyledik götürü,
Yaradılanı hoş gör,
Yaradandan ötürü.
Yunus bütün yaratılmışları hoşgörmeyi başarmıştır. Acaba yaratılmışlar 

da Yunus’u hoşgörmekte midir? Yunus’un hoşgörülme beklentisi yoktur. 
Gönlündeki Hakk aşkı ona yetip de artmaktadır. O reaktif değil, proaktif 
bir kişiliğe sahiptir. Bu kadar hoşgörünün de fazla olduğunu düşünerek; 
“peki sana düşmanlık edenlere ne diyeceksin?” sorusunu soranlara ise 
şöyle cevap vermektedir:

Düşman bana nidebile,
İşim gücüm dosttan yana,
Dost makamı can içinde,
Düşman eli eremeye. (Yunus Emre, 2003:97)
Hiçbir düşman Yunus’un gönlüne müdahale edemez. Dostun makamı 

canın içinde olduktan sonra, düşmanın eli Yunus’un bedenini incitse 
bile onu üzmez. Sevgi davasından geriye döndüremez. Bununla birlikte 
karşılıksız sevmeyi başaranlar, elbet bir gün sevgilerinin karşılığını 
alacaklardır. Yunus Emre bunun da bilincindedir. Daha doğrusu karşılıksız 
gibi görünen sevgisine mutlaka bir gün karşılık bulmanın tecrübesini 
defalarca yaşamıştır. Nice gönülleri yumuşatmış, nice gönüllerde güller 
açtığını görmenin sevincini yaşamıştır. Sevgi onulmaz yaraları iyileştiren 
bir ilaç; tüketilmekten usanılmayan bir azıktır. Hayat yolculuğunu 
kolaylaştıran sevgi azığının en çok faydası dokunduğu kişi de şüphesiz 
onu hisseden ve davranışlarına yansıtan kimsedir. Yunus bu tecrübesini de 
bir dörtlüğünde şöyle anlatır:

Biz sevdik âşık olduk, sevildik ma’şûk olduk,
Her dem yeni dirlikte sizden kim usanası.
Yunus kimseyle savaşmamaya, kavga etmemeye kararlıdır. Ona göre; 

savaşılacak bir şey varsa, o da hep hevâ ve heves peşinde koşan nefistir. 
Yani insanın kendisidir. Yunus’un düşmanı kindir, nefrettir:

Adımız miskindir bizim,
Düşmanımız kindir bizim,
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Biz kimseye kin tutmayız,
Kamu âlem birdir bize. (Yunus Emre, 2003: 132)
Yunus Emre’nin Anadolu’yu adım adım dolaştığı tarihlerde bu 

coğrafyada çok sayıda Hıristiyan ve Ermeni de yaşamaktadır. Her din 
mensubunun inandığı ve sevdiği bir peygamberi bulunmaktadır. Farklı 
din mensupları arasındaki en önemli problem de birinin diğerinin 
peygamberini kabul etmeyişidir. Yunus Emre bir Müslüman olarak 
Kur’an’da ismi geçen bütün peygamberlere inandığını ilan eder. Aslında 
bu ilan bir barış çağrısıdır. İsimleri Kur’an’da geçen peygamberlerle 
kendisini özdeşleştiren Yunus kendisini her din mensubunun sevgi objesi 
haline getirmiş olmaktadır. Müslüman Anadolu insanı Yunus’un aşağıda 
yer alan ifadelerini ilâhilere güfte yaparak, gönlünün derinliklerinden 
gelen bir coşkuyla söylemiştir.

Gökyüzünde Îsâ ile,
Tûr dağında Mûsâ ile,
Elimdeki âsâ ile,
Çağırayım Mevlâm seni.

Derdi öküş Eyyûb ile,
Gözü yaşlı Yâkûb ile,
Ol Muhammed mahbûb ile,
Çağırayım Mevlâm seni. (Yunus Emre, 2003: 175)
Kendisini “Âşık Yunus” diye isimlendiren Yunus Emre Hak aşkını söze 

ve dile dökmekle kalmamış, âşıkların, sâdıkların hallerinden de haber 
vermiştir. O bir derviş olmanın yanı sıra, bir eğitimcidir de. Kendisini 
âşık olarak algılayanlara, aşk yoluna yolcu olanlara rehberlik etmektedir. 
Âşıklığın sadece söze değil, davranışlara da yansıtılması gerektiğini 
şiirlerinde vurgular. Yetmiş iki millete sevgi ve hoşgörü duyguları ile 
bakmayanların âşık ve sâdıklar kervanına giremeyeceklerini söyler:

Yetmiş iki millete kurban ol âşıkısan
Tâ âşıklar safında tama olasın sâdık. 
Yukarıdaki beyitte âşıklara yetmiş iki millete “kurban olma”yı tavsiye 

ederken, aşağıdaki beyitte çağrısını bir adım daha ileriye götürmektedir. 
Onun bu yaklaşımı, yetmiş iki milletle ilgili tavır ve duruşundaki netlik ve 
açıklığı ilan etme amacını taşımaktadır:

Yetmiş iki milletin ayağın öpmek gerek,
Onun için ma’şûka, cümle millette bile. (Yunus Emre, 2003: 118)
Şöyle bir soru akla gelebilir: “Yunus Emre sadece diğer milletlere 

karşı takınılması gereken tavır hakkında mı söz söylemiştir? İnananlar, 
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yani Müslümanlar arasındaki sevgi ve hoşgörü ilkelerini belirlemeye 
çalışmamış mıdır?” Bir gönül eri olan Yunus’un çadırı gökyüzüdür ve onun 
içine herkes sığar. Yeri ve göğü yaratan Allah’ı kendisine dost edinen Âşık 
Yunus için mü’minler arasında da âsî, mücrim, itaatkâr, günahkâr ayrımı 
yoktur. Kalbindeki muhabbetu’llâh bütün mahlûkâtı kuşatmaktadır:

Hâs u âm, mutî’ âsî dost kuludur cümlesi,
Kime eydibilesin gel evinden taşra çık. (Yunus Emre, 2003: 205)
Yunus Emre insanların bazı hatalarının olabileceğinin farkındadır. 

Herkes insan-ı kâmil olamaz. Sabretmeye, kanaat etmeye herkes güç 
yetiremeyebilir. Bazen öfke, bazen hırs, bazen de kin ve kibir gibi 
duygular incitici olabilir. “Adımız miskindir bizim” ifadesiyle kendisini 
nitelendiren Âşık Yunus, âşıklardan da miskin olmalarını beklemektedir. 
Aşağıdaki beyitte âşığın Allah’tan gelen her şeye râzı olması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Âşığın her kimden, her ne gelirse gelsin boynunu tutarak 
gönül yıkmamanın çarelerini araştırması gerektiği görüşündedir.

Âşık olan miskin olur, Hak yoluna teslim olur,
Her ne dersen boyun tutar, çare yok gönül yıkmaya. (Yunus Emre, 2003: 116)
O bir taraftan gönüllerin incinmemesi için dili döndüğünce gayret 

gösterirken, diğer taraftan da bir eğitimci olarak gönül yıkmanın olumsuz 
sonuçlarını değerlendirmektedir:

İlm ü amel ne fayda bir gönül yıktın ise,
Ârif gönül yaptığı beraber Hicaz ile. (Yunus Emre, 2003: 122)
Yukarıdaki beyitte âşık olmak için gerekli safhalar olan âlimlik ve âriflik 

gibi makamların gönül yıkma sonucunda bir faydasının kalmayacağını 
dile getirirken, aşağıda ifadelerini sertleştirmektedir. Adeta gönül yıkanları 
azarlamakta, onların kıldıkları namâzın sadece şekilden ibaret kaldığını 
belirtmektedir. Namâz kılan bir Müslümanın yetmiş iki milletten bir farkı 
olmalıdır:

Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil,
Yetmiş iki millet dahi,
Elin yüzün yumaz değil. (Yunus Emre, 2003: 217)
Yunus Emre muhataplarını rasyonel bir yöntemle, sebep-sonuç ilişkileri 

kurarak eğitmek istemiştir. Meselâ; yukarıda kullandığı ağır ifadeleri 
aşağıdaki mısralarda gerekçelendirmektedir. Namaz Allah’a ibadet etmek 
için kılınmaktadır. Namâz kılmaktan murat; gönül evini Allah’a layık bir 
taht haline getirmektir. Gönül sadece namâzı kılan kişinin gönlü değildir. 
Herkesin bir gönlü bulunmaktadır ve gönül kırıldığında Allah’ın evi de 
kırılmış olmaktadır. Kalp kıran, gönül yıkan bir Müslümanı ve onun 
Rabb’ini Allah’a inanmayan bir inançsız veya bir gayr-i müslim nasıl 
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sevebilir? Tavır ve tutumlarında hoşgörülü olmayan bir Müslüman diğer 
insanların Hakk’ı ve hakîkatı tanıma, ona gönül verme fırsatını elinden 
almaktadır. 

Gönül Çalab’ın tahtı,
Çalab gönüle baktı,
İki cihan bedbahtı,
Kim gönül yıkar ise.

Sen sana ne sanırsan,
Ayrığa da onu san,
Dört kitabın ma’nası
Budur eğer var ise. (Yunus Emre, 2003: 130)
Yunus Emre namaz ibadeti konusundaki rasyonel ve açıklayıcı yöntemin 

aynısını, Hac ibadeti için de, sergiler. Ona göre gönül kıran bir hacının 
gittiği onca yol hebâ olmaktadır: 

Bir kez hacca vardın ise, bin kez gazâ kıldın ise,
Bir kez gönül kırdın ise, gerekse var yollar doku.
Bunun nedenini şöyle açıklar:
Gönül mü yeğ, Kâ’be mi yeğ ayıt bana aklı eren,
Gönül yeğdürür zira kim gönüldedir dost durağı. (Yunus Emre, 2003: 116)
Yunus Emre kendisine akıllı olduğunu zanneden kişiyi muhatap 

almaktadır. Ona “Dost”un durağının gönül olduğunu hatırlatarak, Kâ’be’yi 
tavaf etmenin anlamını fenomenolojik bir yöntemle öğretmektedir. 
“Kâ’be’yi tavâf etmek için uzun ve meşakkatli yolları aşıyorsun da, 
hemen yanı başındaki bir insanın gönlünü neden kırıyorsun?” mesajını 
vermektedir. Halbuki kırılmış bir gönlü sevgi ve hoşgörüyle onarmak daha 
kolaydır. Kâ’beyi tavâf eden bir mü’min kalbindeki kin, nefret, haset, hırs 
ve öfke gibi duygulardan da kurtulmalıdır.

Yunus Emre hem süreç, hem de sonuç odaklı bir hoşgörü eğitimi 
yapmaktadır. Şiirlerinde hoşgörü duygusunu İslâm inanç ve tasavvufuyla 
birlikte, nedensellik ilkesine de uygun bir şekilde işlemektedir. 
Muhataplarının kalp, gönül ve rûhlarını hoşgörü duygusunu hissetmeye 
eğilimli hale getirmeye çalışmaktadır. Onun mesajları -müslim, gayr-i 
müslim- geniş halk kitleleri tarafından algılanmış ve Anadolu hoşgörü 
ikliminin hâkim olduğu bir barış adası haline gelmiştir.

IV. Goethe
Yakın tarihimizde Avrupa’nın içlerinde dinler ve dindarlar arası hoşgörü 

fikrinin gelişmesine öncülük eden düşünürlerden birisi ünlü Alman 
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şairi Goethe’dir. Goethe’nin İslâm Dini hakkındaki görüşleri üzerine 
yazılar yazan ve Berlin, Kahire gibi hem Batı, hem de Doğu şehirlerinde 
konferanslar veren Katherina Mommsen şu değerlendirmeyi yapmaktadır: 
“Goethe İslâm Dini’ne Hıristiyanlıktan başka herhangi bir dine olduğundan 
çok farklı, olağanüstü ve içten bir yakınlık duyuyordu. Bu yakınlığı o, 
hayatının çeşitli çağlarında açığa vurmuştur. Henüz 23 yaşında iken Hz. 
Muhammed için fevkalade bir övgü şiiri yazmıştı. 70 yaşında bir şair 
olarak da, Kur’ân’ın Hz. Peygambere mânâ olarak bütünüyle indirildiği o 
kutlu gecenin (Kadir Gecesi) bir bayram gibi kutlanması fikrinde olduğunu 
bütün samimiyetiyle ifade ediyordu. Mommsen Goethe’nin İslâm’a olan 
bu ilgisini tolerans fikrinin hakim olduğu Aydınlanma Çağı’nın etkisine 
bağlamaktadır. (Mommsen, 1967: 187)

Sebep her ne olursa olsun, Goethe Batı Medeniyeti’ne yaşanabilir bir 
dünya inşa etmek için ideal fikirler bırakmıştır. Hıristiyan Almanlara gayr-i 
Hıristiyan olan Müslümanların da sevgi ve saygıya layık bir Peygambere, 
okunmayı ve uygulanmayı hak eden kutsal bir kitaba sahip olduklarını 
anlatmaya çalışmıştır. Kendisine bir Kur’an tercümesi veren Herder’in 
fikirleri, Goethe’nin Aydınlanma Çağı’ndan daha fazla ondan etkilenmiş 
olabileceğini göstermektedir. Herder; “Müslümanlardaki kötülüklerden 
arınma çabasını, devamlı olan günlük ibadeti, zekâtı, sadakayı, Allah’ın 
iradesine teslimiyeti” Müslümanlara rûh huzuru ve karakter birliği veren 
unsurlar arasında saymaktadır. (Mommsen, 1967: 189)

23 yaşında Kur’an’la tanışan Goethe’nin, kendisine Kur’an tercümesini 
hediye eden Herder’e yazdığı teşekkür mektubunda şu ifadeler yer 
almaktadır: “Şimdi ben, Mûsâ’nın Kur’an’da duâ ettiği şekilde duâ etmek 
istiyorum: Rabb’im! Dar göğsümde genişlik ver bana!” (Mommsen, 1967: 
190) Goethe, okudukça inanç konularıyla ilgili sorularına tatmin edici 
cevaplar bulduğu Kur’an’ın üslubunu güçlü, yüksek, müthiş ve yer yer 
de “gerçekten muhteşem” ifadeleriyle nitelendirmiştir. (Mommsen, 1967: 
191) Kur’an âyetlerinden aldığı notlar onun Kur’an’da “neyi aradığı ve 
neyi bulduğu” sorusuna cevap vermektedir. “Doğu da Allah’ındır, Batı’da 
Allah’ın. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü oradadır.” (2/ Bakara, 115) âyetini 
okuyarak notları arasına alan Goethe, herkesin ve her yerin Rabb’i olan 
Allah tasavvurunu Kur’an’da bulmuştur. Bu keşfin onun gönlünde tarifi 
mümkün olmayan bir genişliğe ve hoşgörüye sebep olduğu anlaşılmaktadır. 
Goethe için inanç; görünmeyene sevgi ve güvendir. (Goethe, 1992: 147) 
Onun karşı olduğu şey; inançsızlıktır. “İnancın hangi biçimde olursa olsun 
egemen olduğu çağların parlak olduğunu” ifade eder. “İnançsızlığın üstün 
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geldiği çağların ise bir an için aldatıcı bir parlaklık gösterse bile, gelecek 
kuşaklar için kayıp zaman dilimleri olduğu” görüşündedir. (Goethe, 1992: 
146) Müslümanların inançlarındaki samimiyetlerine olan hayranlığını 
gizlemez. “Hakiki bir Müslüman Cennet’ten öyle söz eder ki, sanki kendisi 
orada bulunmuştur.” der. (Goethe, 1992: 149)

Goethe Allah’ın Doğu’nun ve Batı’nın Rabb’i olduğu gerçeğini şu 
mısralarla ilan etmektedir:

Doğu da Allah’ındır!
Batı da Allah’ın!
Kuzey ve Güney sahası,
Sulh içindedir O’nun kudretiyle,

O Tek Âdil olan,
Hak olanı istiyor herkes için,
O’nun yüz isminden biri de “el-Adl”,
Bu yüce isim çok yükseltilsin; âmin! (Goethe, 1993: 178)

Dört cihete adaletle hükmeden Allah, güç ve kudretiyle yeryüzündeki 
barışı sağlamaktadır. Goethe’nin “Esmâü’l-Hüsnâ”dan birisi olan “el-Adl” 
ismine ve onun evrendeki tecellîlerine hayran olduğu anlaşılmaktadır. 
“Allah’ım! Sen benim efendim ol! Sen ki her şeyi seversin. Güneşi, 
ayı, yıldızları, yeri, göğü ve beni yarattın” sözleriyle her şeyi yaratan ve 
herkesi kuşatan bir Allâh inancının gönlüne verdiği coşkuyu kelimelere 
dökmektedir. Goethe için “Tanrı’ya inanıyorum.” demek övünülecek bir 
sözdür. Tanrı’nın varlığının nereye ve nasıl yansıdığını anlamak ise gerçek 
mutluluktur. (Goethe, 1992: 485-486)   

“Muhammed de bir Peygamberden başka bir şey değildir. Ondan evvel 
de nice Peygamberler gelip, geçmiştir. Eğer şimdi o da ölecek olursa, 
ökçelerinizin üzerinde geri mi döneceksiniz?” âyetinde (3/ Âl-i İmrân, 144) 
ifade edilen gerçeği Kur’an’dan öğrenince, papaz Lavater ile “sadece Îsâ’nın 
mı Allah’ın elçisi olarak kabul edilebileceği, yoksa daha birçoklarına da 
mı görev verilmiş olabileceği” üzerine münâkaşalar yapmıştır. Goethe’nin 
yakaladığı nokta çok önemlidir. Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında 
cereyan eden hoşgörüsüzlüklerin en önemli nedeni, Müslümanların Hz. 
Îsâ’yı bir Peygamber olarak kabul etmelerine rağmen, Hıristiyanların Hz. 
Muhammed’i bir Peygamber olarak kabul etmemeleridir. Ne yazık ki 
günümüzde bazı Hıristiyanlar İslâm Peygamberini çok çirkin şekillerde 
tasvir etmektedirler. Goethe bu anlayışı “Biz hiçbir kavme, kendi dilinden 
başka bir dille konuşan bir Peygamber göndermedik.” âyetini 
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(14/ İbrahim, 4) sıkça tekrar ederek yıkmaya çalışmıştır. (Mommsen, 1967: 
193) “Muhammed’in Şarkısı” başlıklı övgüsünde “dalga” kelimesiyle 
sembolleştirdiği Hz. Muhammed’e olan hayranlığını şu kelimelerle dile 
getirir:

İniyor şimdi ovaya,
Gümüş pırıltılarla…
Ve ovalardan ırmaklar
Dağlardan dereler
Sevinçle sesleniyorlar ona: Kardeş!
Kardeş, kardeşlerini de al,
Beraber ezelî atana götür,
Açılmış kollarıyla
Bizi bekleyen
Ebedî okyanusa…
Böylece taşıyor kardeşlerini,
Hazînelerini, evlatlarını,
Gönlü sevgi ile tutuşmuş olarak,
Bekleyen Yaratıcıya. (Mommsen, 1967: 194-195)

İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’i şiirlerinde öven Goethe, İslâm 
inancının zorda kalmış insanlara rahatlık veren özelliklerinden de 
yararlanmayı bilmiştir. Meselâ bunlardan birisi “kader inancı”dır. Gelini 
tehlikeli bir hastalığa yakalandığında, bir dostuna şunları yazmıştır: 
“Artık söyleyecek bir şey kalmadı. Yine İslâm’a tutunmaya çalışıyorum. 
(Mommsen, 1967: 201) Çevresinde kolera salgını olduğu zaman da, 
benzer ifadeler kullanmıştır: “Herhangi bir şekilde cesaret aradığımızda, 
hepimiz İslâm’da yaşıyoruz.” (Mommsen, 1967: 201) Aslında Goethe 
bu ifadeleriyle, Hıristiyanlar tarafından kabul edilmese de İslâm’ın insan 
hayatını kolaylaştıran ve yaratılışla uygunluk arz eden özelliklerinin 
bulunduğunu ve her insanın ister istemez, çeşitli durumlarda İslâm’ın 
inanç esaslarına sığınmak zorunda kaldığını hatırlatmaktadır. İslâm’ın 
da tek başına insana ve insanlığa verebilecek bir şeylerinin bulunduğuna 
dikkatleri çekmek istemektedir. Eckermann’la sohbetleri sırasında İslâm’ı 
överken şu cümleleri söylemiştir: “Muhammed’in Dini’nde olanların, 
eğitimlerine hangi öğreti ile başladıkları hususu çok enteresandır. Dinde ilk 
basamak olarak onlar, gençlerini, insanın her şeyi yöneten Allah tarafından 
önceden tespit edilmemiş hiçbir şeyle karşılaşmayacakları kanaatiyle 
güçlendirirler. Böylece onlar, hayatları boyunca takviye edilmiş ve huzura 
kavuşmuş olurlar. Artık kendileri için güçlükler ortadan kalkmış gibi olur.” 
(Mommsen, 1967: 201-202) Goethe, Hıristiyanlıktaki “Rabb’inizin izni 
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olmadan bir serçe bile damdan düşmez” ifadesinin kaynağının da aynı inanç 
olduğunu vurgulayarak, Hıristiyanların İslâm hakkında olumlu duygu ve 
düşünceler taşımalarını sağlamaya çalışmıştır. (Mommsen, 1967: 202)

Goethe Napolyon’a karşı yapılan İstiklâl Savaşı sırasında müttefik Rus 
birlikleri arasında Almanya’ya gelen Müslüman askerlerle görüşmeler 
yapmıştır. Onların kendisine gösterdikleri fevkalâde teveccühten çok 
hoşlandığını arkadaşı Trebya’ya yazdığı mektupta anlatır. Şairin hatıra 
defterinde evindeki Müslüman misafirlerden sık sık bahsedilir. (Mommsen, 
1967: 203) Goethe bütün dinlerin ve mezheplerin ortak kutlayacakları 
“Katıksız İnsanlığın Bayramı” adını verdiği bir bayramdan söz eder. Bu 
bayramda hiçbir kimse, diğerine hangi dinden olduğunu sormayacaktır. 
(Mommsen, 1967: 204) Doğu-Batı Divanı adlı eserinde Doğu ile Batı’yı 
kıyaslayarak ikisinin de kardeş olduğunu ve sonunda mutlaka İslâm’da 
buluşacaklarını anlatır. Âyet ve hadîsler naklederek, Batı’ya İslâm’ın 
gerçeklerini açıklamaya çalışır. “İnsan kendiyle birlik oldu mu, başkalarıyla 
da olur.” diyen Goethe (Goethe, 1992: 89) iç dünyasında ulaştığı birlik 
şuuruyla, barış içerisinde bir dünya kurmaya çalışmıştır. Hoşgörünün 
her türlü güçte ve yetenekte kendini gösteren barışın tek sağlayıcısı 
olduğu görüşüne sahip olan (Goethe, 1992: 112) Goethe’ye göre; dünya 
genelindeki bir hoşgörüye ulaşmanın yolu: İnsanların ve milletlerin 
özelliklerine karışmamaktır. (Goethe, 1992: 112) Kendi değerinin tadına 
varmak isteyen insanlar, önce diğer insanlara değer vermelidirler. 
(Goethe, 1992: 120)

V. Tolstoy

Abdullah es-Sühreverdî’nin Hindistan’da basılmış olan “Hz. 
Muhammed’in Hadîsleri” adlı kitabını okuyan Tolstoy, hadîslerden 
bazılarını seçerek, bir kitapta toplamıştır. Seçilen hadîslerin konuları 
Tolstoy’un zihnindeki Hz. Muhammed ve İslâm imajını analiz edebilmek 
ve onun bu kitabı niçin yazmış olabileceği sorusuna cevap bulabilmek 
açısından önemlidir. Tolstoy’un öncelikli amacı; Ruslara Hz. Muhammed’i 
ve İslâm’ı bizzat kaynağından ve doğru bir şekilde tanıtmak olabilir. Kendi 
zor sorularına Hz. Muhammed’in hadîslerinden ikna edici ve açıklayıcı 
cevaplar bulmuş gözükmektedir.  

Tolstoy’un seçtiği hadîsler, itiraflarında dile getirdiği zor soruların 
cevabı gibidir. İtiraflarını anlatırken; “Hiç Olabilmek için”, Bilinmeyeni 
Bulmak”, “Allah’la Birleşme”, “Allah’ı Bulmak Gerek” (Tolstoy, 2005: 
70-79) şeklinde başlıklar kullanan Tolstoy, Allah sevgisini dile getiren 
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hadîslere öncelik vermiştir. “Allah’ım! Sana olan sevgimi bana bağışla. 
Sevdiklerinin sevgisini de kalbime koy. Öyle yap ki, ben senin layık 
bildiğin, sevdiğin işlerin uygulayıcısı olayım. Öyle yap ki, senin sevgini 
benim için, bana, aileme ve servetime olan sevgimden üstün eyle. 
Allah’ım! Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine 
beni ulaştıracak davranışı istiyorum. Allah’ım! Senin sevgini nefsimden, 
ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl.” (Tolstoy, 2005: 24-25) 
hadîsi buna örnek olarak verilebilir.

Ünlü yazar itiraflarında İslâm Tasavvufu’ndaki ma’rifetu’llah (Allah 
bilgisi) ve muhabbetullah (Allah sevgisi) kavramlarına denk düşen 
bir anlayış içerisinde, hayatına anlam ve rûh kazandıran bir metafizik 
düşünceyi benimsemiştir. “Ben neyim?”, “Niçin yaşıyorum?”, “benim 
görevim ne?”, “Nasıl yaşamalıyım?” sorularına bilim ve felsefeden 
aradığı cevabı bulamayınca, Hz. Muhammed’in hayata anlam kazandıran 
mesajlarına sığınmıştır. Tolstoy, inancın sadece insanın Allah’la ilişkisi 
olarak görülmesini ve insana söylenmiş olan şeylerin kabul edilmesinden 
ibaret sayılmasını eleştirerek, “inancı; insan yaşamının ya da anlamının 
öğrenilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Ona göre “inanç yaşamın gücüdür.” 
(Tolstoy, 2005: 79) Eserine; “Ben bir gizli hazine idim. Bilinmek istedim 
ve insanı yarattım.” hadîsini alırken de, Allah’ın insanı yaratmış olmaktan 
duyduğu hoşnutluğu Hz. Muhammed’in dilinden keşfetmiş gözükmektedir.

İslâm’ın “açıklanabilirlik” ve “sadelik” gibi, düşünen insanları etkileyen 
özelliklerinden büyük ölçüde etkilenmiş gözüken ve İslâm hakkındaki 
düşüncelerini cesurca okurlarıyla paylaşan Tolstoy, inanç olarak 
nitelendirildiği halde yaşamın anlamını yok eden söylemleri inancın 
dışında değerlendirmektedir. Yaşadıkları dünyada işlerini büyütmeye 
ya da ellerinde tutmaya çalışan, feragatten, acıdan ve ölümden korkan 
ve inançsızlar gibi yaşayan dindarları inandırıcı bulmamaktadır. “İnsan 
başkalarının emeğini sömürerek zevk almak için değil, bütün insanlık 
için yaşayabilsin diye yaratılmıştır.” (Tolstoy, 2005: 83) sözü Tolstoy’un 
açıkladığı yaratılış sebebidir. Onun uzun tecrübelerden sonra keşfettiği, 
başka bir ifade ile hissettiği yaratılış gerçeği kitabında nakletmiş olduğu şu 
hadîste ifade edilmektedir: “Kim Allah’ın yarattıklarına karşı merhametli 
olursa, Allah da ona merhametli olur. İnsanların iyilik ve kötülüklerine 
bakmayarak onlara iyilik et. Başkalarına iyilik yap ki kötülüklerine engel 
olasın.” (Tolstoy: 28)

Tolstoy gibi gerçeğin peşinde koşan ve bu uğurda dert ve sıkıntılara 
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katlanabilen insanlar, kendilerini yalnız hissetmeyecekleri, bütün 
insanlıkla kucaklaşabilecekleri ve kötülüklerden herkese iyilik yaparak 
emin olabilecekleri, yani hiçbir kimseden korkmayıp, endişeye 
kapılmayacakları bir dünya tasavvur etmektedirler. Tolstoy “kendiniz 
için istediğinizi başkaları için de isteyin; kendiniz için istemediklerinizi 
başkaları için de istemeyin.” hadîsini yukarıda belirtilen evrensel bir ahlâk 
modelinin olmazsa olmaz bir ilkesi olarak takdim etmektedir. Aslında onun 
aradığı; kimseye kin ve nefretin duyulmadığı, kimsenin dilinden, dininden, 
renginden veya cinsiyetinden dolayı dışlanmadığı, bütün insanlığın barış 
ve huzur içerisinde yaşadığı bir dünyadır. Tolstoy böylesi bir dünya için 
nasıl bir ahlâka ihtiyaç olduğunun farkındadır. İhtiyacına cevap bulduğu 
Hz. Muhammed’in hadîslerini şöhret ve itibar sahibi bir yazar olarak bütün 
dünyaya ilan etmiştir. Bu ilan ediş hoşgörünün ötesinde bir kadirşinaslık 
örneği olarak, İslâm dininde görülen gerçekliğin vicdan sahibi insanlara 
duyurulmasıdır. Bugün de insanlığın Hz. Muhammed’in karikatürlerini 
yaparak Müslümanları incitmek yerine, Hz. Muhammed’i asgarî bir 
hoşgörüyle anlamaya ve dünyada Müslümanların da yeri olduğunu ilan 
etmeye ihtiyacı bulunmaktadır.

Tolstoy’un Azerî kökenli General İbrahim Ağa ile evli olan Rus 
uyruklu bayan Yelena Vekilova’ya yazdığı cevabî mektup, onun din 
değiştirmeye kadar, insanların hür iradeleriyle yaptıkları seçimlere ne 
derece saygı ve hoşgörüyle yaklaştığının bir kanıtıdır. Özellikle Avrupa’da 
“İslâmlaşma Karşıtı” (anti-islamist) partilerin kurulduğu ve İslâm karşıtı 
gösterilerin yapıldığı günümüzde, iki oğlunun Müslümanlığı seçmek 
üzere olduğunu yazan bayan Vekilova’ya verdiği şu cevap manidardır: 
“…Sizin oğullarınızın Muhammed’in dinini Hıristiyanlıktan üstün 
tutarak kabul etmeleri, yani bir dinden başka bir dine geçmeleri hakkında 
kimseye bilgi vermeleri gerekmez… Hıristiyan idealini ve öğretisini her 
şeyden üstün tutan bir insan için bunu söylemek ne kadar garip olsa da 
demeliyim ki, Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre Kilise 
Hıristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması, bende 
hiçbir şüphe doğurmuyor.” (Tolstoy: 54)

Tolstoy’un kitabına aldığı hadîslerden bazıları şunlardır:  

“Hiçbir kimseye öfkesini yutmaktan daha güzel bir içki verilmemiştir.” 
(Tolstoy: 26)

“Öfkesini açığa vurmaktan çekinip, onu boğanları Allah daima 
mükâfatlandırır.” (Tolstoy: 30)
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“Kimseyi kırma. Biri seni kırar ve ayıplarını, kötülüklerini açığa 
vurursa, sen de onun kötülüklerini açıklayıp yayma.” (Tolstoy: 27)

“Diliyle insanları kıranları, ibadetleri temizlemez.” (Tolstoy: 36)

“Namaz kılıp, oruç tutmaktan ve iyilik yapmaktan daha güzeli nedir 
bilir misiniz? Dargınları barıştırmak. Çünkü kin, nefret ve düşmanlık 
insanı Allah’ın vereceği her mükâfattan mahrum eder.” (Tolstoy: 36)

“Muhabbet, insanı sevdiğine karşı sağır ve dilsiz yapar.” (Tolstoy: 35)

 “Gerçek üzere olan o kimsedir ki, kötülüğe karşı sabırlıdır ve kırılmayı 
unutur.” (Tolstoy: 31)

“Gerçek tevâzu, bütün iyiliklerin başıdır.” (Tolstoy: 31)

“Allahu Teâlâ, halim, selim, saygılı ve mütevâzî olmayı emrediyor ki, 
kimse başkasına zulmetmesin.” (Tolstoy: 35)

“En hayırlınız odur ki, iyilik bulunca Allah’a şükreder, kötülüğe maruz 
kalınca Allah’a sabreder. O daima Allah tarafından mükâfatlandırılır.” 
(Tolstoy: 31)

“En mukaddes savaş, insanın (nefsine) kendine galip gelmesidir.” 
(Tolstoy: 31)

“İnsanlara karşı nezaketli ol, kabalık etme. Onlarla iyi geçin, onlardan 
nefret etme. Sana Yahudiler ve Hıristiyanlar rastgelip de Cennet’in 
anahtarını sorsalar, onlara Cennet’in anahtarının Allah’ın varlığına, 
birliğine şehâdet etmek olduğunu anlat.” (Tolstoy: 39)

Sonuç

Samimiyetle İslâm’a gönül veren Türkler, Hz. Muhammed’in 
evlatlarıyla (Ehl-i Beyt’le) buluşmanın verdiği irfânî bilgi ve vicdânî sevgi 
ile bütün yaratılmışları bağırlarına basan kâmil mürşidler yetiştirmişlerdir. 
Hoca Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Velî ve Yunus Emre gibi mutasavvıflar 
evrensel değerler sunan Kur’ân âyetlerini ve Hz. Muhammed’in hadîslerini 
temel referans kaynağı alarak, herkesi ve her nefesi kuşatan mesajlarını 
insanlığa hediye etmişlerdir. Pîr-i Türkistan’ın Orta Asya’yı aydınlatan 
sevgi ve hakîkat güneşi, Hacı Bektaş Velî’nin ocağında parlak bir kutup 
yıldızına dönüşerek Anadolu’dan Balkanlar’a kadar sevgi yolunu gösteren 
bir pusula olmuştur. Âşık Yunus Hacı Bektaş Velî’nin yolunda yürüyen bir 
aşk ve muhabbet eridir. Onun gökyüzü çadırına herkes sığabilmiştir.
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Kur’an ve onu insanlığa tebliğ eden Hz. Muhammed, Goethe ve 
Tolstoy gibi Batılı düşünürleri de etkilemiş görünmektedir. Goethe 
Hıristiyan Almanlara gayr-i Hıristiyan olan Müslümanların da sevgi 
ve saygıya layık bir Peygambere, okunmayı ve uygulanmayı hak eden 
kutsal bir kitaba sahip olduklarını anlatmaya çalışmıştır. Tolstoy ise 
Ruslara Hz. Muhammed’i ve İslâm’ı bizzat kaynağından ve doğru bir 
şekilde tanıtmayı amaçlamış görünmektedir. Fikir ve görüşlerinden İslâm 
Tasavvufu’ndaki "ma’rifetu’llah" ve "muhabbetullah" kavramlarına denk 
düşen bir anlayışı benimsediği fark edilen Tolstoy, bir Hıristiyan gencinin 
Müslüman olmasından neredeyse mutluluk duymaktadır. Çünkü o, “Hz. 
Mumammed’in Hadîsleri” adını verdiği kitaptaki sevgi ve hoşgörüye 
çağıran Nebevî ahlâktan çok etkilenmiştir. 
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IN THE NAME OF GOD
MITHRAISM AND GOD BELIEVERS SECT

EHSANİ, Sohrab
İRAN/IRAN/ИРАН

(( When swords sound is heard, when horses nostrils are shaken ... when 
bows string is wistling and releasing the sharp arrows. do the great gods, 
mithra and ormuzd help us)) 

<< Mehr yasht >>
Mithraism  have had some followers in  IRAN  and other countries 

for centuries. after christ prophetic mission, Mithraism were defeated by 
Christionity and its.

Followers in new christion lands were prosecuted and their temples 
were destroyd.

After Islam and its spreading in IRAN through different ways, Mithra 
who has been worshiped along the Zoroaster was abandoned.

After Arab muslems attacking IRAN and capturing it, inspite of 
intensive preventing by muslem governors, new Iranian muslems did their 
Pre-Islam customs which distincted them from other and at the same time 
was a negative resistance against new governors.    

Gradually  after  appearance  of   religious  sects, because  of  social, 
political  and  economic factors particularly after mongol attack Mithraism 
effects were appeared.

Some of  these  sects  have been  also affected by  manichaean and 
Mazdaism. God believer is a religion sects affected by Mithraism in IRAN 
which has been formed and spreaded specially in west country.

The followers live in different parts of IRAN because of some different 
factors. They believe in Imam Ali, not as God  but he is not a  part from 
God and  they  believe  that God supreme being has been appeared in Ali.

Their best time was from Soltan Ishagh age (8th century AH). He was 
one of their greatest which is known as creator and recognizer of this sect. 
He has a special respect and holiness.
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Research in this sect shows some similarities to Mithraism. These 
similarities show the certain unity of mithraism and God believers sect.

1. Jamkhane 2. Devotion Ceremonies 3. Ceremony Performing of 
Devoted People 4. No Permission the Enter for Women 5. Ceremonies at 
Special Nights of the Year 6. Gnostic Aspects.

The writer has investigated  to show that Mithra exists in new form  
in Islam age. It has been tried to show  the unity of  Mithraism and God  
believers sect and through some documents and observations (The writer is 
devoted to one of the sects).

It has to be considered that the research is not perfect.

1. Jamkhane 

Jamkhane is the place of ceremonies. In some areas, because of  financial  
problems, a rich man make it in his house.

((Some  times famous  Mithraist or officials make  ((mehrabe))  in a part 
of their home.)) (Vermazern, 59) 

Jamkhane is not very big  so  it  may be  many of  them  that  each has  
100 people capacity.

((They did not build Mehrabe so big because They wanted it to be as a 
cave and also because the Mithraist who came to worship, became familiar 
and friend to others and love them. so Mehrabe had only 100 capacity if 
the number of follower grew they made a new mehrabe.)) (Hami, 63).

Jamkhane has no opening except. a window by the entrance door 
covered by frosted glass.

Entrance door is at the east to cause to shine in Jamkhane. Today some 
of them have many windows. The  window  by the  entrance  door  is for 
giving  vow. They have no window because unbelievers do not look inside.

((Inside was always dark and they never made any opening.)) 
(Vermazern, 59).

((Usually the temple (Parasteshgah) was made at east to cause shining 
sun rediates, so they made a window on the roof or dome which cause to 
shine sun rediates directly on the picture of Mithra.)) (Vermazern, 98).

Inside the Jamkhane,  They make  some mantels to put  lantern, candle 
stick and the instruments are belonged to jamkhane.

((The way to devide Mehrabe to some chambers is the same, we do not 
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know if it is carrying a special meaning or not.)) (Vermazern, 60)

Jamkhane is a holy place to God believers, so there is no permission to 
enter without washing.

They believe on it as same as Kaabe. They have to wash ceremonial to 
enter with the intention to Jamkhane washing which is the same as Kaabe. 

2.Devoting Ceremonies

Devoting ceremony is for whom decides to be a member of one of the 
11 sects:

1. Shah Ebrahim family 2. Ali Ghalandar fmily 3. Baba Yadegar family 
4. Sayid Abolvafa (khamooshi) family 5. Mirsoor family 6. Sayid Mosaffa 
family 7. Hadj Baboo Isa family 8. Atash Bag family 9. Shah Hayas 
family 10. Baba Heydar family 11. Zonnor family from Sayid Abolvafa 
off springs.

They are in two groups:

1. People whom their parents are God believers and are devoting soon 
after naming by their father or a legal representative.

2. People whom their parents are not God believers, have to be devoted 
through some stages.

For devoting, it is necessary to have a walnut (a kind of fragrant jungle 
fruit growing in India that is also called nutmeg growing), a white hand 
kerchief,  pomegrante, sugar candy, a knife, money, a silver coin, a cock.

3 kilo gram of rice and a little more rice added  and 750 gram of animal 
oil. ((Silver belongs to moon. According to noroozname. gold is the sun’s 
Elixir and silver is moon’s. Jamshid was the  first man who has  exploited  
them from  the  mine, Then  ordered to make them circular just like sun, 
seal up on two faces of sun and say this is the king of people on the earth as 
the sun in sky, Then make the silver just  as moon, seal it up on two faces 
of it and say this  is the  head man of  people  on  earth as  the  moon  in 
the sky.)) (Samadi, 82).

When everything is available, They put walnut, coin  and knife  in a 
vessel and other  needs  in an other one. They cook  rice and  cock and oil. 
Then the Father Fingure and  guide comes and they perform devoting or 
walnut breaking ceremony.
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Devoting volunteer has to wash, then he and the guide stand in genu  
Flexion, Jamneshin persons and Sayid bow down and pray. Sayid let them 
to cut the walnut and after praying devide them among the jamneshin 
persons. the volunteer should not set at loose guide’s hand or clothes.

They should not make clothes from jam  handkerchief. devoted persons 
should  not marry the father Fingure and guide because he is just like their 
father.

 ((Theaching ceremony and secrets was performed by Father Figure and 
herald after ceremony, The  volunteer  is honored  by brother  little and is 
the Father Figure son as his other coreligionists.)) (Vermazern, 179).

From this time he can attend in jam, he must be retentive of  jam secrets 
and do not say them to unbelivers.

((After the ceremony which we can called it Baptism  figuratively,  new 
devoter is a community member and undertake  not to reveal  the secret  to 
friends  and  women)) (Vermazern, 176).

People whom parents are not God beliver, should become  familiar to 
costums  and ceremonies near father Figure and then the father figure let 
them tobe devoted. he must succeed  in exam.

((The volunteer who wanted to be a mehri, had to be a student and learn 
some instructions to  become ready for more  important ceremonies.  so he 
had to make the the guid satisfied. the nature of the instruction is unknown.

Considering to importance of keeping secrets in mithraism elements 
and  principles have been taught them.

((The secrets that  has been  trying  to keep were related to  religious  
ceremonies.))  (Vermazern, 177).

People whom their parents were  God  believer were named by  jam one  
weak after birth (girl or boy).

The infant first washed, then named.
According to Hamid Noori in his book a ((Iranian part in word 

civilization)) page 239, there are some similarities between Mithraism 
and Christianity, such as Baptism which is performing in God believers 
ceremonies. (Cumont, 248-249).

3. Ceremony Performing of Devoted People
Devoted person can enter the jam, attend the ceremony. other person 

can not and they  can only stay behind the door. 
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Children  and  women have no permission to enter the jam. Sayid sits 
at  the seat of honor.

Is pits of current tradition in Islam, Sayids are not from Mohammad’s 
off spring, they are called Sayid because of their leadership. a Sayid should 
be a member of  11  family. just shah Ibrahim family is off spring of prophet 
Mohammad.

Soltan Ishagh is off spring of Imam Mosa Kazem whom I will tell more 
about him.  

One who enters the jam must bow down and say God name (Hoo 
ya  Hagh) at the threshold, then kiss Sayid’s hand  and  other Jamneshin  
persons  hands from the right. there is no difference between the rich or 
the  poor, the old or the young about kissing. Jamneshin can put a knee on 
the ground to meet jamneshin persons, hand or tie his waist band to others, 
to  fasten the cordiality. If Sayid comes late he  also has to  meet other’s     
hands.

((Believers in mithraism community are united apart from their  
social and moral differences or class distinctions, so we can see some 
manifestation of simple beliefs and glorified works of wealthy people in 
some mehrabes.)) (Vermazern, 52).

Jamneshin has to wash wear a hat and a waist hand on his coat. wearing 
shirt  without coat or overcoat is  forbidden  recently. there  is  no prohibition 
in some sects,  It is sufficient to put the shirt on the trousers and a waist 
hand on it.

((It is necessary to tie the waist hand. wearing white clothes is 
recommended. White clothes has interior and  exterior virtue on Jamneshin 
so is the best. it is similar to Muslem’s pilgrim group during Kaabe 
pilgrimage because our Kaabe is jam. So we have to  wear pilgrim grab to 
attend the jam.)) (Elahi, 71-72).

((A rich mithraist also wear simple clothes during the ceremony and 
see his perfaction in self refining. Because he is ready to other wordly life, 
which is not similar to wordly life.)) (Vermazern, 239).

The people who do jamkhaneh work. 1. Sayid 2. Caliph (successor) 
3. Ghapoochi (door keeper) 4. Khadem (servant).

For caliph, door keeper and servant, faith is criterion of capability and 
skill. There is no distinction for selecting regarding to wealth or education.

((In  mithraism  communities. it is clear that  sometimes a person  from  
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the  lowest social class in the upper rank and vice vera.)) (Cumont, 87).

In all ceremonies citing  Imam Ali, Benjamin and David Kabood  savar  
who are the greatest God believers.

Benjamin is pir-e-piran (chief father figure) because Soltan Ishagh has 
been devoted to him.

((A  cave mehrabe found  in  marino  near the Rome  in 1965,  and there 
was a wall  in front of  it on the last wall,  Mithra’s  portrait was  painted. 
since  it was there for  16 centuries, its colour didn’t change. When I saw it, 
I found that the colour of  mithra’s ox was light and I knew  that Ali Allahi  
people  called  mithra  as  Kabood  savar David  because it had killed an 
eviu ox.)) (Hami, 61).

They call David to help them, he knows secrets and can guide people. 
to know about  the greatness of David.

Ahmad Hami has some verses from yarsan religious songs  from masha 
Allah soori in his book:

One who comes to rescue is David.

One who comes to rescue from morning to night is David.

Early riser bird in sky is David.

Aware of hidden secrets is David.

The shout of sun morning is David.

Judge of Appearnce Day is David.

Imam of all companios is David.

Guide of loneliness road is David.

Riding on the north wind is David.

Loading the burden of yarsan is David.

((In mehryasht its prettiress  is  described. It appears before sun and 
since sun and mithra are accompanied with each other, mehr  meaned sun 
later mithra goes with sun from east to west. It controls all promises so 
it is always a wake. it control all over the world to avoid any breach of 
promise. It also appears  in the last judgement of souls in the ((chinvad 
bridge)) with Izad soroush and Izad Rashn and controls the judgements.))
(Amoozgar, 19).
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((Pardivar)) is a bridge in  North east of ((Gooran)) on the ((sirvan)) 
river. It is said that bridge builder is Soltan Ishagh. according  Saranjam 
name this bridg was made at  the early 8th century (AH).

Since the builder is Soltan Ishag, the bridge is holy and respectfull. It is 
said that the bridge is ((serat)).

((Pardivar)) in Goorani accent means ((the other side of bridge)) 
according to Khorde saranjam name  soul  of dead  people must  past  
through  the  bridge and then settle on other bodies. Caliph-is the Pir 
Benjamin (father figure) jam, Khadem (servant) plays David’s role. when 
every body comes, Sayid orders to close the jam door then  nobody can 
enter or exit.

Every body must bow down and sit on knee. citing is performing along 
with deviding vow and sacrifice animals.

Finally they give some sip of syrup to jamneshin people Jamneshin has to 
fast earlier 3 day fasting  is necessary  and  another 3 day is  recommended.  
We will tell about the 6 days.

4. No Permission the Enter for Women

Women  have no right to attend  the  ceremony,  although  they are also 
devoted from childhood  (whom their  parents are God believer). They can 
only stay out of the jam and behind the door to listen to citing. Women 
cook the vow (wearing waist band) but do not enter the jam.

In  some sects some  vow  devide among  the women  and in  some sect  
nothing is expeled from the jam.

((A women cannot be a jamneshin, unless she reach the ((Jani)) Rank. 
((Malek Jan)) withe sheik litle is Noor Ali Elahi’s sister and he confirms 
her spiritual rank.)) (Elahi, 502).

((These tradition are all remembrance of  Mithraism  such  as  being  
brother. no permission to enter for women, lighting the candles, drinking, 
truth, honesty and so on.)) (Saedi, 93).

5. Ceremonies at Special Nights of the Year
Ceremonies start at 10th  Day (31th december) in every year and continue 

for  6 days. Every night has a special nam.
1. Excellency David  2. Mostafa Davoodan 3. Pir father figure Benjamin 
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(Kami Jan) 4. Exellency Soltan (King Night) 5. Pir Mossa (Father Figure) 
night 6. Excellency RazBar (special bread). 

The  time  must be the first day of  lunar month in  winter and  they  must 
vow the begining of month.

From the 15 the night of the month, consecutively  6 day ceremonies 
continue. may be the weather of 10 Day (31th december) is not cold so 
ceremonies carry on later or  earlier. Some sects believe that it must snow 
to start  the ceremonies  snowing   causes blessing .

The pir (father figure) from  Kermanshah let  the ceremonies  to start.  
Everynight ceremonies continue with sacrifice, cooking rice and cock  and 
Jamneshin has to bring his vow which is at least 3 kilo gram of rice and a 
little more, cock which was cooked with animal oil and other Jamneshin 
people bring also sugar candy.

Sugar, fruit, chocolate and yoghurt for luck to  devide  them  and  give  
a  partion to whom has brought them. nothing is  givent to unbelievers 
unless. They sure nothing is thrown away.

((The  picture in saint  persic  church  mehrabe  was  discovered on 
Aventine by van Essen, archaeologist of the Netherland history instiute in 
1956.  There is a man in this picture who carries a white cock. The cock 
is so considerable because we can  see it in low pictures of  Temple walls 
and also on pictures of right wall of Temple. cock is ((IRAN’s bird)) and 
its shout exples the wicked Devil. (Ahriman)

In  zoroastrian religion, the cock is a holy  animal, and the white cock is  
dedicated to ormuzd and Mithra.

These beliefas have been spreaded a bout west and archaeological 
research proves it.)) (Vermazern, 70-74).

What the Jamneshin brings to the jam has two names:1. Doshahi                
2. Shokrane. The former is for David and the latter is charties.

If some one cannot attend the jam for several  nights he tries to 
attend at king night. This night has the most  attendance. it  is a holy night 
to believers. The people who are devoted, can stay behind the door and 
listen to the citing if a Jamneshin confirms them.

Jamneshin people bring a bread called ((Gerdeh Razbari)) to at last 
night.

((Jusinius)), a christian spiritual scientist says explicitly that Mithraists 
eat water  and bread in their religious ceremonies)) (Vermazern, 139).
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At the end of ceremonies, sacrifice bones are devided among the 
jamneshin people to bury at their yard. Remainig bones are  buried at the 
jard of Jamkhane.

((They make a hollow near the mehrabe and bury the bones of sacrifice 
animal in it)). (Vermazern, 62).

 There is no more ceremony except in 13th tir on old persian dialect of 
IRAN. Anciat months equals to 13 Aban and is some where 14 Aban (4th 
or 5th november) when the sacrifice ceremony is performed. There is no 
rice cooking.

Sacrifice animal is brough by Vower or by members of Jamkhane. Then 
they cook it. In this  ceremony  like others, They do not use  spoon or  fork. 
Jamneshin  must eat the vow with out them. They use ewer and basin to 
wash their hands.

Ceremonies start after darkness about 8 at night and continue to 12.

((Midnight  religious  ceremonies has been seen in both religions. 
(Mithraism and Christianity)). (Pazargad, 44).

((25th desember every year just after winter begining lengthy  religious 
celebrations and ceremonies were held, the bells were rang, they sung 
religious songs,  lightened the candles,  gave presents and as a holy and 
religious action, They gave bread and water  to believers.)) (Pazargad, 44).

((In Iranian calender, sixt month of year wash specified to mithra so in 
mehr day of  mehr  they  held  a celebration called Mehregan but there was 
no such a celebration in west. Undoubtedly this celebration composes to 
25th december ceremony. So in such spreading religion, it was necessary 
to hold glorified celebration with happiness because of the sun birth at the  
end  of  winter  revolution  when  the lenght of day  started to increase and 
the sun gradually stayed more in the sky every day. ((In Iran yalda night  
(25th decemder), and the first day of month had God’s name.)) (Cumont, 
171).

((Several young  people have a loaf of bread and a  pot in their hands and some 
have  a cock or candles (related to saint presic Mehrabe).)) (Vermazern, 137).

6. Gnostic Aspects

God has created men equally,  man must  try to reach God so he must 
control  his self .  He must connive at wordly tasks to reach Fana fe Allah 
(Annihilation in God). He must love othersand avoid uncleanness.
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((To be a disciple of God road the man must see every thing in God and 
go to an expect person. A real believer must always be benevolent a say 
good words and think well.)) (Elahi, 19).

Equality is so emphasized. so all the people who enter the jam are equal. 
There is no distinction between them.

Every new believer has to kiss other’s hand. there is no difference 
between rich and poor, literate and illiterate.

As mentioned before, believers must fast 6 days, 3 days are necessary 
and 3 days are recommended. First  3 days are called Merno which is for 
the rememberance of Soltan Ishagh  and  his followers. He and his  brother  
afther  diversity of opinions, exited the village. Chichak army prosecuted 
them.

Suddenly by God power a cave appearad. (( (a Mer)) means cave and 
Merno means new cave.) Soltan and his followers  stayed there for 3 days,  
the weather was stormy, The opening of cave was closed by spider’s web. 
prosecutors thought nobody was in  cave and stopped  prosecuting Soltan  
and  his followers fasted there for 3 days so 3  day fasting is necessary.

Soltan told that these 3 days carried to account 3 usual fasting day.

((Merno fasting referst Mola Ali time and Adam’s time and its time was 
always the same.)) (Elahi, 532).

((Fasting is between Azar and day (december). the moon radiate on 
earth is in this 3 days which is called Ayyam –ok– Ibayz. (Elahi, 350).

As mentioned befor there are 3 days recommended fasting which is 
called Ghaveltasi, that is for rememberance of 7 followers who went to 
meet Soltan, They were captured by snow and died.

Then became a live again by God’s order. This event happened in Merno 
fasting days. Soltan Ishagh ordered to fast 3 commeded day. So believers 
fast for 6 days.

((In Soltan Ishagh time there was an interval day between first 3 days 
and merno days.7th night was king night. After Soltan, they took second 
month as time of Ghaveltasi intend which was chelleh (Day) (december- 
january) because there was the tropical  difference  and people of  Turkistan 
(apart of south Russia, Caucasia and Azerbaijan.) Who were not familiar to 
old persian dialect.)) (Elahi, 531-533).
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In some sects there is some intervals between  6 days and in some  sects  
sects people fast 6 days consecutively. In God believer religion  (( 7 ))  has 
a fundamental importance. God penetrates to 7 pure body.

According to ((saranjam)) God existed in a pearl in enternity. Then 
appeared in 7 body.

1. Khodavandgar  2. Mortaza Ali 3. Mobarak shah entiled by shah khooshin   

4. Soltan Ishagh 5. Shah veis Gholi 6. Mohammad Gholi 7. Khan Atash

This is the God  enternal  being  that  appears in  some people  such as 
Ali or Soltan Ishagh. Do not mistake it to meilem. God eternal being is a 
ble appeare in people in every  period which is called (Doon).

((The principle of rescue from bratal instinct and self and getting 
salvation has stems in Iheism and the allegory of mythical mithraism 
creation. Mithrasits beleived in life after death and continuing the life 
essence in other world  and  final  reward. They believed  that  numerous 
souls exit  in  space and  sky  and  they penetrate to  people’s body to 
continue their overland life (in zoroastrian, Fravashi and Fravahar beliefs) 
to help devils or fight them. (Cumont, 144).

To reach God, They must travel throught 7 valley. 

1. Search           2. Love       3. In sight     4. Magnanimity     5. Monotheism

6. Perplexity     7. Poverty and Fana (Annihilation in God).

((Number 7 was holy. Seven stage or valleys through which every 
disciple must travel to reach purification and absolute deliverance.)) 
(Cumont, 175).

((They thought the sky had 7 valley or layers and realms, with 7 stairs 
or seven doors which they were exaited up. They were made of a metal 
which was a allusion of reaching paths to sky layes or stars. A disciple who 
entered the group had to pass these stair or layers.

They were gradually destitue of sins  and  sensual instinets through  the  
7 stages. His fundamental nature were remaind and he were deserved to 
enter 8th valley or sky (8th realm) to settle on the immense dream which 
was a permanent eternity. (Cumont, 145). Seven morsel:  In Jamkhane 
all the people demand seven morsel after Sayid permission. They were 
recieved 7 morsels of seven dishes from devided food among others. They 
realy believed on curenss of  7 morsels. Infant giving name ceremonies are 
held on 7th day and cooking bread (Gerdeh) on 7th night.
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One of the mysterious aspects of  the sect is to have  mustache. Their  
mustache covers the lips and protects them from reveding the secrets. 
Jamneshin has not to reveal secrets of sect.

God believers do not speake about their ceremonies or sects,name to 
unbelievers yet. They believer that to have mustache  refers  to Imam Ali  
time  to distinguish between Moaviah’s army and Ali’s.

((After annihilation of ancient riligions, Mithraism started to be 
important. Mithraism which was  more pure  among  sufism  and  mysterious  
religion and  had  more moral aspects, became more desirable to Roman 
soldiers and intellectual class  of  the age.)) (Pazargad, 43).

((God believers and Ali Allahi people do not cut their mustache, They 
let them grow to cover their lips to show that their lips are closed and they 
are silent. These are remained all from Mithraism.))  (Saedi, 93).

((There is another narrative.According this narrative Imam Ali says thet 
my friend’s sign is mustache.)) (Elahi, 444).

As we mentioned, mustache was lip closing sign to keep the secrets.  
Mithraists can  cealed  their  ceremonies  at  past and they do not  let  
any body to enteir their group so nobody could reach The secrets. Ali’s 
followers were prosecuted and hurt so they hid themselve behind their 
mustache. We said that the ceremonies starts after Sayid permission Sayid 
sits and caliph next  to him, door keeper and servants are standing. One  of  
them lightens a lamp  and starts  the ceremonies  after Sayid permission. In  
some  picture of Mithra he is killing  an ox, two adolescents are standing 
his  two sides one with a light torch and the other with an exting uishhed 
down ward torch.

Main Pir (father figure) is in Kermanshah, he allows to start ceremonies 
every year. He is the master and has a high rank from religious and gnostic 
aspects according God beliveres he can perfrom  miracles and can  cure  
sick  people  by Imam Ali and David permission and grant poor’s requests. 

He is holy and honorable. A believer can reach his rank through 
lucubrotion and travelling seven stages.

He has complete religious and gnostic knowledge. And can predict 
everything so he knows astrology and most of the times choose his 
successor befor death.

((In any case  the  pir (father figure)  has  highest  rank in  hierarchical  
order  of  Mithraism, and he has sufficient knowledge in astrology so it is 
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not surprising when we see that mithraism has many astrological beliefs 
such as 7 stage of  travelling  based  on 7 star.)) (Vermazern, 209).

((In hierarchical order, There  was a high rank person who was father’s 
master. In an mithraism commiunity or in any mehrabeh, father’s order 
was valid. Pater-Patrum ordered father’s group high controlling was his 
responsibility. And  Pater-Sacroum was a  holy father  who conduct of  
a high rank the  high  and  common  ceremonies  and all disciples were 
brothers and Pater-Patrum’s son.)) (Cumont, 158-159).

In  some sects, alchoholic drinks are  not  for bidden  but  intrestingly 
tobbaco products and hookah is for bidden.

((Ali Allahi people drink Ilakhchi which refers to Mithraism age.)) 
(Saedi, 93).

((The supervisor of devoting ceremony durig The special monners 
performing, eats holy bread (It could be Mazdaism drun-draona) and 
drinks Hoom which intoxicant drunk. This is a very ancient costum  which  
were  performed  in  Mithraism  religious ceromonies.)) (Cumont, 168).

These are some similarities between Mithraism and God believer 
religion. According these similarities, These is no doubt about unity of 
Mithrasm and God believer religion.

In God believer religion Mithra is replaced by Imam Ali.

Although the research is not perfect, The writer believes that the God 
believer religion  is Mithraism which has continued it’s life with newname 
in Islamic age. 

Finally, it is necessary to appreciate ((Mr. Hassan Akbari archeology 
Ph. D. student in Tehran university)) because he was my encourger and 
founder of fereigh essays. I appreciate  Dr. Mohamad Kazem Tavakoli 
professor of chalus Tabarestan University.

And so I thank of their guidance Mr. Noor Mohammad Shahmoradi.
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AKIL-VAHİY İLİŞKİSİ: İBN RÜŞD VE KANT
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ABSTRACT 

Ibn Rushd and Kant on Reason and Revelation

In this paper I deal with the relationship between reason and revelation 
and examine whether they are in conflict with each other or there is a 
harmony between them with a special reference to the views of Ibn Rushd 
and Kant. Ibn Rushd argues that reason and revelation come from the same 
source and they like milk-sisters. The nature of philosophy is the search 
for truth by reasoning on beings, also the Quran itself demands people to 
reflect especially on the existence of God and the rational structure of His 
creation. So there cannot be any contradiction between them.  As for Kant, 
he also sees a harmony between reason and revelation. According to him 
there are two kinds of revelation: Internal revelation (reason) and external/
historical revelation. The relation between them looks like “concentric 
circles”, the former is narrower and the latter is larger. Kant tries to interpret 
the elements of external revelation in terms of the narrower one and argues 
that there is not only “compatibility” but also a “unity” between reason 
and (Christian) revelation. Comparing both philosophers’ views on this 
issue, I argue that Ibn Rushd’s theory seems more coherent. Because the 
revelation to which he refers contains more rational elements and demands 
than the revelation which Kant adopts.

Key Words: Reason, revelation, religion, Ibn Rushd, Kant.   

-----

Bilginin kaynağı ve sınırı hakkındaki epistemolojik tartışmalar felsefede 
üzerinde en fazla durulan konular arasında yer almaktadır. Akıl ve duyu 
verilerinin yanı sıra vahyin üçüncü bir bilgi kaynağı olarak kabul edilip 
edilemeyeceği meselesi, bu konuyla ilgili teolojik düzlemde gerçekleşen 
felsefi tartışmalarda merkezi bir yer tutmaktadır. Vahiy bir bilgi kaynağı 
* Dr. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. eerdem@divinity.ankara.edu.tr.
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olarak kabul edildiğinde, akılla ulaşılan verilerle vahyin bildirdikleri 
arasındaki ilişkinin nasıl açıklanacağı sorunu gündeme gelmektedir. Bu 
sorun gerek Müslüman gerekse Hıristiyan gelenek içinde yer alan filozoflar 
tarafından farklı biçimlerde ele alınmış, değişik yaklaşım tarzları ortaya 
konmuştur. Bazı filozoflar akıl ile vahyin birbirini dışladığını söylerken, 
başka bir kısım filozof akıl ve vahiy arasında çelişki olmadığını, son tahlilde 
bunların birbiriyle uyumlu olduğunu ileri sürmektedir. Bu çalışmada, 
farklı dinsel gelenekler içinde, değişik zamanlarda yaşamış, vahiy kavramı 
ile biri İslam diğeri Hıristiyan vahyine referansta bulunan, ancak sahip 
oldukları vahiy anlayışı ile akıl arasında tam bir örtüşme bulunduğunu 
ileri süren iki filozofun, İbn Rüşd’ün ve Immanuel Kant’ın görüşlerini ele 
alacağım. Bunu yaparken, hem tarihsel olarak Kant’tan önce gelen hem 
de felsefi görüşleri kendinden sonraki İslam düşüncesinden daha çok Batı 
felsefesinde etkili olmuş bir filozof olan İbn Rüşd ile başlayacağım.

İbn Rüşd

Akıl-vahiy ilişkisi meselesi, İslam düşüncesinin erken dönemlerinden 
itibaren en sıcak tartışma konularından biridir; özellikle Gazali’nin meşşâî 
filozofları ağır biçimde tenkit etmesi ve bunu yaparken belli konularda 
onları dinsel açıdan en ağır suç kabul edilen “küfür” ile itham etmesi, 
İslam düşüncesinin seyrinin akıl alanında görece daralmasına ve akıl 
konusunda daha mesafeli bir tutumun benimsenmesine sebep olmuştur. 
Genel anlamda böyle bir düşünce yapısının egemen olduğu bir ortamda 
yetişen İbn Rüşd’ün akıl-vahiy ilişkisi konusundaki yaklaşımının mevcut 
yanlış anlayışları gidermeye ve doğrudan Kuran metnine yapılan sıkça 
referanslarla bizzat Kuran’ın öngördüğü çerçevede bir akıl-vahiy ilişkisi 
tasavvuru geliştirmeye matuf olduğu görülmektedir. İbn Rüşd’e göre, akıl 
ile vahiy arasında bir çelişki/zıtlık olması bir yana bunlar arasında tam bir 
örtüşme ve uyumluluk söz konusudur. (İbn Rüşd, 1955; 30) O, bu iddiasını 
temellendirmek için akıl ve aklın en üst biçimde iş gördüğü etkinlik alanı 
olan felsefe ile vahyin toplandığı ilahi metin olan Kuran’ın nihai anlamda 
neyi amaçladığı sorusunun cevabını araştırarak işe başlar. 

İbn Rüşd’e göre, felsefenin mahiyeti, en genel anlamda, yaratıcıya 
delalet etmeleri bakımından var olanları incelemektir; benzer biçimde din/
Kuran, insanlardan evrenin var oluş özelliklerini araştırmalarını ve aklî 
kıyasta bulunarak yaratıcı fikrine ulaşmalarını talep etmektedir. (İbn Rüşd, 
1955; 1) İbn Rüşd Kuran’daki birçok ayete atıfta bulunarak, Tanrı’nın 
insanları düşünmeye, bilinenden kıyas yoluyla bilinmeyeni çıkarmaya 
çağırdığını ifade etmektedir. (İbn Rüşd, 1955; 1-3) Dolayısıyla, akletmek 
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ve bunun en doğru yolu olan kıyas, hem felsefe hem de dinin en temel 
ortak özelliğidir.(1955: 1-3) Kıyasın neliğinin ve türlerinin daha önce 
Müslüman olmayan filozoflar tarafından ortaya konmuş olması, kıyasın 
dini bağlamda kullanması konusunda herhangi bir meşruiyet sorunu 
doğurmaz. Zira kurban kesmek için kullanılan bir bıçağın Müslüman 
olmayan insanlar tarafından yapılmış olması, bu aletle kurban kesmenin 
sahih olmadığını göstermez; önemli olan bıçağın kesici olup olmadığıdır. 
(İbn Rüşd, 1955; 4/ 1992: 69)1 Benzer biçimde, kıyas ve kıyasın en üst 
şekli olan “Burhan”, bilinenden/evren bilinmeyene/Tanrı ulaşılabileceğini 
gösterir ve bu, Kuran’ın talepleri ile örtüşen bir sonucun ortaya çıkmasına 
sebep olur. İnsanların akıllarını kullanırken kimi durumlarda yanlış 
sonuçlara ulaşması, özsel değil ilintisel bir durumdur; yanlış örneklerden 
hareketle akletmenin kötü bir fiil olduğunu düşünmek, su içerken boğulan 
bir insana bakarak suyun zararlı olduğunu söylemek kadar yanlıştır; doğası 
gereği yararlı olan bir şeyi ilintisel zararları sebebiyle terk etmek akıl 
dışıdır. (1955; 6-8) Dolayısıyla, insanlar akıllarını doğru kullandıklarında, 
dinin onlardan talep ettikleri ile uyumlu sonuçlara ulaşacaklardır; akıl/
felsefe ile vahiy/din arasında uzlaşmazlık olduğu düşüncesi, insanların din 
ve felsefenin mahiyeti konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanır, dinin 
ve felsefenin özünden değil. (1955: 87-88; Terkan; 2007: 89) 

Tanrı’nın peygamberden, insanları hikmet ve güzel öğütle Tanrı’nın 
yoluna çağırmasını ve bu konuda onlarla tartışmasını istemesi, vahyin 
akla uygunluğunun en önemli kanıtlarından biridir. (1955: 6-8) Kuran, 
öngördüğü Tanrı tasavvuru bütünüyle rasyonel olduğu için, insanları 
meydan okuyucu bir yolla Tanrı’ya inanmaya çağırmaktadır. Tanrı, 
insanları sadece vahiyle bildirdiklerini onaylamaya değil, akıllarını 
kullanmaya, evren üzerinde düşünmeye ve ulaşılan metafizik sonuçlar 
konusunda ahlaki bir tutum benimsemeye davet etmektedir. Daha açık 
bir anlatımla, Tanrı Kuran’da kendi varlığını akıl sahibi muhatapları için 
tartışmaya açmakta ve insanların rasyonel bir yolla kendisine ulaşmalarını 
beklemektedir. İbn Rüşd’e göre, bu durum Hz. Muhammet’in son 
peygamber olması ile de yakından ilişkilidir. Ona göre, Hz. Muhammet’in 
en son peygamber olması, ona bildirilen vahyin insanları Tanrı’ya ulaştıran 
bütün rasyonel kanıtları içermesi sebebiyledir. (1955: 9) İslam vahyi, 
daha öncekilerle karşılaştırıldığında, insanları mucize türünden doğaüstü 
yollarla değil aklını kullanarak Tanrı’ya inanmaya çağırdığı, Tanrı’nın 
1 Bu bildiride Faslu’l-Makal’in N. Ayasbeyoğlu çevirisini esas aldım. Ayasbeyoğlu Arapça metinde geçen “tez-
kiye” kelimesini aynen kullanırken, aynı kitabı daha sonra tercüme eden B. Karlıağa bu sözcüğü (kurban) kes-
mek olarak karşılamaktadır. Bu çevirilerden hangisinin doğru olduğu asıl konumuz açısından önem taşımamak-
la birlikte, Karlıağa’nın çevirisi daha anlaşılır göründüğü için burada onun önerisine yer verdim. 
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Hz. Muhammet’ten sonra tekrar bir vahiy göndermesini gerektirmeyecek 
ölçüde evrensel bir özelliğe sahip olduğu için olgunluk dönemine karşılık 
gelmektedir. (1955; 121,122, 141)

İbn Rüşd’ün yukarıda genel çerçevesini çizmeye çalıştığım akıl-vahiy 
uygunluğu anlayışı, onun, başta Tanrı olmak üzere, peygamberlik, ahiret, 
insan özgürlüğü (kader) ve kötülük meselesi gibi dinin temel kavram ve 
konularını açıklayış biçiminde etkili olmaktadır. O, bir anlamda, akıl-vahiy 
ilişkisi konusundaki temel yaklaşımını ortaya koyduktan sonra, değişik 
örnekler üzerinden bu uyumu göstermeye çalışmaktadır. Bu çalışmada onun 
üzerinde durduğu bütün konuları ele almak mümkün değil. Ancak sadece, 
onun Tanrı’nın varlığının ispatlanması konusunda benimsediği deliler 
ile peygamberlik ve mucize ilişkisi konusundaki görüşlerine, akıl-vahiy 
ilişkisi anlayışının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşüncesiyle, 
kısaca temas etmek istiyorum. 

Bilindiği üzere İbn Rüşd, Tanrı’nın varlığını ispatlamak için filozoflar 
tarafından ortaya konulan imkân delilini ve kelamcıların savunduğu hudus 
delilini tenkit etmektedir. İbn Rüşd bu delillerden farklı olarak kendisinin 
“inayet” ve “ihtira” olarak adlandırdığı ve Kuran’daki Tanrı tasavvuru ile 
daha uyumlu olduğunu ileri sürdüğü iki delilli savunmaktadır. (1955: 53) 
İnayet deliline göre, evrende mevcut olan her şey gerek tek tek gerek bir 
bütün olarak düşünüldüğünde içinde insanın hayatını sürdürebileceği en 
uygun özelliklere sahiptir; yerin ve göğün, gece ile gündüzün, bitkilerin, 
mevsimlerin evrendeki her şeyin, insanın hayat sürdürmesini sağlayacak 
bir ahenk içerisinde olması tesadüfen gerçekleşmiş olamaz. (1955: 53) 
Bütün bunlar evrenin bir yaratıcısı olduğunu ve bu yaratıcının insan için 
bir inayette bulunduğunu göstermektedir. (1955: 53) Benzer biçimde ihtira 
delili, Tanrı dışında var olan her şeyin yaratma ile meydana geldiğini; var 
oluş özellikleri yakından incelendiğinde her bir mevcudun yaratıcıya muhtaç 
olduğunu içermektedir. (1955: 53-54) İbn Rüşd’e göre, Kuran’daki birçok 
ayet, evrendeki değişik varlıkların birbirinden ayrı yaradılış özelliklerine 
ve bunlar arasındaki ahenge insanların dikkatini çekmekte; bütün bu 
düzenin insanlar için kurulmuş olduğuna vurgu yapmaktadır. (1955: 54-
57) İbn Rüşd’ün imkân ve hudus delilleri yerine yukarıdaki tarzda delilleri 
benimsemesi, özellikle inayet delili konusundaki yaklaşımı, onun akıl-vahiy 
ilişkisi anlayışı ile yakından ilişkilidir. Ona göre evren, en temel özelliği 
düşünmek olan bir varlığın/insanın içinde yaşamasını mümkün kılacak 
en elverişli özellikte yaratılmıştır. İnsan aklını kullandığı, evrenin yapısal 
özellikleri üzerinde derinlemesine düşündüğünde, bütün her şeyin kendisi 
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için yaratıldığını ve bu durumun kendisini Tanrı’ya karşı sorumlu kıldığını 
anlayacaktır. Evrendeki her şey insanın böyle bir akıl yürütmeyi yapmasını 
sağlayacak bir düzenlilik içerisindedir ve bu akıl yürütme ile ulaşılacak 
olan sonuç tam da vahyin insandan talep ettiği şeydir. Dolayısıyla, evrenin 
rasyonel yapısal özellikleri sadece içinde insanın yaşamasını sağlamakla 
kalmamakta aynı zamanda insanın akıl yürütmesinin doğru sonuçlara 
ulaşmasının zeminini de teşkil etmektedir. Dolayısıyla, evrenin insan için 
yaratılmış olması ve bunlar üzerinde düşünen insanın vahyin beklentileri 
ile örtüşen sonuçlara kaçınılmaz olarak ulaşması, akıl ile vahiy arasında 
tam bir uyumluluk olduğunu göstermektedir. 

İbn Rüşd’ün akılla vahiy arasında gördüğü koşutluk fikrinin arka 
planındaki en önemli etkenlerden biri de İslam vahyinin evrensel bir 
öz taşıdığı inancıdır. (1955: 121-122) O, vahye konu olan, Tanrı’nın 
varlığı, ruhun ölümsüzlüğü, insanın bu dünyadaki hayatının anlamı gibi 
pek çok konuyu bu evrensellik bakış açısıyla yorumlamaktadır. Onun 
evrensellik anlayışının en açık biçimde kendini gösterdiği konulardan biri 
de peygamberlik hakkındaki görüşleridir. İbn Rüşd’e göre, peygamberlik 
iddiasında bulanan kişi açısından önemli olan onun doğaüstü olaylarla 
desteklenmesi değil, kendisine bildirilen vahyin muhtevasının ne ölçüde 
rasyonel olduğudur. (1955: 121-122) Bu sebeple, tarihsel, duyusal ve 
olumsal bir olgu olan mucize, peygamberlik iddiasının ispatlanmasında 
sağlam bir dayanak oluşturmaz. İbn Rüşd bu düşüncesini açıklamak için 
doktor olduğunu iddia eden iki kişinin durumunu örnek verir. (1955: 
121-122) Bunlardan biri doktorluğunu, suyun üstünde yürüdüğünü; 
diğeri ise verdiği ilacın hastayı iyilileştirdiğini söyleyerek ispatlamaya 
çalışmaktadır. (1955: 121-122) İbn Rüşd’e göre, birincisinin doktorluğu 
kanaat ile ikincisininki ise burhan ile bilinir. Sıradan insanlar, birincisin 
suyun üstünde yürümesine bakarak, onun hastayı da iyileştirebileceği 
kanaatine varabilirler. Ancak, görünüşten çok gerçeğe değer veren bilgi 
sahibi insanlar ikincisinin doktor olmayı daha çok hak ettiğini kesin bir 
bilgiyle bilirler. İslam vahyini insanlara bildiren peygamberin asayı yılana 
dönüştürme, ölüleri diriltme gibi hissi mucizeler göstermemiş olması, onun 
getirdiği vahyin sahih olmadığını değil, esasen bu vahyin hiçbir biçimde 
hissi mucizelerle desteklenmeye ihtiyaç duymayacak kadar evrensel ve 
aklî olduğunu gösterir. (1955: 121-122)  İbn Rüşd’e göre, nasıl tıp biliminin 
delaleti hastaları iyileştirmek ise İslam vahyi de insanları dünya ve ahirette 
mutluluğa eriştirecek en doğru ilkeleri içermesi sebebiyle kendi içinde bir 
mucize olma özelliği taşımaktadır. (1955: 121-122)  
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Görüldüğü üzere İbn Rüşd akıl ile vahiy arasında tam bir uyum 
olduğunu kabul etmekte ve bunu değişik delillere dayalı olarak göstermeye 
çalışmaktadır. Ona göre, akıl ile vahiy sütkardeşi olacak kadar birbirine 
yakındır. (1955: 30) Aynı yerden beslenen bu iki bilgi kaynağı arasında 
hiçbir çelişki/zıtlık olamaz. Çünkü ona göre, “hak hakka karşı zıd düşmez.” 
(1955: 9) Ancak burada, İbn Rüşd’ün akıl ile vahiy ilişkisini açıklarken 
vurgu yaptığı bir hususa değinmek yararlı olacaktır. İbn Rüşd, her ne 
kadar akıl ile vahiy arasında tam bir uyum olduğunu kabul etse de bütün 
insanların bunu idrak edemeyeceğinin farkındadır. Bu durum, hem vahyin 
farklı anlam katmanlarına hem de insanların değişik kavrayış düzeylerine 
sahip olmasının doğal bir sonucudur. Ona göre, vahyin bir görünen bir de 
derin anlamı vardır. (1955: 12,35) Sıradan insanların görünen anlama bağlı 
kalması zorunludur. (1955: 21-24) Buna karşılık, bilgi ve hikmet sahibi 
seçkin insanların, vahyin derin anlamlarını araştırmaları gerekir. (1955: 
13, 24) İbn Rüşd, ilke olarak, aynı kaynaktan gelen akıl ile vahiy arasında 
çelişki olamayacağını kabul etmekle birlikte, görünüşte çatışma olduğu 
düşünülen durumlarda vahyin akla göre tevil edilmesini ancak bunu 
sıradan insanların değil hem din hem dünya konusunda derin bilgi sahibi 
kimselerin yapması gerektiğini ve onların bu çabasının başarılı sonuçlar 
doğuracağını ısrarla vurgulamaktadır. İbn Rüşd ile ilgili bu açıklamalardan 
sonra ele alacağımızı söylediğimiz ikinci filozof olan Kant’a geçebiliriz.

Kant 
Batı felsefesinde epistemoloji ve ahlak felsefesi alanındaki görüşleri 

sebebi ile birçok açıdan dönüm noktası olarak kabul edilen Kant’ın, 
özellikle bilginin sınırları ve ahlaki otonomi konusundaki görüşleri göz 
önünde bulundurulduğunda onun felsefi düşüncesinde vahye yer açmanın 
oldukça zor olduğu düşünülebilir. Bilindiği üzere Kant, insan bilgisinin 
fenomenal dünya ile sınırlı olduğunu ve bunun ötesindeki alanda bilgi 
sahibi olunamayacağını kabul etmektedir. Böyle bir epistemolojik 
çerçevede insanın, bilgi sahasının dışında olan bir varlıkla nasıl iletişim 
kurduğunu izah etmek oldukça güç görünmektedir. Bu sebeple Kant, 
insanın, Tanrı kendisiyle konuşmuş olsa bile konuşanın Tanrı olduğunu 
asla bilemeyeceğini ileri sürmektedir. (Kant, 1979: 115) Yine Kant’ın 
ahlak anlayışı bireyin mutlak otonomisini öngörmektedir. Birey, ahlak 
yasasının hem vaz edicisi hem de uygulayıcısı olması bakımından mutlak 
bir otonomiye sahiptir. (Kant, 1995: 27-28) Birey dışında, Tanrı dâhil 
herhangi bir varlığın yasa koyucu olarak kabul edilmesi durumunda ahlaki 
otonomi yerini heteronomiye terk edecek, bu ise ahlakın kökten ihlal 
edilmesi anlamına gelecektir.     
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Yukarıda söylediklerimiz muvacehesinde düşünüldüğünde Kant’ın 
vahyin imkânını ret eden bir filozof olduğu sonucuna kolayca ulaşılabilir. 
Ancak Kant’ın bütün felsefi serüveni boyunca cevabını aradığını söylediği 
üç temel sorunun sonuncusu olan “Neyi umabilirim?” (Kant, 1990: 
635) sorusunu ele aldığı son dönem eserlerine baktığımızda böyle bir 
çıkarımın oldukça tartışmalı olduğu görülmektedir. “Neyi bilebilirim?” ve 
“Ne yapmalıyım?” sorularına kritik dönem eserlerinde rasyonel temelde 
cevaplar arayan Kant, burada ulaştığı sonuçlara dayanarak vahyi inkâr 
etmek yerine, akılla uyumlu bir vahiy anlayışı geliştirmeye çalışmaktadır. 
Onun son dönemdeki en önemli ve tartışmalı eserlerinden biri olan 
“Yalın Aklın Sınırları İçinde Din” adlı eserine böyle bir başlığı koymuş 
olması, onun bu çabasının en önemli kanıtlarından biridir. O, neden 
böyle bir başlığı tercih ettiğini açıklarken, bir anlamda akıl-vahiy ilişkisi 
konusundaki yaklaşımının ipuçlarını da vermiş olmaktadır. Kant’a göre, 
kitabının başlığının “Yalın Aklın Sınırları İçinde Din” olması, bu eserde 
dinin, vahyi hiç dikkate almaksızın sırf akıl açısından ele alındığı anlamına 
gelmemektedir. (Kant, 1979: 9-11) Çünkü kendilerine doğaüstü ilham 
verilen insanların/peygamberlerin aklın öğretilerine sahip olmuş olması 
mümkündür. Bu sebeple, dini, sırf akıl açısından ele alma düşüncesi aşırı 
bir iddia olacaktır. O, söz konusu başlık ile aslında vahyedildiğine inanılan 
metin olan İncil’de yer alan her şey ile tutarlı bir bütünün aynı zamanda 
sırf akıl ile de bilinebileceğini göstermeyi amaçladığını ifade etmektedir. 
(Kant, 1979: 9-11) Daha açık bir ifadeyle Kant, İncil’deki her şeyin sırf 
akılla bilinenlerle uyumlu olduğunu düşündüğü için dini sırf akıl açısından 
ele almaktadır. Kant kitabının başlığında örtük olarak ifade ettiği bu 
düşüncesini aynı kitabın ikinci baskısına yazdığı ön sözde açık biçimde 
ortaya koymaktadır. 

 Kant, burada, saf akıl dini ve tarihsel vahiy biçiminde bir ayırıma gider. 
(Kant, 1998: 40) Ona göre, saf akıl dini ile tarihsel vahiy arasındaki ilişki, 
eşmerkezli (concentric) iki daireye benzer; tarihsel vahiy, diğerini kapsayan 
geniş daireye, saf akıl dini ise dar olan daireye karşılık gelir. (Kant, 1998: 
40) Kant, “Felsefi Teoloji Üzerine Konferanslar”’da ise vahyi, harici ve 
dâhili olmak üzere iki kısma ayırır: “Haricî vahiy iki çeşit olabilir: 1. 
ya işler aracılığıyla, 2. ya da sözcükler aracılığıyla (gerçekleşir). Dâhilî 
ilâhî vahiy, Tanrı’nın bize kendi aklımız yoluyla (olan) vahyidir.” (Kant, 
1986: 160) Yani, Kant’a göre, “akıl, Hıristiyanların çoğu kez genel vahiy 
dedikleri vahiy formudur.” (O’Brien, 2004: 260)
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Dahili Vahiy

Harici Vahiy

Şekil: 1
Harici/tarihsel vahiy, aklın kuşatamadığı tecrübî ve olumsal öğeleri 

içinde barındırdığı için aklî vahiyden daha geniştir. (Kant, 1998: 40) 
Ancak Kant’ın doğruluğun yegâne ölçütü kabul ettiği evrensellik açısından 
bakıldığında, aklî vahiy bütün insanlarda ortak olduğu, olumsal ve tecrübî 
öğeleri içermediği için evrensel bir doğruluğa sahiptir. (O’Brien, 2004: 263-
264) Bu sebeple, dışarıdaki dairede yer alan tarihsel ve tecrübî unsurların 
içeridekine, yani akla göre tefsir edilmesi, evrensel bir bakış açısıyla 
yorumlanması gerekir. Kant’a göre, pür filozofun ilgi sahası dar daireyle 
sınırlıdır, ancak o, filozoftan farklı olarak, geniş dairedekilerin dar daireye 
göre yorumlanması gerektiğini düşündüğü için kendi konumunu “felsefî 
teolog” olarak tanımlar. (Kant, 1998: 40) Felsefî teolog olarak Kant’ın 
amacı, tarihsel vahyin saf akıl dinine götürüp götürmediğini araştırmaktır. 
Bu araştırma işinde akıl, tarihsel vahyin sahihliği konusunda bir mihenk 
taşı işlevi görür. (Kant, 1986: 160) Kant’a göre, eğer bu yorumlama 
işi tam manasıyla yapılabilirse akılla kutsal kitap arasında sadece bir 
uyumluluk değil, aynı zamanda bir birlik (unity) olduğu görülecektir; 
her kim ahlâkî kavramların rehberliğinde bunlardan birini takip ederse 
zorunlu olarak diğeriyle karşılaşacaktır. (Kant, 1998: 40) Kant’ın “Din”de 
İncil’den yaptığı sıkça alıntılar göz önünde bulundurulduğunda onun 
tarihsel vahiy ile Hristiyan vahyine referansta bulunduğunu söylenebilir. 
Dolaysıyla, Kant akıl ile vahiy arasında bir uyum olduğunu söylerken 
aslında Hristiyan vahyinin akılla olan uyumluluğunu, kendi ifadesiyle 
birliğini savunmaktadır. O, akıl ile vahiy arasında gördüğü örtüşme 
fikrinden hareketle bir anlamda Hıristiyanlığın bütün insanlığın evrensel 
dini olduğunu göstermeye çalışmaktadır. (Palmquist: 2007)  Akıl vahiy 
ilişkisi konusunda kendi konumunu dışarıdaki dairedekileri içeridekine 
göre yorumlayan bir felsefi teolog olarak tanımlayan Kant, tarihsel vahyin 
temel unsurlarının evrenselliğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu 
bildirinin kapsam ve sınırlılıkları onun bu bağlamda ele aldığı konuların 
hepsini incelememize izin vermediği için sadece “İsa” ve “kefaret doktrini” 
hakkındaki görüşlerine yer vereceğim.   
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Kant’ın, dışarıdaki dairede yer alan tarihsel ve tecrübî unsurları 
evrensel bir bakış açısıyla yorumlama işinin en somut örneğini, onun “İsa” 
anlayışında bulabiliriz. Kant, geleneksel Hıristiyan teolojisindekinden 
oldukça farklı bir İsa tasavvurunu savunur. Ona göre, İsa, Tanrı’nın rızasını 
kazanmış insanın ilk örneğidir; O, ahlaki açıdan taklit edilmesi gereken 
bir modeli, İdeal İnsan’ı temsil etmektedir. Ancak ahlaki bir model olan 
İsa’nın, insanların sahip olmadığı güçlere sahip olması onun bir örnek 
olarak değerini düşürür; eğer İsa’nın baştan çıkması ve günaha girmesi 
imkânsız ise bu onun insanlardan farklı bir tabiata sahip olduğu ve ahlaki 
bir örnek olamayacağı anlamına gelir. (O’Brien, 2004: 264-265) Bu sebeple, 
İsa’nın mucizevi, ilahi bir doğumla dünyaya geldiğini düşünmek için hiçbir 
neden yoktur. (O’Brien, 2004: 265)  İsa, âlemin kendisi hatırına yaratıldığı 
en yüksek ahlâkî mükemmelliğe sahip ezelî bir idedir, yaratılmış bir şey 
değildir; İsa, bütün insanların ulaşmak için gayret göstermesi gereken 
ahlâkî bir mükemmelliği temsil eder ve o bir ide olarak bütün insanların 
ahlâkî yasa koyucu aklında bulunur. (Kant, 1998: 80-81) Ahlâkî anlamda 
bir ilk örnek (prototype) olarak İsa “sadece akılda bulunur.” (Kant, 1998: 
81)  Böyle bir insanın nesnel gerçekliği ve tarihsel olarak var olmuş olması 
zorunlu değildir. (O’Brien, 2004: 265) Görüldüğü üzere Kant, İsa’yı, 
geleneksel teolojide belirleyici olan tarihsel ve insanüstü özelliklerinden 
soyutlayarak evrensel ahlaki bir model olarak sunmaktadır.

Kant, benzer biçimde, Hıristiyanlığın temel inanç ilkelerinden olan 
kefaret doktrini konusunda da geleneksel teolojiden farklı bir anlayışa 
sahiptir. Bilindiği üzere, geleneksel Hıristiyan teolojisinde, kefaret doktrini 
ilk günah anlayışı ile yakından ilişkilidir. Bu inanca göre, ilk insanlar olan 
Âdem ve Havva Tanrı’ya karşı günah işlemiş, ancak Tanrı’ya karşı işlenen 
bu suçun bedelini insanların ödemesi imkânsız olduğu için Tanrı inayette 
bulunup İsa’da tecessüm etmiş ve daha sonra çarmıhta çektiği acılarla 
bütün insanlığın günahının kefaretini ödemiştir. Kant buradaki kefaret 
anlayışını gerçek değil metaforik anlamda ele almaktadır. Ona göre, 
İsa’nın bütün insanların kurtuluşu için kefaret ödemiş olması mümkün 
değildir; bunun yerine insanların kefaret ödemek için İsa’nın çektiği 
acıları kendilerinin çekmesi gerekir. Peki, bu nasıl olabilir? Kant bunu 
açıklamak için İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki durumu (eski adam) ve 
sonraki durumu (yeni adam) ile ihtida eden günahkâr bir insanın önceki 
ve sonraki hayatı arasında bir benzerlik kurar. (Kant, 1998: 89-90) Ona 
göre İsa, bütün insanlar için ahlakî dönüşüm (ihtida) konusunda kendi 
bedenlerinde gerçekleştirebilecekleri metaforik bir anlam taşır; insan, 
ahlâkî anlamda bir dönüşüm yaşadığında, zihinsel olarak yeni bir insan 
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olur ancak beden olarak halen eski insandır. Ahlakî gelişim sürecinde 
kötü eğilimlerden kurtularak, iyi eğilimlere sahip olmak için yeni adamın 
karşılaştığı sıkıntılar, meşakkatler (İsa’nın çarmıha gerilmesinde olduğu 
gibi) eski adam için bir ceza, dolayısıyla bir kefaret anlamı taşır. (Kant, 
1998: 89-90) 

Görüldüğü üzere Kant, kendini “felsefi teolog” olarak tanımlamakta,  
Hıristiyan vahyinin İsa, kefaret doktrini ve burada yer veremediğimiz 
asli günah gibi temel unsurlarını akla göre yorumlamakta, bunların 
evrenselliğini ortaya koymaya çalışmaktadır. Kant’a göre, kendisinin 
dışarıdaki dairedekileri içeridekine göre yorumlama faaliyeti başarılıdır 
ve bu, akıl ile vahiy arasında tam bir uyum olduğunu gösterir.

Sonuç

Felsefe tarihinde biri Aristocu diğeri aydınlanmacı olarak bilinen iki 
filozofun akıl-vahiy ilişkisi konusundaki görüşlerini ana çizgileri ile 
ortaya koymaya çalıştım. Her ikisi de akla yaptıkları vurgu ile ön plana 
çıkan bu filozofların vahyi dışlayan bir akılcılık yerine, aklı merkeze 
alarak akıl ile vahiy arasında bir uyum tesis etmeye çalıştıklarını gördük. 
Ancak bu filozofların esas aldıkları vahyin muhtevalarının birbirinden 
ayrı olması, akıl-vahiy uyumu konusunda ortaya konan bu iki görüşten 
hangisinin daha isabetli olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Burada 
aşırı genellemeci ve indirgemeci bir yaklaşımın doğurabileceği muhtemel 
olumsuz sonuçları hatırdan çıkarmadan ortaya çıkan bu sorunun çözümü 
konusunda kimi değerlendirmelerde bulunmak yararlı olacaktır. Akıl-
vahiy ilişkisi konusundaki bu iki görüşün tutarlılığının tahlilinde en 
önemli ölçüt, “Sahip olunan vahyin muhtevası akıl-vahiy uyumu görüşünü 
ne ölçüde desteklemektedir?”, sorusuna verilecek cevaptır. İbn Rüşd’ün 
anlayışında bu soruya cevap vermek daha kolay görünmektedir. Zira İbn 
Rüşd’ün akılla uyumlu olduğunu göstermeye çalıştığı ilahi metnin bizatihi 
kendisi insanları akıllarını kullanmaya, Tanrı’nın varlığı, evrenin yapısal 
özellikleri ve diğer pek çok konuda akıl sahibi muhataplarını meydan 
okuyucu bir tarzda düşünmeye çağırmaktadır. Dolayısıyla, İbn Rüşd’ün 
vahyi akla göre yorumlama faaliyetinde metnin zahiri anlamının böyle bir 
çabayı önemli ölçüde desteklediğini söylemek mümkündür. “İslamiyet akıl, 
mantık dinidir.” gibi bir önermenin çoğu kez bunun ne anlama geldiğini 
gerçek boyutlarıyla bilmeyen sıradan insanlar arasında bile ne kadar 
büyük bir kabul gördüğü hatırlandığında, akıl-vahiy uyumu düşüncesinin 
Müslüman gelenekte sadece entelektüel düzeyde değil tabanda da büyük 
ölçüde benimsendiğini söylemek mümkündür. Kant’a gelince, onun, 
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kendisinin yorum faaliyetinden bağımsız biçimde, akıl ile Hıristiyanlığın 
temel dogmaları arasında zaten mevcut olan tabii bir bağı ortaya çıkardığını 
söylemek oldukça zordur. Aslında o, geleneksel Hıristiyanlıkta akıl dışı 
olduğu için salt iman meselesi olarak görülen temel inanç ilkelerini, tevilin 
bütün sınırlarını zorlayarak bir anlamda aklîleştirmeye çalışmaktadır. Ancak, 
bu aklîleştirme çabası sonucunda ortaya çıkan din tasavvurunun ne ölçüde 
Hıristiyanlık olarak tanımlanabileceği oldukça tartışmalıdır. Kant, akıl ile 
din arasındaki uyumu ortaya koyarken, başta İsa, asli günah ve kefaret 
doktrini olmak üzere Hıristiyanlığın temel inanç ve ilkelerini geleneksel 
anlayışın onaylayamayacağı tarzda yorumlamakta, adeta Hıristiyanlığı 
kendi Ahlak Din’ine indirgemiş olmaktadır. Bu sebeple Kant, söz konusu 
görüşlerini ortaya koyduğu eserinin yayınlanması konusunda bile ciddi bir 
sansür baskısına maruz kalmış, karşılaştığı baskı sebebiyle düşüncelerini 
oldukça kapalı, anlaşılması güç bir dille ifade etmek zorunda kalmıştır. 
Sonuç olarak, İbn Rüşd ve Kant örneklerinden hareketle, referansta 
bulunulan vahiy aklî unsur ve talepleri içerdiği ölçüde akıl-vahiy ilişkisini 
daha makul ve anlaşılabilir biçimde izah etmenin mümkün olduğunu, aksi 
durumda ise zorlama tevillerin kaçınılmaz hale geldiğini söyleyebiliriz.  
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ДРЕВНЕТЮРКСКИЕ ВЕРОВАНИЯ В 
АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА ТАТАР

GALİULLİNA, G. R. /ГАЛИУЛЛИНА, Г. Р.
RF, TATARİSTAN/RF, TATARSTAN/РФ, ТАТАРСТАН

Мифологические представления тюрков дошли до наших дней в 
виде отдельных культурных знаков. Одним из способов сохранения и 
передачи культурного кода нации являются личные имена. 

В антропонимиконе тюрко-татар определенное место занимают 
имена, связанные с понятиями “народ”, “страна”, в семантике которых 
сохранились отголоски древних верований. Важность этносоциальной, 
этнокультурной значимости племен в древнетюркском обществе 
доказывает тот факт, что они, помимо фиксации в исторических 
письменных источниках, сохранились и в системе личных имен. 

Особое место среди имяобразующих компонентов занимает 
ил, активно употребляющийся в историческом и современном 
антропонимиконах. Древнетюркское значение лексемы не претерпел 
изменений и в современном татарском языке. В письменных 
памятниках зафиксированы имена Il  Qara, Il Buga, El (il) Temir и 
тронные имена каганов Ельтутмиш, Елетмиш. С VI века в древнем 
языке известен титул илтебер, который впервые встречается на 
памятнике Кюль Тегина, также булгарский царь носил титул эльтебер. 
Постепенно компонент расширил свое поле функционирования: 
перешел в разряд имяобразующего компонента. Как показывают 
фактические материалы, ил употребляется в составе сложных 
мужских имен. До полного распространения арабо-персидских 
антропонимов он активно функционировал в составе тюрко-татарских 
имен, например, в татарских шеджере зафиксированы имена Илкәм, 
Илдәш, Илмәт, которые употреблялись в XVI-XVIII вв. В XIX начала 
ХХ вв. активность компонента ил резко падает и вновь начинает 
активизироваться в 30-40–е гг. ХХ века. В данном отрезке времени 
происходит возрождение древнетюркской традиции  употребления 
компонента ил, более того, заметно его распространение в женский 
именник. Это был период, когда люди  начали поиск новых имен из 
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внутренних ресурсов татарского языка, обращались к истокам истории. 
В современном татарском языке функционирует огромное количество 
имен, в составе которых мы видим анализируемый компонент. По 
мнению опрошенных, семантика компонента ил включает в себе семы 
“огромный”, “ широкий”, “важный”, “страна”, “родина”. Значение 
слова ил сохраняется в имянаречении и в современном этапе развития 
татарской антропонимической системы, что доказывает трансляцию 
национальной культурной памяти, отраженной в семиотических 
знаках языка. 

Каждая культура порождает определенные типы собственных имен 
и  в каждом имени отражаются крупицы данной культуры. Тюрко-
татарская антропонимия  - явление весьма сложное, так как она 
формировалась и развивалась под влиянием разных культур. На разных 
этапах эволюции общества функционировала своя система личных 
имен, которая формировалась под влиянием различных факторов 
как лингвистических, так и экстралингвистических, что неизменно 
оставляло отпечаток в исторической эволюции антропонимической 
системы. Для того, чтобы проследить формирование и дальнейшее 
развитие антропонимической системы языка, необходимо  конкретное 
представление о культурных традициях народа, о его исторической 
эволюции как отдельной нации. 

Антропонимическая система древних тюрок напрямую была 
связана с религиозными верованиями. С древних времен известна 
главная особенность древних тюрков, их вера в магическую силу 
слова. Вера в силу слова позволила отражать в именах окружающую 
действительность такой, какой она представлялась. Поклонение 
предков татар  явлениям природы, тотемистические и анимистические 
представления стали частью духовной культуры. В доисламском 
веровании тюрков имя воспринималось как чрезвычайно важный 
фактор, связывающий человека ее величием и таинственностью 
природы. Как известно, в именах того периода существовала 
неразделимая, тесная связь «предмет-имя-человек», которая позволяла 
рассматривать имя как часть личности, через которую происходит ее 
слияние с природой, с окружающей действительностью. Доисламский 
период имянаречения у предков татар, как у большинства тюркских 
народов, отражает языческую религию, в которой все социальное, 
личностное воспринимается через природу. Со временем древние 
верования предков современных татар утратили свое значение, но, тем 
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не менее, отдельные мифологические представления тюрков дошли 
до наших дней в виде отдельных культурных знаков, в частности, в 
виде личных имен. Отголоском древних верований являются имена, 
связанные с понятием “народ”, “племя”, и “страна”, “родина”.

В антропонимиконе тюрко-татар определенное место занимают 
имена, образованные от этнонимов и социальных терминов.  
Общеизвестно, что в исторической арене  Евразии тюрки играли 
важную политическую роль. Для тюркского мира родоплеменные 
названия были чрезвычайно актуальны в древности и средневековье, 
более того, многие тюркоязычные народы и сегодня сохранили 
реликты этого родоплеменного деления. В историческом прошлом этот 
аспект играл решающую роль в обществе. Важность этносоциальной, 
этнокультурной и этнополитической значимости племен, союзов 
племен в древнетюркском обществе доказывает тот факт, что они, 
помимо фиксации в разных исторических  письменных источниках, 
сохранились и в системе личных имен. Исследуя  исторический 
антропонимикон пришли к выводу, что  имена служили не только в 
качестве идентификатора, но и  были показателями принадлежности 
человека к определенному этносу, племени, роду. Антропонимы,  
связанные с понятием “народ”, “племя”,  “страна”, “родина” в 
подавляющем большинстве были мужскими именами, которые 
употреблялись в прошлом. В настоящем времени их можно встретить 
в составе фамилий. Так, например, в эту группу относятся такие 
имена, как Нугай, Нугайбек, которые довольно активно употреблялись 
в XVI-XVII веках, антропоним Чуаш бик, который встречается в 
татарских шеджере. Среди татар встречается фамилия Мадьяров, в 
основе которого лежит имя, образованное от этнонима мадьяр. Тюрко-
татарские антропонимы Кайпач, Кайхан, Ямак~Джамак, Аймак, 
Боркыт, Тамьян, Табын являются устаревшими, они сохранились в 
качестве ойконимов и перестали функционировать в именнике тюрко-
татар. На смену этноантропонимам, вышедшим из употребления,  
пришли такие единицы как: Сувар, Болгар, Алан,  Биләр и другие, 
которые функционируют и в современном антропонимиконе. 

В рамках данного доклада рассматриваются имена, связанные 
с понятиями “народ”, “страна”, в семантике которых сохранились 
отголоски древних верований. 

Особое место среди имяобразующих компонентов занимает 
ил, активно употребляющийся в историческом и современном 
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антропонимиконах. Древнетюркское значение лексемы не претерпело 
изменений и в современном татарском языке. В письменных 
памятниках зафиксированы имена Il  Qara, Il Buga, El (il) Temir и 
тронные имена каганов Ельтутмиш, Елетмиш. С VI века  в древнем 
языке известен титул илтебер < el (ıl) + teber (от teb - доходить, 
доводить, нападать), который впервые встречается на памятнике 
Кюль Тегина (732 год) в качестве титула военачальника азов, которого 
пленил Кюль Тегин, также булгарский  царь носил титул эльтебер. 
Некоторые исследователи, в частности, О.И. Смирнова, вслед за ней 
Д.Г. Мухаметшин, Ф.С. Хакимзянов  восстанавливают имя булгарского 
царя Алмыш как Эль (Ил)  глагол ал (брать, покорить) – мыш признак 
огузского языка. 

Как известно, в древних памятниках приводятся лишь 
официальные титулы верховных правителей – каганов. По-видимому, 
некоторые титулы со временем переходили в разряд личных имен. 
Доказательством такого высказывания служит функционирование 
вышеназванных личных имен с компоненом ил, в семантике которых 
ярко прослеживается значение “главенствующий”, “верховный”, 
“правитель”. Постепенно имяобразующий компонент расширил свое 
поле функционирования, перестав служить титулом, соседствовал 
с другими имяобразующими компонентами. Как показывают 
фактические материалы, ил, в основном, употребляется в составе 
сложных имен и преимущественно в составе мужских антропонимов.  
До полного распространения арабо-персидских антропонимов 
данный компонент довольно активно употреблялся в составе тюрко-
татарских имен, например, исследователем татарских шеджере 
М. Ахметзяновым зафиксированы имена Илкәм, Илдәш, Илмәт и 
др., которые функционировали в XVI-XVIII веках.  В XIX - началу 
ХХ веков активность употребления компонента ил резко падает 
и вновь начинает активизироваться в 30 - 40 –е годы ХХ века. Мы 
считаем, именно в данном отрезке времени происходит возрождение 
древнетюркской традиции  употребления в составе мужских имен 
этого компонента. Более того,  наблюдается распространение  
компонента ил в женский именник. Это был период, когда люди, 
охваченные новыми идеями, стали проявлять интерес не только к 
заимствованным личным именам, но и начали поиск новых имен 
из внутренних ресурсов самого татарского языка, обращаясь к 
истокам истории. Статистический анализ частотности употребления 
компонента ил  в антропонимиконе г. Казани за ХХ век показывает 



181

следующую картину: если в 1941- 1950 гг.  из 46 двусоставных личных 
имен, которые обслуживают 234 человека, 10,3 % составляют имена 
с анализируемым компонентом, то в хронологическом срезе 1991-
1998 годах из 24 двусоставных личных имен, которые обслуживают 
102 человек, имена с ил составляют уже 7,8 %. Учитывая сужение 
именика и уменьшение употребления двусоставных имен,  эти 
цифры показывают повышение частотности данного компонента. 
В начале ХХI столетия заметна тенденция увеличения активности 
имен с компонентом ил. В современной антропонимической системе 
татарского языка функционирует огромное количество имен, в составе 
которых мы видим анализируемый компонент: Ил, Илнар, Илназ, 
Илхан, Илгиз, Илнур, Илсаф, Илдус, Илтани, Илшат, Илъяз, Илдан, 
Илфар, Илгенә, Илзидә, Илкәй, Илсия/Илсөя, Илсинә и др. Опрос 
информантов свидетельствует, что в большинстве случаев семантика 
компонента не играет первостепенную роль при имянаречении, хотя 
при выборе имени родители обращают внимание на него внимание 
и считают его символом национальной культуры, показателем 
национальной принадлежности. По мнению опрошенных, семантика 
компонента “ил” включает в себя семы “огромный”, “ широкий”, 
“важный”, и, несомненно, “страна”, “родина”.  

      Таким образом, апеллятивное значение слова ил в определенной 
степени сохраняется в имянаречении и на современном этапе развития 
татарской антропонимической системы, что доказывает трансляцию 
национальной культурной памяти, отраженную в семиотических 
знаках языка. 
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TARİHSEL SÜREÇTE DİNİN BİLİMSEL ALANDAKİ 
ETKİLERİ AÇISINDAN DİN-BİLİM İLİŞKİSİ

 
 GÜLCAN, Nur Yeliz 
TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ         

ÖZET

Tarih içerisinde din ve bilim arasındaki ilişki önemli bir yere sahiptir. Din 
ve bilim arasındaki ilişkiyle ilgili olarak üç temel görüş öne sürülmektedir. 
Birinci görüşe göre din ve bilim arasında herhangi bir ilişki yoktur, çünkü 
bu iki alanın konuları birbirlerinden farklıdır. İkinci yaklaşım, din ve 
bilim arasında bir uzlaşım  olduğu yönündedir, bu görüş dinin bilimsel 
çalışmaları desteklediğini iddia eder. Üçüncü görüşe göre ise din ve bilim 
arasında sürekli bir çatışma vardır, bu görüşün en önemli kaynağı da 
Galileo’nun yargılanma olayıdır. Bu olay Ortaçağ’da Hıristiyanlık dini ve 
bilim arasındaki çatışmayı göstermektedir. Bu çalışmada da Galileo’nun 
yargılanma sürecinin hikâyesi anlatılacaktır. Buluşları Galileo’yu 
Kopernik sistemini doğrulamaya sevk etmiştir. Böylelikle, kilise ve 
Galileo arasındaki büyük çatışma da başlamış oldu. 

Anahtar Kelimeler: Din, bilim, Orta Çağ, Galileo, kilise, çatışma. 

ABSTRACT

Religion-Science Relationship from the Perspective of the Religious 
Influence on the Scientific Domain in the Historical Development

The relationship between religion and science has an important place 
in the history of science. It is presented three fundamental views about the 
relationship between religion and science. The first claim is that there is 
no any relation between religion and science, because their subjects are 
different from each other. The second claim is that there is a harmony 
between religion and science; this view claims that religion supports 
scientific studies. The third view is that there is always a conflict between 
religion and science, the most important source of this view is that the 
condemnation of Galileo. This affair shows that the conflict between 
Christian religion and science in the Medieval Ages. In this study, it will 
be illustrated the story of the process of the condemnation of Galileo. His 
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discoveries enabled him to confirm the Copernican system. Thus, it began 
to great conflict between church and Galileo.

Key Words: Religion, science, Medieval Ages, Galileo, church, 
conflict. 

-----

Tarih içerisindeki bilimsel çalışmaların gelişim süreçlerini incelersek, 
bilimin çeşitli etkiler altında kaldığını görürüz. Bilimin diğer disiplinlerle 
olan ilişkileri hep ön plana çıkmıştır ve zaman zaman bilim bu ilişkilerin 
gölgesi altında kalmıştır. Bu ilişkilerden biri olan bilim ve din ilişkisi eskiden 
beri süregelen bir tartışma konusu olmuş, ve kimi zaman içinden çıkılması 
zor olan ikilemlerle bizi karşı karşıya bırakmıştır. Bilim ve din arasındaki 
ilişkiyle ilgili olarak üç temel görüş öne sürülmektedir. Bunlardan ilki, 
dinin ve bilimin farklı konulara değinen iki farklı disiplin olduklarını ileri 
süren “ayrışmacı görüş” olarak adlandırılan görüştür. Bu görüşe göre din 
ve bilim arasında ne bir çatışma ne de bir uzlaşmanın olması mümkün 
değildir. Çünkü bilimin konusunu somut olgular oluştururken, din ise daha 
soyut şeylerle uğraşır. Bu görüşe göre, din ve bilim arasında herhangi bir 
ilişki yoktur. 

İkinci görüşe göre ise, din ve bilim arasında bir uyum vardır. Bu görüşü 
savunanlara göre her iki alan da birbirinden bir şeyler öğrenebilir. Bilim 
ve din birbirlerinden ayrı sınırlarda olsalar da karşılıklı bir ilişkileri ve 
bağlılıkları da vardır. 

Resim 1: Tiffany’nin “Eğitim” adlı penceresinde bilim ve din uyum 
içerisinde resmedilmiştir (1890). 

Yaygın olarak kabul gören üçüncü görüşe göre ise, din ve bilim 



185

sürekli bir çatışma içerisindedir. Bütün dinlerde bir takım ahlak kuralları 
ve metafizik nitelikte inançlar sistemi, dogmalar karşımıza çıkmaktadır. 
Bilimi dinden ayıran en temel özelliği de bilimde bu türden dogmalara 
yer olmamasıdır. Bilim olması gerekeni değil, olanı araştırır ve gözleme 
dayanır. Din ise insan düşüncesinin ve eylemlerinin değerlendirilmesiyle 
ilgilenir, olgular hakkında konuşmaz ve inanca dayanır. Bu yoruma göre 
din ve bilim arasında bir çatışma söz konusudur. 

Bilim ile din arasındaki çatışmanın en yoğun yaşandığı dönem 
Ortaçağ’dır. Bilindiği üzere Ortaçağ’da din hâkimiyetinde bir devlet yapı-
sı vardı ve kilise egemen güç konumundaydı. Bu nedenle din adamları da 
ayrıcalıklı bir statüye sahiplerdi. Kilisenin koyduğu kurallar ve din adam-
larının sözü otorite kabul ediliyordu. Bu dönem içerisinde yapılan birçok 
bilimsel çalışma kilise tarafından yasaklanmış ve bilim adamları da ceza-
landırılmıştır. Bilim ve kilise arasındaki çatışmayı en net gösteren olaylar-
dan biri Galileo’nun cezalandırılmasıdır. Görüşlerinin kutsal kitaba aykı-
rı olduğu iddia edilerek, 1633 yılında Galileo kilise tarafından yargılanmış 
ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu çalışmada da Galileo ve 
Katolik kilisesinin üyeleri arasında 1615 ve 1633 yılları arasında yaşanan 
yargılanma olayının hikayesini anlatmaya çalışacağım1. 

Genel olarak bakılırsa bilim ve din arasındaki çatışma bir dinsel 
topluluğun kutsal kitaptaki tüm ifadelerin mutlak şekilde doğru olduğunu 
ısrar etmesiyle ortaya çıkar. Bu da dinin bilimin alanına müdahale etmesi 
anlamına gelir. Özellikle bazı din adamlarının kendi çıkarları doğrultusunda 
yanlış yorumlarda bulunmaları din ile bilimi iki karşıt kutup hâline 
getirmiştir, Ortaçağ’da da durum böyle olmuştur. Bu nedenle de bilim ile 
din arasındaki çatışma bilim adamlarının kilise ile olan mücadelelerine 
sahne olmuştur. Bilim tarihindeki Antonio de Dominius’un öldürülmesi, 
Giordano Bruno’nun yakılması, Galileo Galilei’nin yargılanması ve 
Charles Darwin’in öğretilerine karşı kilisenin savaşı bilim ve din arasındaki 
çatışmayı gösteren en önemli olaylardır. 

Bilim ve din birbirlerinden tamamen farklı iki ayrı disiplindir. Aynı konu 
üzerinde farklı görüşler öne sürmeleri bu iki alanı sürekli bir çatışma içine 
sokmuştur. Bu çatışma Ortaçağ’da astronomi ve fizik alanında, özellikle 
güneş sistemi ile ilgili konularda ortaya çıkmıştır. 

1 Her ne kadar bildiri içerisinde birkaç  yer dışında doğrudan bir alıntı yapılmamış  ve referans gösterilmemiş 
olsa da, Galileo’nun hikâyesini bildirinin sonunda vermiş olduğum referanslar listesindeki kaynaklardan öğren-
diğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. 
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Resim 2: Bilim, özellikle astronomi ve geometri çoğu Ortaçağ bilgini 
için doğrudan kutsallıkla bağlantılıydı. 13. yüzyıl el yazmasındaki pusula 

bir yaratılış sembolüdür.

Ptoleme’nin Almagest’i ve Aristoteles’in astronomi ve fizikle ilgili 
yazıları Ortaçağ’da  oldukça yaygın ve kabul görmüş düşüncelerdi. Bu 
dönemde astronominin amacı görüngüleri kurtarmaktan ibaretti. Ptolemeci 
sistem ve Aristoteles fiziği bu çağa hakim iki önemli görüştü. 

 

 
 

 

Resim 3: Ptoleme’nin sistemi Resim 4: Ptoleme (Ptolemy)

Ptolemeci sisteme göre, dünya evrenin merkeziydi ve sabitti. Güneşin 
de içinde bulunduğu diğer gezegenler dünyanın etrafında dönüyorlardı. Yer 
merkezli (geocentric) görüş olarak da adlandırılan bu sistem din ve bilim 
adamlarının oluşturduğu büyük bir çoğunluk tarafından kabul edilmiştir. 
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Aristoteles’e göre ise toprak, su, hava, ateş ve eter (aether) olmak üzere 
beş element vardı. Eter gökyüzüyle ilgili olan element olmasına karşın, ilk 
dört element –toprak, su, hava ve ateş– dünyada birbirine karışmış olarak 
bulunmakta ve evrenin merkezine doğru hareket etme eğilimindeydiler. 
Aristoteles’e göre bütün nesneler doğal yerlerinde durmaya çabalarlar, 
bu yüzden “doğal yer” kavramı Aristoteles için önemlidir. Aristoteles 
gökyüzünün ve dünyanın farklı özelliklere sahip olduğuna inanıyordu. 
Onun fiziği doğayı tartışıyordu. Tanrı ilk hareket ettiricidir ve değişimden 
sorumludur. Aristoteles’e göre dört neden vardır: Maddesel neden-madde, 
biçimsel neden-şeyin doğası, yeter sebep-değişimin kaynağı, ereksel 
neden-amaç. 

Ptoleme’nin sistemine karşıt olarak Kopernik tarafından güneşin 
merkezde olduğu yeni bir teori ileri sürüldü. Güneş merkezli  (heliocentric) 
görüş olarak da adlandırılan bu teoriye göre, güneş evrenin merkezidir ve 
dünya diğer gezegenlerle birlikte onun etrafında döner. Diğer gezegenler 
de güneşin etrafında dönerler. Dünya evrenin merkezi değildir ve üç 
eşzamanlı dairesel hareket yapar: Günlük hareket, yıllık hareket ve 
Kopernik’in ortaya koyduğu düzeltme hareketi. 

 

    Resim 5:  Kopernik Resim 6: Kopernik Sistemi

Aristoteles kozmolojisine karşı ilk büyük darbe Kopernik tarafından 
yapılmıştır. Bu teori Aristoteles fiziğiyle uyuşmuyordu ve doğal olarak 
da kabul görmemiştir. Bu sistem kutsal kitabın doğrularına aykırı olarak 
görüldü ve Kopernik’in önerilerinin Hristiyanlık inancı için birçok 
problem ortaya çıkardığına inanıldı. Bu sistemin Hristiyanlığın kutsal 
kitabı İncil’e ters düşen fikirler içerdiği iddia edildi ve bunun sonucunda, 
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1616’da Kopernik kitapları kilise tarafından yasaklanmıştır. Kopernikçilik 
1822’ye kadar bir problem olarak kaldı, bu hem Katolik bilimine hem de 
kilisenin imajına zarar vermiştir.

     

 Resim  7: Galileo Galilei’nin Ottavio Leoni tarafından çizilmiş portresi.

Galilei Galileo 1564-1642 tarihleri arasında yaşamış ünlü İtalyan bilim 
adamıdır. Galileo yaptığı gözlemlerle bilim dünyasına, özellikle astronomi 
alanına yenilikler getirmiştir. Galileo bilimsel özgürlüğün bir sembolü 
olarak görülebilir. Bir teleskop aracılığıyla gökyüzünü incelemiştir 
ve Kopernik’in ileri sürmüş olduğu güneş merkezli evren sistemini 
savunmuştur. Bundan dolayı özellikle dini otoritelerden çeşitli tepkiler 
almış ve dine karşı geldiği gerekçesiyle yargılanmıştır. Bu yargılama 
olayı bilim tarihindeki en önemli olaylardan biridir, çünkü Hıristiyanlık 
ve bilim arasında varolan kavgayı göstermiştir. Bu olayın yankıları daha 
sonraki üç yüzyıllık süre içerisinde de devam etmiştir. Bazı kaynaklardan 
öğrenildiği üzere Galileo’nun Dialogue adlı kitabı 1835’te bile Vatikan’ın 
yasaklı kitaplar listesinde yer alıyordu. Ancak 1992’de Katolik kilisesinin 
Galileo’nun güneş sistemi ile ilgili görüşlerinin doğru olduğunu kabul 
ettiği iddia edilmektedir. Bu olayın gelişme sürecini anlamak için öncelikle 
bazı tarihsel arka planlara bakmamız iyi olacaktır. 

Galileo Kopernik sistemini savundu ve yaptığı gözlemlerle bu 
sistem için görsel ve somut kanıtlar sağladı. Galileo’nun astronomisi 
Aristoteles fiziğine karşıt olan birçok şey içermekteydi. Galileo ay ve 
gezegenleri gözlemledi. Ayın yüzeyinin pürüzsüz olmadığını tersine 
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dünyanın yüzeyi gibi engebeli, pürüzlü olduğunu gördü. Gözlemleri ile 
yeryüzü ve gökyüzünün benzer özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Bu 
da Aristoteles’in gökyüzü ve dünyanın farklı özelliklere sahip olduğuna 
ilişkin görüşünün yanlışlığını gösterdi. Galileo Jüpiter’e teleskopu ile 
baktı ve Jüpiter’in uyduları olan dört küçük nokta gözlemledi. Güneşte 
lekeler fark etti ve Venüs’ün de ayın evrelerine benzer evreleri olduğunu 
gözlemledi. Güneş lekelerinin bulunması Aristoteles’in göksel cisimlerin 
bozulamazlığına ilişkin teorisini yıktı. Jüpiter ve Venüs’ün evrelerinin 
gözlemleri de Kopernikçi güneş sisteminin görüngüsel bir modelini 
sağladı. 

Galileo’nun buluşları ona Kopernik sistemini onaylamasını sağlamasına 
rağmen, kilisenin önde gelenleri bundan rahatsız oldu. Böylece kilise ve 
Galileo arasında büyük bir çatışma başladı. Galileo’nun teleskopuyla 
Kopernikçilik için sağladığı kanıtların güçlü olması bile, Kopernik 
sistemine yapılan itirazları engellemedi. Federico Cesi2 Galileo’nun 
sözcüsüydü ve zor dönemlerinde onu destekledi. Roma dünyası Cesi’ye 
saygı duyuyordu, ancak bu bile Galileo’nun kurtulmasına yetmedi. 

Galileo Jüpiter’in uyduları olduğunu söylediği zaman ona karşı ilk 
itirazlar 1610’da başladı. Bir astronomi uzmanı olan Francesco Sizi 
Galileo’nun teorisinin kutsal kitapla çeliştiğini ilan etti. Bu teorinin 
Hıristiyan düşüncesine karşı olduğu düşünüldü, çünkü İncil’e göre sadece 
yedi gezegen olabilirdi. Galileo ayda dağlar ve vadiler olduğunu iddia 
ettiği ve güneş lekelerini fark ettiği zaman yapılan itirazlar daha da arttı. 
Birçok düşünür Galileo’nun teorilerinin yanlış olduğuna inanıyordu ve 
gökyüzüne teleskopla bile ulaşılamayacağına ilişkin yaygın bir kanı 
vardı. Bu yüzden Galileo’nun buluşlarının teleskopla yapılan optiksel 
yanılsamalardan ibaret olduğu ileri sürüldü.

1611’de Galileo Neptün’ü gözlemledi. Kilisenin papazı olan Kardinal 
Bellarmine yenilikleri kabul etmeyen birisiydi, bu yüzden gözünü 
Galileo’dan ayırmıyordu. 17 Mayıs 1611’de bir toplantı düzenlendi, 
bu buluşmada Galileo’nun görüşleri tartışıldı. Galileo’nun arkadaşları 
karmaşık tavsiyelerde bulundular, fakat o bazı önlemler aldı. Yine de 
Galileo’nun düşmanları çok güçlüydü.  

2 Federico Cesi (1585-1630). Lyncean akademisinin kurucusudur. Aynı zamanda kilise öğretilerine karşı olan 
bir grubun da üyesidir.
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Resim 8: Burada Galileo teleskopla bakmaktadır.

1616’da Galileo güneşin bir eksen etrafında döndüğünü öne süren 
Letters on the Solar Spots adlı kitabını yayınladı ve ilk tepki Father Lorini 
adlı bir profesörden geldi. Lorini, Kopernik teorisinin kutsal kitaba aykırı 
olduğuna inanıyordu. 

Galileo rahip Bennedetto Castelli ile olan konuşmaları ve bilimle kutsal 
kitap arasındaki ilişkiyle ilgili önerilerini içeren 1615’te Tuscan Grand 
Duchess Christina’ya yazdığı bir mektupla eleştirilere cevap verdi (Olson, 
2004: 13-14). Ancak bu mektup ortamı daha da gerginleştirdi ve 1616’daki 
yargılamada aleyhine delil olarak kullanıldı. Galileo bu mektupta kutsal 
kitabın biçimsel bir anlamda anlaşılabileceğini tartışmıştı, bu nedenle 
düşmanları tarafından kutsal kitaba karşı çıktığı gerekçesiyle suçlandı.

Father Tomaso Caccini3 20 aralık 1614’te dünyanın –yeryüzünün–
hareket ettiğini söylemenin dini inkar etme anlamına geleceğini ileri sürdü. 
Onun asıl tepkisi Galileo’ya idi, bu nedenle Galileo’nun öğretisinin dine 
aykırı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine 1615’te Father Lorini Galileo 
hakkında Roma mahkemesine şikâyette bulundu. Üstelik Galileo’nun 
1613’te yazmış olduğu mektubun değiştirilmiş bir kopyasını da mahkemeye 
gönderdi. 

“Galileo Kardinal Bellarmine tarafından Kopernik görüşlerinin gerçek 
olarak değil yalnızca bir hipotez olarak ele alınması gerektiği konusunda 
uyarıldı” (Olson, 2004: 14). Bellarmine Kopernik sisteminin geometriksel 
alanda sınırlandırılması gerektiğine inanıyordu. Santillana’ya göre (1955), 
başlangıçta Bellarmine Kopernik’in kitabının sadece küçük bir bölümünü 

3Father Tomaso Caccini (1574-1648). Galileo’ya karşı olan bir rahip. (Olson, 2004: 14).
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okuduğu için onu yanlış anlamış ve Kopernik’in felsefi olarak kendi 
tarafında olduğunu düşünmüştü.

Galileo göz önünde olan bir insan olduğunu ve kapıların yüzüne 
kapandığını biliyordu. 1615 yılında Galileo’nun öğretileri kilise için tehdit 
unsuru olmaya başladı. Bu nedenden dolayı kilise Galileo’nun görüşlerinin 
Ptoleme’nin yer merkezli sistemini inkar ettiğini böylelikle de Galileo’nun 
kutsal kitabın doğrusuna karşı çıktığını ve dine aykırı hareket ettiğini ileri 
sürdü. Yargılanmasından önce Galileo Kopernik’çi görüşlerini savunmak 
için Roma’ya gitti. “Galileo dünyanın hareketsizliğine ve güneşin hareket 
ettiğine dair kutsal kitaptaki göndermelerin kesin olmaktan ziyade 
metaforik olduğunu iddia etmiştir.” (Shapin, 1996:137)

23 Şubat 1616’da din adamları Galileo’nun öğretilerini tartışmak üzere 
bir toplantı düzenlediler. Yapılan bu toplantıda Galileo’nun (1) güneşin 
dünyanın merkezi olduğu ve bu yüzden hareket etmediği; (2) evrenin 
merkezinin dünya olmadığı ve dünyanın hareket ettiğini ileri sürdüğü bu 
iki önermesi ele alındı. Her iki önermenin de kutsal kitabın öğretileriyle 
çeliştiği ve bu önermelerin saçma oldukları ileri sürüldü.

5 Mart 1616’da Kopernik’in görüşlerini yasaklayan bir buyruk 
yayınlandı. Dünyanın hareketi ve güneşin hareketsizliği kutsal kitaba 
aykırıydı ve bu yüzden her ne şekilde olursa olsun bu tarz görüşler 
asla savunulmamalıydı. Aslında Kopernikçilik değil, Kopernik’in 
fikirlerinin yorumu dinsizlik olarak nitelenmekteydi. Bu buyruk Galileo’nun 
öğretilerinden ve yazılarından dolayı ortaya çıkmıştır ve Galileo da  kilisenin 
emirlerine itaat etmeyi kabul etmiştir. Bu  buyruktan sonra Galileo herkesin 
kendisine karşı olduğunu düşünmeye başladı ve Roma’dan ayrılmaya karar 
verdi. Roma’dan ayrıldıktan sonraki yedi yılını Floransa yakınındaki evinde 
geçirdi ve 1619’da Discourse on Comets adlı kitabını yazdı. 

1621 yılında Kardinal Bellarmine öldü ve 1623’de Galileo’nun arkadaşı 
Maffeo Barberini4 papa seçildi. Galileo güneş lekeleri ve kuyruklu 
yıldızlar hakkındaki açıklamalarını içeren eseri The Asseyer adlı kitabını 
yayımladı. 1624 Nisan ayının sonunda Galileo Roma’ya gitti, ancak 
Barberini’den beklediği ilgiyi göremedi. Galileo 1616 hükmünün geri 
alınmasını umuyordu, ancak bu gerçekleşmedi. Papa Galileo’ya Kopernik 
teorisini sadece bir hipotez olarak gördüğü müddetçe hem Ptolemeci hem 
de Kopernik sistemleriyle ilgili çalışmasına izin verdi. Bunun ardından 
Galileo Floransa’ya geri döndü ve 1630’da Dialogue adlı kitabını 
4 Maffeo Barberini (1568-1644). Bilgili bir rahip, 1606’da kardinal rütbesine atandı, bu papalığın altındaki en 
yüksek kademeydi.
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tamamladı. Kitabın sonunda Kopernik’in haklı olduğu sonucunu ortaya 
çıkardı. Galileo’ya  Roma’dan iyi haberler geliyordu, bu haberlere göre 
kitabı kısa bir süre içerisinde yayınlanabilecekti. Haziran ayında kitabın 
basımı için Vatikan sekreterliğinden şartlı onay geldi, ancak Galileo’nun 
karşıtları sürekli olarak bu kitabın yayınlanmasını önlemeye çalışıyorlardı. 
Sonunda 1632 yılının Şubat ayında Galileo’nun Dialogue Concerning the 
Two Chief World Systems adlı kitabı yayınlandı. Kitabın yayımlanmasından 
sonra Roma’da birçok itirazlar ortaya çıktı ve kitabın kilise öğretilerinin 
temeline zarar verdiği iddia edildi. Galileo’nun karşıtları kitabın Kopernik 
teorisinin bir özeti olduğu konusunda papayı ikna ettiler. Ayrıca papa 
Galileo’nun kendisini aldatmaya çalıştığını düşünüyordu, diğer taraftan 
Galileo da kendisinin haklı olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığına 
inanıyordu. Bunun üzerine 1632 yazında papa kitabın basılmasını durdurdu 
ve kitabın incelenmesi için özel bir komisyon kurdu. Bu komisyon 
kitapta; Galileo’nun kilisenin koymuş olduğu kısıtlamalara itaat etmediği, 
Kopernik teorisinin gerçek bir teori olarak savunulduğu, ve Galileo’nun 
güneş merkezli sistemi savunmakla kalmadığı, aynı zamanda onu öğrettiği 
yolunda üç temel sorun buldu ve bunlarla ilgili olarak Galileo’ya karşı üç 
suçlama öne sürüldü. Bunlar:

1)Galileo güneşin sabit olduğu ve dünyanın hareket ettiği 
yönündeki görüşleriyle sınırı aşmış, emirlere karşı gelmiştir; 2)
olmayan bir şeyi -güneşin sabit olduğu ve dünyanın hareket ettiğini-  
yanlış olarak birbirine bağlı açıklamaya çalışmıştır; 3)1616’da 
kutsal ofis tarafından kendisine verilen buyruğa aldatıcı bir şekilde 
karşı gelmiştir (Santillana, 1995:223).       
Özel komisyonun raporuna dayanarak papa Galileo’nun durumunu 

Roma mahkemesine sevk etti.  Genel kongrede Galileo’nun Kopernik 
teorisi hakkındaki yazma, öğretme yasağını ihlal ettiği öne sürülse de, 
Galileo Dialogue kitabında güneş merkezli sistemi savunmayı istememişti. 

1 Ekim 1632’de Galileo Roma’ya çağrıldı. Galileo hastalığından 
dolayı mahkemesinin Floransa’da yapılmasını talep etti, ancak bu isteği 
reddedildi. Kilise onun Roma’ya gelmesi konusunda ısrar etti ve bunun 
üzerine 1633 yılının Ocak ayında Galileo Floransa’dan Roma’ya gitmek 
için ayrıldı. 12 Nisan’da ilk resmi yargılaması yapıldı. Kilise hükmüne 
karşı çıkarak Kopernik teorisini savunmakla itham edildi. Bu suçlamalara 
yanıt olarak 30 Nisan’da Galileo, kendi kitabını yeniden okuduğunu ve 
dünyanın hareket ettiği teorisinin savunulduğunu görünce çok şaşırdığını, 
çünkü niyetinin bu olmadığını açıkladı. Bu açıklama ile suçunu da itiraf 
etmiş oldu.
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Resim 9: Galileo Roma’daki yargılanmasında.

Papa Galileo’nun tekrar yargılanmasını ve Dialogue kitabının 
yasaklanmasını talep etti. Galileo ile ilgili son hüküm 21 Haziran’da verildi, 
Galileo dine karşı gelmekle ve kutsal kitapla çelişen yanlış öğretilere 
inanmakla suçlandı. 22 Haziran 1633 sabahında Galileo’ya cezası okundu 
ve ömür boyu hapse mahkum edildi, ancak cezası ev hapsine çevirildi. 
Yargılanmasının ardından Galileo kısa ve üzücü bir hayat sürdü. 1634 
yılında kızını kaybetti ve kendisi de 8 Ocak 1642’de hayata veda etti. 

1616 ve 1633 mahkemelerinde Galileo’nun cezalandırılması kiliseye 
karşı birçok itirazı da beraberinde getirdi. Kimilerine göre bu tamamen 
yanlış bir uygulamaydı ve kilisenin imajının sarsılmasına neden olmuştu. 
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Ptoleme ve Kopernik sistemlerini savunanlar 
arasındaki tartışmalar Galileo’nun cezalandırılmasında etken olmuştur. 
Ptolemeci sisteme inanan kilisenin önde gelenleri Galileo’nun görüşlerinden 
rahatsız olmuşlar ve onu dine karşı gelmekle suçlamışlardır. Galileo 
kendi zamanında Sokrates gibi insanları zehirleyen biri olarak görüldü. 
Onun kavgası sadece kilise ile değil aynı zamanda akademik çevreyle 
idi. O zamanki kilise otoritesine göre Kopernik görüşleri hiçbir şekilde 
kullanılamazdı, dolayısıyla 1616’da Galileo’nun görüşleri yasaklandı. 
Bu yasaklama ile hem Galileo’nun özgürlüğü elinden alınmıştır hem de 
bilimsel çalışmalara büyük bir darbe vurulmuştur. 

 Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, hiçbir din bilim ile birebir çatışma 
içinde değildir. Ancak bazı din adamlarının kendi çıkarları doğrultusunda 



194

yanlış yorumlarda bulunmaları zaman zaman din ile bilimi iki karşıt kutup 
haline getirmiştir. Ortaçağ’da da durum böyle olmuştur ve bu nedenle 
de bilim ile din arasındaki çatışma bilim adamlarının kilise ile olan 
mücadelelerine sahne olmuştur. Bilim ve din aynı alanlardaki sorulara 
cevap bulmaya çalıştıkları için zaman zaman aralarında anlaşmazlıklar 
ortaya çıkmaktadır. Bu iki disiplin ayrı sınırlarda olsalar da karşılıklı bir 
ilişkileri ve bağlılıkları da vardır. Dinin koyduğu amaçların anlamı belki 
dar anlamda bilimden öğrenilebilir. Bilim doğruyu bulma ve gerçeği 
anlama tutkusuyla beslenir, bu tutkunun kaynağının da dinin alanından 
ileri geldiği iddia edilebilir. Yani, bilim ve din arasında hem olumsuz hem 
de olumlu yönde inkar edilemez bir ilişki söz konusudur.
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THE INFLUENCE OF THE VyAKHyAyukti CHAPTER 
2 ON THE LATER BUDDHIST TREATISES

HORIUCHI, Toshio
JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ

ABSTRACT
The VyAkhyAyukti (abbr. to VyY) is a text written by a famous Buddhist 

monk Vasubandhu (ca. 400-480) which deals with the method of Buddhist 
exegeses. In the Chap. 2 of the VyY, Vasubandhu interprets the passages 
from 103 sUtrakhaNDas or passages of the canon. And what is noteworthy 
is that some of Vasubandhu’s interpretations of the sUtrakhaNDas are 
cited by the later Buddhist treatises. 

This paper points out that some of the passages of the VyY Chap. 2 were later 
cited in the MahAvyutpatti (Mvy), Yazomitra’s AbhidharmakozavyAkhyA, 
and GuNaprabha’s BodhisattvabhUmivRtti. It will also be reported that the 
*BuddhAnusmRtiTIkA attributed to Vasubandhu has long passages which 
exactly correspond to those found in the VyY Chap. 2 in their interpretation 
of the ‘ten names of the Buddha’. This will confirm the influence of the 
VyY on the later Buddhist tradition.

VyAkhyAyukti, MahAvyutpatti, AbhidharmakozavyAkhyA, Vasubandhu
Key Words: Buddha, Budhist.
1. Introduction
The VyAkhyAyukti (abbr. to VyY) is a text written by a famous Buddhist 

monk Vasubandhu (ca. 400-480) which deals with the method of Buddhist 
exegeses. Recent studies have made it clear that the VyY has a great 
influence on the later Buddhist treatises. This is especially the case with 
both the fivefold method of the exegesis discussed in Chap. 1 and the 
arguments for the authenticity of the MahAyAnasUtra as the teachings of 
the Buddha found in Chap. 4 of the VyY. Therefore, these two topics have 
often been taken up by contemporary scholars1. 
1Shoening, Jeffery D. (1992) ‘’SUtra Commentaries in Tibetan Translation’’, Cabezón, José Ignacio ed., Buddhism, 
sexuality, and gender, State University of New York Press, Albany, New York, 111-124.
Skilling, Peter (2000)" Vasubandhu and the VyAkhyAyukti Literature”, Journal of the International Association of Buddhist 
Studies, 23-2, 297-350.
Verhagen, Peter (2005) ''Studies in Indo-Tibetan Buddhist Hermeneutics (4): The VyAkhyAyukti by Vasubandhu’’, Journal 
Asiatique, 293.2, 559-602.
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On the other hand, little have been done about the VyY Chap. 2. In 
this chapter of the VyY, Vasubandhu interprets the passages from 103 
sUtrakhaNDas or passages of the canon. However, this chapter is 
important because it reveals Vasubandhu’s development of thought through 
his interpretation of the Buddhist Canon. Further, since GuNamati’s 
commentary on the VyY Chap. 2 quotes the detailed contents from these 
sUtrakhaNDas cited in the VyY, the comparative study of this chapter will 
bring us an important information concerning the Agamas or scriptures 
passed down to both Vasubandhu and GuNamati. Also noteworthy is that 
some of Vasubandhu’s interpretations of the sUtrakhaNDas are cited by 
the later Buddhist treatises. 

This  paper points out that some of the passages of the VyY 
Chap. 2 were later cited in the MahAvyutpatti (Mvy), Yazomitra’s 
AbhidharmakozavyAkhyA, and GuNaprabha’s BodhisattvabhUmivRtti. 
It will also be reported that the *BuddhAnusmRtiTIkA attributed to 
Vasubandhu has long passages which exactly correspond to those found in 
the VyY Chap. 2 in their interpretation of the ‘ten names of the Buddha’. 
This will confirm the influence of the VyY on the later Buddhist tradition.

In relation to the above discussion, the present paper gives some emenda-
tions of the text of the corresponding passages of the VyY Chap. 2. 

2. TheVyAkhyAyukti-sUtrakhaNDazata and the MahAvyuttpatti

TheVyAkhyAyukti-sUtrakhaNDazata is a text which collected 103 
(according to Lee’s text) sUtrakhaNDas or passages of the canon (Agama/
nikAya) of which passages are glossed in detail in the VyY Chap. 22. In 
this section, I shall firstly argue that the MahAvyutpatti (Mvy) gathered 
some vocabulary from the VyAkhyAyukti-sUtrakhaNDazata by pointing 
out that some passages of the Mvy correspond well to those of the VyY3. 
2The sUtrakhaNDas cited in the VyY chapter 2 are fragmentally and one must consult the VyAkhyAyukti-
sUtrakhaNDazata to know the detail of those sUtras. GuNamati’s VyYT, on the other hand, cites those sUtras in 
more detail way and is important to know information about the sUtras transmitted in those days.
3Some of the recent studies which dealt with the sources of the Mvy are as follows (they are mostly concerned 
with the relationship between the Mvy and the Vinaya texts):
Eimer, Helmut (1985) “Chapter CCLXX of the MahAvyutpatti in Comparison with the PravrajyAvastu”, Ber-
liner Indologische Studien 1, S. 41-46.
do. (1989) “Das Kapitel CCLXX der MahAvyutpatti im Vergleich zum PravrajyAvastu”,  Dr. B. M.Baura Birth 
Centenary Commemoration Volume. Calcutta. S.149-153.
Nakagawa, Masanori (1993) “Vinayasūtra to Mahāvyutpatti (Vinayasūtra and Mahāvyutpatti” Watanabe Humi-
maro Hakase Tuitō Kinen RonsyU: Gensibukkyō to Daijyōbukkyō  jyō, 355-372 (L).
Hinüber, Haiyan Hu-Von (1997) ‘’On the Sources of Some Entries in the MahAvyutpatti-Contributions to Indo-
Tibetan Lexicography I-’’ Untersuchungen zur buddhistischen Literatur Zweite Folge, Göttingen.
Schaub, Cristina Scherrer (2002) Enacting Words: A Diplomatic Analysis of the Imperial Decrees (Bkas Bcad) 
and their Application in the Sgra Sbyor Bam Po Gnyis pa Tradition, Journal of the International Association of 
Buddhist Studies, 25.1-2, 263-340.
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And secondly, by searching these sources and consulting its contexts, I 
want to clarify the meaning of some passages of the Mvy4.

VyY, 15 =Mvy, 2-11

This sUtra enumerates the so called “ten names of the Buddha” which 
begins with tathAgata and ends with buddhaH bhagavAn. The order 
of this in the VyY and the Mvy is different. The Mvy begins this with 
buddhaH bhagavAn, but these items are located at the end in the VyY. 
One of the sources of these ten names of the Buddha is MN, 91(MA, 
161). See also section 4 of this paper.

VyY, 5=Mvy, 1291-1297 

VyY:

(A) bcom ldan ‘das kyi chos ni legs par gsungs pa/ (B) yang dag par 
mthong ba/ (C) nad med pa/ (D) dus chad pa med pa/ (E) nye bar gtod pa/ 
(F) ‘di mthong ba la don yod pa/ (G) mkhas pa rnams kyis rang gis rig par 
bya’o

Mvy, 1291-1297: 

(A)6 svAkhyAto bhagavato dharmaH, bcom ldan ‘das kyi chos ni legs par 
gsungs pa (B) sAMdRSTikaH, yang dag par mthong ba (C) nirjvaraH, nad 
med pa (D) AkAlikaH, dus chad pa med pa (E) aupanAyikaH, nye bar gtod 
pa (F) aihipaZyikaH, ‘di mthong ba la don7 yod pa (G) pratyAtmavedanIyo 
vijJaiH, mkhas pa rnams kyis rang gis rig par bya ba

On the sources of this phrase, see CPD, II.679: ehipassika. One of them 
is:

SN, V.343.6-8:

(A) svAkhAto bhagavatA dhammo (B) sandiTThiko (C) akAliko (D) 
ehipassiko (E) opanayiko (F) paccattaM (em. paccattam) (G) veditabbo 
viJJUhIti (em. viJJAhIti).

VyY, 6 =Mvy, 1298-1302 

VyY:
4  The numbers of the Mvy are based on Sakaki’s edition because this is used frequently. But Ishihama and 
Fukuda’s new edition is far more reliable and when Sakaki’s edition has some problem, I refer to this text as 
Mvy(N).
5In this paper, “VyY, 1” means that this is the 1 st sUtra in the VyY Chap. 2 according to Lee’s edition of the VyY 
(section 2.4.3, pp.33-162). Texts are also based on Lee’s edition.
6 Here, (A) means that this is no.291 of the Mvy. 
7According to Mvy (N), 1300, D(erge) and C(one) edition of the Mvy have this ‘don’. This is the same as the 
VyY.
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(A) bcom ldan ‘das kyis legs par gsungs pa’i chos ‘dul ba ni legs par 
bstan pa/ (B) nges par ‘byung ba rdzogs pa’i byang chub tu ‘gro bar byed 
pa/ (C) mi mthun pa med cing ‘dus pa dang ldan pa zhes bya/ (D) brten pa 
yod pa zhes bya/ (E) ‘di ston pa de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag 
par rdzogs pa’i sangs rgyas so 

Mvy, 1298-1302: 

(A) svAkhyAto bhagavato dharmavinayaH supraveditaH, bcom 
ldan ‘das kyis legs par gsungs pa’i chos ‘dul ba ni legs par bstan pa (B) 
nairyANikaH saMbodhigAmI, nges par ‘byung ba rdzogs pa’i byang chub 
tu ‘gro bar byed pa (C) abhinnaH saMstUpaH, mi mthun pa med cing ‘dus 
pa dang ldan pa zhes bya ba (D) sapratiZaraNaH, rten pa yod pa zhes bya 
ba (E) ZAstA cAsya tathAgato ‘rhan samyaksambuddhaH, ‘di ston pa de 
bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas

The usages of the word niyyAnika are listed in the PTSD, 369a and the 
following seems to be a little similar to this phrase8.

SN, V.380:

(A) idha dhammo svAkkhAto hoti supavedito (B) nIyAniko 
upasamasaMvattaniko (E?) sammAsambuddhapavedito. 

VyY, 7 =Mvy, 1303-1307

VyY:

(A) dge slong dag nga’i chos ni legs par gsungs pa/ (B) gsal ba/ (C) 
phye* ba/ (D) rgyu ba bcad pa/ (E) lha dang mi’i bar dag la yang dag par 
shin tu bstan pa’o

* Lee: tshe em.

Mvy, 1303-1307 (=Mvy(N), 1307-1311): 

(A) svAkhyAto me bhikSavo dharmaH, dge slong dag nga’i chos ni 
legs par gsungs pa (B) uttAnaH, gsal ba (C) vivRtaH, rnam par phye ba 
(D) chinnnaplotikaH, rgyu ba bcad pa (E) yAvad devamanuSyebhyaH 
suprakAZitaH, lha dang mi’i bar dag la yang dag par shin tu bstan pa

According to the CPD, I.380a: uttAna, this phrase appears in the SN, 
II.28.20-21 and the MN, I.141.20-21 (AlagaddUpamasutta).

MN:

(evaM) (A) svAkkhAto bhikkhave mayA dhammo (B) uttAno (C) 
8 Cf. DN, III.120, DA, 19 T1.73a. On saMstUpa, see BHSD, 543b.
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vivaTo (E) pakAsito (sic. pakasito) (D) chinnapilotiko

The order of item (D) and (E) in the PAli is different from that of both 
the Mvy and the VyY. And the item (E) in the PAli is different from that 
of the VyY and the Mvy. But, what is interesting is that in the Chinese 
correspondence of the above MN, i. e. MA, 200 the order of item (D) and 
(E) is the same as the VyY and the Mvy and this sUtra has the same word 
as found in the VyY and the Mvy (E)9.

MA, 200 (T1. 766b): 

( A )我 法 善 説 ( B )発 露 ( C )広 布 ( * v i v R t a H ) ( D )無 有 空 缺
(*chinnnaplotikaH) (E)流布宣伝乃至天人(*yAvad devamanuSyebhyaH 
suprakAZitaH) 

By the way, the heading of the Mvy, chapter LXIII (63) (=Mvy, 1280-1307) 
is ‘dharmaparyAyAH or synonyms of the teaching’ (Mvy, 1279), but according 
to the above lists (VyY, 5-7), this chapter is further divided into the following four 
groups: Mvy, 1280-129010; Mvy, 1291-1297; Mvy, 1298-1302; and Mvy, 1303-
1307.

VyY, 8 =Mvy, 1119-1123 

VyY:

(A) bcom ldan ‘das kyi nyan thos kyi dge ‘dun ni legs par zhugs pa/ (B) 
rigs par zhugs pa/ (C) drang por zhugs pa/ (D) mthun par zhugs pa/ (E) 
chos dang rjes su mthun par spyod pa’o. 

Mvy, 1119-1123: 

(A) supratipanno bhagavataH ZrAvakasaMghaH, bcom ldan ‘das kyi 
nyan thos kyi dge ‘dun ni legs par zhugs pa (B) nyAyapratipannaH, rigs par 
zhugs pa (C) RjupratipannaH, drang por zhugs pa (D) sAmIcIpratipannaH, 
mthun par zhugs pa (E) anudharmapraticArI, chos dang rjes su mthun par 
spyod pa

This phrase is often found when the SaNgha or the Community is 
praised (cf. PTSD, ujupaTipanna and JAya-paTipanna).

AN, (6.10. MahAnAma; cf.VyY, 79) III.286 4-6:

(A) supaTipanno bhagavato sAvakasaGgho, (C) ujupaTipanno 
bhagavato sAvakasaGgho, (B) JAyapaTipanno bhagavato sAvakasaGgho, 
9 Chinese correspondence of the above SN, II.28.20-21 (SA, 348) has no such word.
10 I cannot cite this group here but this is a famous phrase praising dharma or teaching beginning with 
‘brahmacaryam Adau kalyANam’. This phrase is found in SN, I.105 etc (CPD, II.57b: AdikalyANa) and in the 
VyY (sUtra 0. Lee, 2.n.5) also.
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(D) samIci(/sAmIci)paTipanno bhagavato sAvakasaGgho

The PAli lacks the item (E) and the order of item (B) and (C) is different 
from that of the VyY and the Mvy (I did not cite here but it is also the case 
of the other PAli sources of this phrase). Chinese Agama, on the other 
hand, accords to the VyY and the Mvy.

SA, 931. T2.238a:

(復次聖弟子念於僧事) (A) 世尊弟子善向 (B) 正(*nyAya) 向 (C) 直
(*Rju) 向 (D) 誠向 (E) 行隨順法(*anudharmapraticArI)

VyY, 19= Mvy, 2191-2198

VyY:

(A) chags pa dang/ (B) zhen pa dang/ (C) ‘chums (P ‘chum) pa dang/ 
(D) mdud pa (P par) bor ba dang/ (E) brgyal ba dang/ (F) lhag par chags pa 
dang/ (G) lhag par zhen par gyur pa

Mvy, 2191-2198: 

(A) rakta, (shen pa) chags pa (B) sakta, (shums pa ‘am mkhren pa) zhen 
pa (C) gRddha, ‘khren pa (D) granthika, mdud pa ‘ong ba (E) mUrcchita, 
brgyal ba (F) adhyavasista, (lhag par shen pa) lhag par chags pa (G) 
adhyavasAnam Apanna, lhag par chags par gyur pa

This sUtra is also cited in the UpAyikA by Zamathadeva (Honjō, 10: 
Number [23]11) and in his Japanese translation of this passage, Honjō 
points out that AN, 5.55(III.67-69) has some relation to the passage cited 
by the UpAyikA (on this phrase, see also CPD, I.50b: ajjhopanna)12.

AN, III. 68.13-14 (5.55.): 

(A) sattA (B) rattA (C) giddhA (D) gadhitA(/gathitA) (E) mucchitA (F) 
ajjhopannA

UpAyikA, P Thu 26b8-27a1:

(A) chags pa dang/ (B) zhen pa dang/ (C/D?) chags zhen dang/ (E) 
brgyal ba dang/ (G) zhen pa thob pa ni...

Item (C) is different between the VyY and the Mvy13. 

11 Honjō, Yoshifumi (1985) “Agon to Kusyaron-Kaihon (2)-“  (Agama and The Abhidharmakoza: DhAtunir-
deza (2)), Nanto Bukkyō, 54, 1-17 (L).
12 According to the detail of this sUtra cited in the VyYT, this phrase is an adjective used when a man loves a 
woman’s figure deeply. AA, 9.7-8 (T2.563a-b) also deal with the same theme.
13 The item (C) in the VyY (‘chums pa) is according to the Mvy, 5383 (Mvy(N), 5371) niyantrI or addiction 
(cf. BHSD, 298b: niyanti).
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VyY, 20 =Mvy, 2198-2201

VyY:

(bram ze ‘dod pa la ‘dod chags dang/) (A) lhag par zhen pa dang/ (B) 
rnam par bcings pa dang/ (C) yongs su zhen pa dang/ (D) kun tu ‘dod 
chags (kyi rgyus ...)

Mvy, 2198-2201: 

(A) adhyavasAnam, lhag par zhen pa (B) vinibandhaH, rnam par bcings 
pa (C) parigredhaH, yongs su zhen pa (D) saMrAgaH, (kun tu chags pa) 
kun tu ‘dod chags pa

This sUtra is found in the UpAyikA by Zamathadeva (Honjō, 9: Number 
[22]) and Honjō indicates the following sUtras as the sources of that part 
of the UpAyikA.

AN, I.65 (2.4.6):

k A m a r A g a ( X ) v i n i v e s a ( B ) v i n i b a n d h a ( C ) p a l i g e d h a ( Y )
pariyuTThAnajjhosAnahetu kho brAhmaNa ...

SA, 546

答梵志言 貪欲繋著因縁故

UpAyikA:

bram ze ‘dod pa la chags pa dang/ (A) zhen pa dang/ (B) ‘brel pa dang/ 
(X) mngon par ‘dod pa dang/ (D) yang dag par chags pa’i rgyus ...

The phrase found in the UpAyikA is nearest to the one found in the VyY 
and the Mvy.

What is noticed here is that the wording and the order of the VyY, 19-20 
and the Mvy, 2191-2201 show correspondence.

VyY, 23 =Mvy, 5390-5393　

VyY:

(A) thags 'khrugs pa lta bu dang/ (B) dru bu 'dzings pa lta bu dang/ (C) 
rtsva mun dza dang/ bal ba dza lta bur (D) 'ong ba dang 'gro bar gyur cing/ 

Mvy, 5390-5393: 

(A) tantrajAlajAtaH, thags ‘khrugs pa lta bu (B) guDAguJjikabhUtAH, dru 
gu ‘dzings pa lta bu (C) muJjabalbajajAtAH, rtsva mun dza dang bal ba dza 
lta bur gyur pa (D) AjavaMjavasamApannaH, ‘ong ba dang ‘gro bar gyur ba
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As is pointed out by Sakaki (354.n.4), this phrase is found in the AN, 
II.21114.

AN:

(A) tantAkulakajAta (B) guNaguNikajAtA (C) muJjapabbajabhUtA 
(X) apAyaM duggatiM vinipAtaM samsAraM nAtivattanti/

VyY, 24 =Mvy, 6964 

VyY:

(A) sdug bsngal ba/ (B) mi bzad pa/ (C) rtsub pa/ (D) tsha ba/ 

Mvy, 6694: 

(A) duHkhAM, sdug bsngal (B) tIvrAM, mi zad pa(r) (C) kharAM, rtsub 
pa (D) kaTukAm, tsha ba 

The source of this phrase is SN, I.27 (1.4.8, Sakalikam) etc (see CPD, 
III.42b: kaTuka)

SN:

(sArIrikA vedanA) dukkhA tibbA kharA kaTukA asAtA amanApA. 

Thus, this item is understood as describing painful feeling (vedanA).

VyY, 41 =Mvy, 215-228 

VyY, 41 is on abhijJA or the supernatural power and corresponds to the 
above Mvy which are under the heading: abhijJA-karmANi or the acts of 
the supernatural powers (Mvy, 210. from Mvy, 211-234). The source is 
DN, 3. AmbaTThasutta (DA, 13).

VyY, 45 =Mvy, 1508-1509 

The heading of the Mvy, chapter LXIX (69) (=Mvy, 1504-1509) is 
catvAry apramNAni or four unlimited (Mvy, 1503) which constitutes 
maitrI, karuNA, muditA, and upekSA. Among them, the VyY, 45 and Mvy, 
1508-1509 describe the maitrI or sympathy in detail. The sources are DN, 
13. Tevijjasutta (DA, 16) and DN, 25. UdumbarikasIhanAdasuttanta (DA, 
8).

VyY, 57 =Mvy, 2913-2920

VyY:

(dMag ldan chos ‘di ni) (A) zab pa/ (B) zab par snang ba/ (C) mthong 
14 But, judged from the detail of VyY, 23 cited by GuNamati (VyYT, D174a6-174b1, P41b6-42a1), the Chine-
se corresponding Agama (AA, T2.256a) seems to correspond well to the VyY.
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bar dka’ ba/ (D) khong du chud par dka’ ba/ (E) brtag mi nus pa/ (F) rtog 
ge’i spyod yul ma yin pa / (G) zhib mo brtags pa’i mkhas pa dang/ mdzangs 
pas rig par bya ba 

Mvy, 2913-2920:

(A) gambhIraH, zab pa (B) gambhIrAvabhAsaH, zab par snang ba (C) 
durdRzaH, mthong bar dka’ ba (X) duravabodhaH, <khong du chud par 
dka’ ba (D) duranubodhaH15, <khong du chud par dka’ ba> (E) atarkyaH, 
brtag par mi nus pa  (F) atarkAvacaraH, rtog ge’i spyod yul ma yin pa (G) 
sUkSmaM nipuNapaNDitavijJavedanIyaH, zhib mor brtags pa’i mkhas pa 
dang mdzangs pas rig pa 

Similar phrase is found in PAli nikAya (cf. CPD, I.76b: atakkAvacara).

MN, I.167.30-32:

Adhigato kho me ayaM dhammo (A) gambhIro (C) duddaso (D) 
duranubodho (X) santo (X’) paNIto (F) atakkAvacaro (G) nipuNo 
paNDitavedanIyo

However, the source of the VyY must be SA, 105 because this sUtra 
referrers to the name ‘dMag ldan’ and this seems to correspond to 仙
尼 (PAli: Seniya, Skt.: Zrenika; see Akanuma, 611ab) and he is a main 
character in the SA 10516 (but the phrase in this sUtra is a little different 
from that found in the VyY. The PAli correspondence (SN, 44.9? see 
Akanuma, 32), on the other hand, do not have this kind of phrase at all).

SA, 105. T2.32a: 

(仙尼) ... 此(A)甚深處 (C) 難見 (D) 難知 應須 甚深照 (G) 微妙至
到 聰慧所了

By the way, this phrase is also found in the SaMdhinirmocanasUtra 
(SNS) when it describes the MahAyAnasUtra (in this context, 
PrajJApAramitAsUtra).

SNS, 76.l.4-7:

(Mdo sde ‘di dag ni de bzhing shegs pas gsungs pa) (A) zab pa (B) zab 
par snang ba (Y) stong pa nyid dang ldan pa (C) mthong bar dka’ ba (D) 
rtogs par dka’ ba17 (E) brtag mi nus pa (F) rtog ge’i spyod yul ma yin pa 
(G) shib mo brtags pa mkhas ‘dzangs pas rig pa.
15 This word is found in the BHSD, 266b.
16  GuNamati’s VyYT cites the detail of this sUtra which corresponds to this SA, 105.
17 Although Lamotte supposes the original Sanskrit of this word as durvigAhya (SNS, 76.n.22), duranubodha 
may be plausible.
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The SNS seems to have been based on the above canonical phrase and have 
added the word (Y) stong pa nyid dang ldan pa, *zUnyatApratisaMyukta18 
which is an important teaching both for the PrajJApAramitAsUtra and for 
this very sUtra.

VyY, 66 =Mvy, 7016-7023

VyY:

(chos mngon pa (*abhidharma) dang ‘dul ba mngon pa (*abhivinaya) 
las ‘dri ba ‘dris pa yang shes shing/) (A) tshig dang yig ‘bru rigs pa dang/ 
(B) ‘brel pa dang/ (C) rjes su mthun pa dang/ (D) ‘byor ba dang/ (E) thabs 
dang ldan pa dang/ (F) ‘tsham pa dang/ (G) mthun pa dang/ (H) rtag ‘grus 
skyong gi yan lag gi tshogs rnams kyis lan lgon par byed do 

Mvy, 7016-7023

(A) yuktaiH padavyaJjanaiH (B) sahitaiH (C) AnulomikaiH (D) 
AnucchavikaiH (E) aupaikaiH (F) pratirUpaiH (G) pradakSiNaiH (H) 
nipakasyAGgasaMbhAraiH

I cannot find the source of this phrase but in the following sUta, the 
words abhidharma and abhivinaya appear (CPD, I.350b: abhidhamma).

AN, 3.138. AssasadassA (I.290.17-18):

abhidhamme kho pana abhivinaye paJhaM puTTho vissajjeti no 
saMsAdeti.

 But chinese correspondence seems to be similar to the phrase found in 
the VyY.

SA, 918 (T2.233a)(cf. SA, 917):

(若有問阿毘曇律) 能以 次第 句味(*padavyaJjana) 隨順
(*anulomika) 決定 而爲解説 (是名色具足)

By the way, this phrase is found in the YogAcAra literatures several 
times. ZBh, 222.15-1619:

(kathAm kathayati ...) (A) yuktaiH padavyaJjanaiH (B) sahitair (C) 
AnulomikaiH (D) AnucchavikaiH (E) aupAyikaiH (F) pratirUpaiH (G) 
pradakSiNair (H) nipakasyAGgasaMbhAraiH

BBh, 145.21-24:

18 Lamotte supposes as zUnyatAsaMprayukta (SNS, 76.n.20).
19 ZrAvakabhUmi Revised Sanskrit Text and Japanese Translation The First Chapter, ZrAvakabhUmi Study 
Group, Taisho University, The Sankibo Press, Tokyo: 1998. 
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dharmaM dezayati (em. dezavati) (A) yuktaiH padavyaJjanaiH (B) sahitair 
(C) Anulomikair (D) Anucchavikair (E) aupayikaiH (F) pratirUpaiH (G) 
pradakSiNair (H) nipakasyAGgasaMbhAraiH

MSABh, 79.4-12 (Chap. 12)20

vyaJjanasaMpattau zlokadvayam/

uddezAn nirdezAt tathaiva yAnAnulomanAt zlAkSNyAt/

     pratItyAd yAthArhAn nairyANyAd AnukUlyatvAt//8//

(A) yuktaiH padavyaJjanair uddezAt pramANAvirodhena/ (B) 
sahitair nirdezAd uddezAvirodhena/ yAnAnulomanAd (C) Anulomikair 
yAnatrayAvirodhena/  zlAkSNyAd (D) anucchavikair akaSTazabdatayA/ 
prAtItyAd (E) aupayikaiH pratItArthatayA cArthopagamanAt/ yAthArhAt 
(F) pratirUpair vineyAnurUpatayA/ nairyANyAt (G) pradakSiNair 
nirvANAdhikAratayA/ AnukUlyAn (H) nipakasyAGgasaMbhAraiH 
zaikSasyAryASTAGgamArgAnukUlAt/

MSABh, 1 (Chap. 1)

(amalaiH padair iti) (A) yuktaiH (B) sahitair iti vistaraH/

It is not noticed before but as Vasubandhu cites this phrase as a 
sUtrakhaNDa, the same phrase which appears in these texts also seems to 
be a canonical phrase.

VyY, 67 =Mvy, 7024, 7026

VyY:

(A) lha cang smra bar yang mi bya zhing ... (B) ‘phags pa rnams ni de 
ltar brjod cing  ‘phags pa rnams kyi brjod pa ni de lta bu yin no

Mvy:

Mvy, 7024: (A) nAtijalpayet, (lha cang smra ba mang du mi bya/) lha 
cang smra ba yang mi bya 

Mvy, 702621: (B) evam AryAnAM mantraNA, de ltar ‘phags pa rnams 
kyis smra ba (’am ‘gro ba ‘am brjod pa)

Only the item (B) is found in the AN.

AN, I.199.14 (3.67. KathAvattu)

20 MSABh: MahAyAnasUtrAlaMkArabhASya. MahAyAnasUtrAlaMkAra-Exposé de la Doctrine du Grand 
Vehicle selon le Systéme YogAcAra-, Tome 1; Texte, Lévi, Sylvain ed., Paris, 1907.
21 The middle item of the above is Mvy, 7025: nAtisaret (not go too far).
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evaM kho ariyA mantenti esA ariyAna mantanA22

VyY, 69 =Mvy, 7027 

VyY:

log par lta ba spang du rung ba

Mvy, 7027:

labhyA mithyAdRSTiH prahAtum, log par lta ba (spong bar nus pa ‘am) 
spong bar rung ba

SA, 77023: 

邪見可断

VyY, 70 =Mvy, 7028-7029 

VyY:

(A) gang zag gis gang zag la tshod ma bzung shig (B) gang zag la tshad 
ma ‘dzin cig

Mvy, 7028-7029:

(A) mA pudgalaH pudgalaM pramiNotu, gang zag gis gang zag la tshod 
ma bzung shig 

(B) pudgale vA mA pramANam udgRhNAtu, gang zag la tshad kyang 
ma ‘dzin cig

This phrase is found when the Buddha teaches that the bhikSus should 
not take the measure of persons and that it is only the Buddha who could 
take the measure of persons24.

AN, X.75. MigasAlA (SA, 990. T.2.258a):

(A) mA puggalesu pamANikA ahuvattha (B) mA puggalesu pamANaM 
gaNhittha

As is seen from above lists, the VyY, 66-70 and the Mvy, 7016-7029 
correspond well although they are taken from the various sUtras. Thus, it 
is probable that the above Mvy have taken its vocabularies from the VyY.

VyY, 73 =Mvy, 8708-8712 

VyY:

22 Cf. MA, 120. T1, 609b: 是聖説義 是聖説事.
23 The PAli correspondence (SN, 45.21. Micchattam) has no such phrase.
24 See F.L. Woodword’s translation (The Book of the Gradual sayings, V. 97. PTS)
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(dge sbyong du byed pa’i chos bzhi ni) (A) gshe yang slar mi gshe/ (B) 
khros kyang slar mi khro// (C) brtegs kyang slar mi brteg// (D) mtshang 
brus kyang slar mtshang mi ‘bru’o

Mvy, 8709-8712: 

(A) AkruSTena na pratyAkroSTavyam, gshe yang slar mi gshe bar bya/ 
gshe yang slar mi gshe (B) roSitena na pratiroSitavyam, khros kyang 
slar mi khro bar bya (D) bhaNDitena na pratibhaNDitavyam, mtshang (/ 
‘tshang) ‘brus kyang slar mtshang (/ ‘tshang) mi ‘bru bar bya (C) tADitena 
na pratitADitavyam, brdeg kyang slar brdeg par mi bya 

According to Mvy, 8708, the above items are on ’catvAraH zramaNa 
kAraka dharmAH’ or ‘the four elements which zrAmaNa [should] do‘. In 
the PAli NikAya, there is a sUtra named Akkosa (SN. I. 162 (7.1.2)) and 
the Chinese correspondence seems to be the source of this phrase (The 
PAli NikAya do not have the identical phrase).

SA, 1152 (T2.307a): 

(A) 罵不報罵 (B) 瞋不報瞋 (C) 打不報打 (D) 鬪不報鬪

The order of the third and fourth item in the VyY is different from that 
in the Mvy and agrees with the Chinese Agama.

VyY, 74 =Mvy, 1619, 1621-1627 

VyY:

(tshul khrims ‘di dag ni) (A) ma nyams pa (B) skyon med pa/ (C) ‘dren 
mar ma gyur pa/ (D) thun tshags ma yin pa/ (E) rang dbang can/ (F) nog 
nog por ma gyur pa/ (G) legs par chub pa/ (H) legs par brtsams pa/ (X) 
mkhas pa rnams kyis bsngags pa/ (Y) mkhas pa rnams kyis ma smad pa 
yin no

Mvy, 1619, 1621-162725:

(A) Mvy, 1621: akhaNDam, ma nyams pa (B) Mvy, 1619: acchidram, 
skyon med pa (C) Mvy, 1622: azavalam, ‘dren mar* ma ‘gyur pa (D) Mvy, 
1623: akalmASam, thun tshags ma yin pa, (E) Mvy, 1624: bhujiSyaM, rang 
dbang can (F) Mvy, 1625: aparAmRSTam, nog nog por ma gyur pa (G) 
Mvy, 1626: susamApta, (legs par ‘dzin pa’am) legs par chub pa (H) Mvy, 
1627: susamArabdha, legs par brtsams pa

* Mvy (N), 1628: <‘dres/ ‘gres/ ‘grel> <par/ mar> 
25 The order of the VyY and the Mvy slightly differs and in the sepuence of the Mvy, 1619-1627, only Mvy 
1620 (yAtitl, stombrtson) drops in the VyY.
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On the sources of these phrases, see CPD (I.14a: akhaNDa). One of 
them is:

DN, 16. MahAparinibbAnasuttanta (II.80.23-25):

(yAni tAni zIlAni) (A) akhaNDAni (B) acchiddAni (C) asabalAni (D) 
akammAsAni (E) bhujissAni (X) viJJUpasatthAni (F) aparAmATThAni 
(Z) samAdhisaMvattanikAni ...

The MahAparinirvAnasUtra, on the other hand, includes item (X) and 
(Y) which are found in the VyY but not found in the Mvy.

MSP, 132 (2.34) (The passage in the DA, T1.12a is a little different):

yAni tAni zIlAni (A) akhaNDAny (B) acchidrANy (C) azabalAny (D) 
akalmASANi (E) bhujiSyANy (F) aparAmRSTAni (G) susamAptAni (H) 
susamAdattAni (X) vijJaprazastAny (Y) agarhitAni vijJais ...

In this sUtra, this phrase is found as the fifth item of SaT saMraMjanIyA 
dharmAH or the six pleasing elements26 and used to qualify the zIlas or 
moral habits.

VyY, 77 =Mvy, 7035-7038 

VyY:

(A) de ni mig gi rgya mtsho (B) dba’ rlabs dang bcas pa (C) klong dang 
bcas pa (D) ‘dzin khri dang bcas pa (X) srin po dang bcas pa las brgal ba 
yin no

Mvy, 7035-7038:

(A) atArSIc cakSuH samudram, des ni mig gi rgya mtsho las brgal ba 
(B) sormikam, dba’ rlabs dang bcas pa (C) sAvartam, klong dang bcas pa 
(D) sagrAham, ‘dzin khri dang bcas pa

As the theme of this sUtrakhaNDa (i. e. *samudra, ocean) shows, this 
sourse is SN, 35.187. Samudda(SA, 217), IV.157.6-10:

SN:

(cakkhu bhikkhave purisassa samuddo tassa rUpamayo vego// yo taM 
rUpamayaM vegaM sahati ayaM vuccati bhikkhave) 

(A) atari cakkhusamuddaM (B) saUmiM (saummiM) (C) sAvaTTaM (D) 
sagAhaM (X) sarakkhasaM tiNNo (pAragato thale tiTThati brAhmaNo)//

26 In the DN, this saMraMjanIyA is aparihAniya or unfailing. In the AN, this phrase is the fourth item of cha 
sArANIyA dhammA or the six things to be remembered.
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The meaning of the above Mvy becomes clear by consulting its source. 
This sUtra compares the eye (*cakSus)27 to the ocean (*samudra) and this 
phrase describes a person who endured the object-made impulse.

VyY, 78 =Mvy, 1102-1111

VyY:

(A) shes rab myur ba (B) shes rab mgyogs pa ( (C) shes rab rno ba/ (D) 
nges par ‘byung ba’i shes rab can/ (E) nges par ‘byed pa’i shes rab can/ 
(F) shes rab che ba/ (G) shes rab yangs pa/ (H) shes rabzab pa/ (I) shes rab 
mnyam pa med pa/ (J) shes rab rin po che dang ldan pa

Mvy, 1102-1111: 

(A) Azu-prajJaH, shes rab myur ba (B) javana-prajJaH, shes rab ‘gyogs 
pa (C) tIkSuNa-prajJaH, shes rab rno ba (D) niHsaraNa-prajJaH, nges 
par ‘byung ba’i shes rab can (E) nairvadhika-prajJaH, nges par ‘byed pa’i 
shes rab can (F) mahA-prajJaH, shes rab che ba (G) pRthu-prajJaH, shes 
rab yangs pa (H) gambhIra-prajJaH, zab pa’i shes rab (I) asama-prajJaH, 
shes rab mnyam pa med pa (J) prajJA-ratna-samanvAgataH, shes rab rin 
po che dang ldan pa

As the heading of this chapter of the Mvy (Chap. XLVIII (48)=Mvy, 
1075-1126): ZrAvaka-guNAH: nyan thos kyi yon tan gyi ming la or “on 
the names of the virtue[s] of the disciple” (Mvy, 1074) shows, these items 
refer to the virtues of the famous disciple ZAriputra and very often found 
when ZAriputra is praised of his wisdom in the Agama or NikAya (MN, 
111. Anupadasutta. III.25; MA, 27 etc.)

VyY, 79 =Mvy, 2844-48

VyY:

(‘di la ‘phags pa nyan thos thos pa dang ldan pa ni bdag ni skye dgu ser 
sna’i dri mas kun nas dkris pa rnams las sems dri ma’i ser sna dang bral 
bas) 

(A) lhug par gtong ba dang (B) lag brkyang ba dang (C) rnam par gtong 
ba la dga’ ba dang/ (D) sbyin pa la rgyun mi ‘chad pa dang/ (gtong ba phun 
sum tshogs pa dang/) (E) sbyin pa la ‘ged par dga’ bas ... 

Mvy, 2844-2848:

27In the PAli, the tongue and the mind are also compared to the ocean and their objects are compared to the 
impulses (vegas). In the Chinese Agama, on the other hand, six senses are compared to the ocean and their 
objects to the impulses.
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(A) mukatyAgaH, lhug par gtong ba (B) pratatapANiH, lag pa brkyang 
ba (C) vyavasargarataH, rnam par gtong ba la dga’ ba (D) yAyajUkaH, 
sbyin pa mi chad par byed pa (E) dAnasaMvibhAgarataH, sbyin pa la 
‘gyed par dga’ ba

AN, 6.10.MahAnAma (III.287.4-8):

(puna ca paraM mahAnAma) ariyasAvako attano cAgaM anussarati 
lAbhA vata me suladdhaM vata me yo ‘haM maccheramalapariyuTThitAya 
pajAya vigatamalamaccherena cetasA agAraM ajjhAvasAmi (A) 
muttacAgo (B) payatapANi (C) vossaggarato (D) yAcayogo (E) 
dAnasaMvibhAgarato ti.

According to the PTSD (552a: yAca), the word yAca is “Freq in ster. 
phrase mutta-cAga ...” and is found in the AN, I 226 etc. However, the 
source of the VyY sUtra 79 must be the above AN. The reason is that the 
subject of the VyY sUtras 78 to 81 is on the virtues of the Buddha’s pupils 
and it is only the above AN that connects this phrase to the Buddha’s pupil 
(in this case MahAnAma).

VyY, 82 =Mvy, 7040, 7039, 6284

VyY: 

(dge slong dag rGyal po Legs mthong chen po ni ... gang gis na de) (A) 
zos pa dang ‘thungs pa dang/ ‘chos pa dang/ myangs pa rnams legs par bde 
bar ‘ju ste/ (B) pho ba’i drod* snyoms shing ‘ju bar byed pa dang ldan pas 
(C) gnod ba nyul ba dang/ (D) nad med pa’i rang bzhin can du gyur to 

* Lee drong em.

Mvy:

(A) Mvy, 7040: azitapItakhAditAsvAditAni samyak sukhena paripAkaM 
gacchanti, zos pa dang ‘thungs pa dang ‘chos pa dang myangs pa 
rnams legs par bde bar ‘ju (B) Mvy, 7039: samayA pAcanyA grahaNyA 
samanvAgataH, pho ba’i drod snyoms shing ‘ju bar byed pa dang ldan pa 
(C) Mvy, 6284: alpAbAdhatA, gnod pa nyung (chung)

These phrases refer to the virtue of the rGyal po Legs mthong chen po 
or the King MahAsudassana (MahAsudarzana) and corresponds to DN, 17 
or rather the MahAparinirbANasUtra because, although according to the 
CPD (I.317ba: appAbAdha) not a few sUtras include these phrases, only 
that sUtra referres to that king.

DN, 17, MahAsudassanasuttanta (II. 177.28):
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puna ca paraM Ananda rAjA MahAsudassano (C) appAbAdho ahosi 
(X) appAtaGko (B) samavepAkiniyA gahaNiyA samannAgato ...

MPS, 314 (34.23):

punar aparaM rAjA MahAsudarzano (C) ‘lpAbAdho ‘bhUd (D) 
arogajAtIyaH (B) samavipacanayA grahaNyA samanvAgato ... (A) 
yayAsyAzitapItakhAditasvAditaM samyak sukhena paripAkaM gatam 
abhUt/

This passage describes the third Rddhi or prosperity which the king 
MahAsudassana possesses.

VyY, 83 =Mvy, 2431-2433

VyY, Lee, 134.1-2 (D74a2-5): 

(A) ci ‘dod pa bzhin thob pa (B) tshegs* med par thob pa (C) ngan ngon 
ma yin par thob pa 

*Lee: tshogs em.

Mvy, 2431-2433

(A) nikAmalAbhI, ‘dod pa bzhin thob pa (B) akRcchralAbhI, dka’ pa 
med par thob pa (C) akisaralAbhI, (tshegs pa med par thob pa ‘am) ngan 
ngon ma yin par thob pa

These are the phrases which are used in describing the catur-jJAna or 
the ‘four meditation’28. 

AN, IV.230.21-23 (MA, 74, T1.541a):

(imesaJ ca catunnaM jhAnAnaM abhicetasikAnaM 
diTThadhammasukhavihArAnaM)

(A) nikAmalAbhI bhavissasi (B) akicchalAbhI (C) akasiralAbhI

VyY, 97 =Mvy, 2435-2439

VyY:

(A) ston pa’i bstan pa bzhin byed pa/ (B) mi gtong bar sgom pa/ (X) 
lhag mthong dang ldan pa/ (C) khyim stong pa rnams rgyas par byed pa 
dang/ (D) rang gi don gyi sbyor ba la rjes su brtson pa/ (X’) tshangs pa 
mtshungs par spyod pa (X’’) mkhas pa rnams kyis ma smad pa/ (E) yul 
‘khor gyi bsod snyoms ‘bras bu yod par za ba

Mvy, 2435-2439: 
28 See BHSD. This refers to the BBh (388.13: nikAmalAbhitA akRcchrAkisaralAbhitA) etc.
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(A) zAstuH zAsanakaraH, ston pa’i bstan pa spyod pa (bstan pa 
spyod pa) (B) anirAkRto dhyAyI, mi gtong bar bsgom pa (C) v(/b)
RMhayitA29 zUnyAgArANAm, khyin stong pa rgyas par byed pa (D) 
svakArthayogam anuyuktaH, rang gi don sbyor ba la rjes su brtson pa (E) 
amogharASTrapiNDam paribhuGkte, yul ‘khor gyi bsod snyoms don yod 
par yongs su za ba

According to the CPD, I.399a: amogha and ibid., 424b: aritta-jjhAno, 
this phrase is found in the AN, I.10.22 and AN, I.38 (and further, AN, I.43).

AN, I.11.3-4:

(B) arittajjhAno viharati (A) satthu sAsanakaro (X’’’) ovAdapatikaro 
(E) amoghaM raTThapiNDaM bhuJjati30

Judged by the AN, this phrase is used to qualify a bhikkhu or monk who 
cultivated a mettAcitta or thought of sympathy.

VyY, 98 =Mvy, 2442-2443

VyY:

(A) mi rigs par chags pas (P om. pas) zil gyis non pa dang/ (B) chos log 
(P logs) pas dkris pa yin no

Mvy, 2442-2443 (=Mvy (N), 2453-2454): 
(A) viSama lobhaH, mi rigs par chags pa (B) mithyA dharma parItaH, 

chos log pas dkris pa
On this phrase, see CPD, I.126b: adhammarAga31.
AN, 3.56.MahAsala, I.160.3-4(11-12, 21-22): 
(etarahi brAhmaNa manussA adhammarAgarattA) (A) 

visamalobhAbhibhUtA (B) micchAdhammaparetA
But judged from the words in front and behind (not cited here) of the 

VyY, the above may be not the source of this part of the VyY.

3. Conclusion
In the above comparative inquiry, I pointed out that some of the 

sUtrakhaNDas in the VyY Chap. 2 or rather VyAkhyAyukti-sUtrakhaNDazata 
are found in the Mvy(VyY, 5;7, 19;20, 66;70, (97;98 ?). At the same time, by 

29 On bRMhayitA / vRMhayitA, see BHSD, 401b: bRMha (one who magnifies, exalts)
30 Not only item (X’’) in the AN does not correspond neither the VyY nor Mvy, but also items (X), (X’), and 
(X’’) in the VyY have no corresponding items in the Mvy and the AN. It is often the case that Agamas cited by 
the VyY correspond well to Chinese Agama rather than the PAli NikAya, however, the above PAli texts have no 
Chinese correspondence (see Akanuma).
31Cf. BBh, 253.1: adharmarAgAZ ca viSamalobhAZ.
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tracing some sources of the phrases in the Mvy, I clarified the contexts of these 
phrases which are cited in the Mvy only fragmentally. This indication about 
the relationship between the VyY and the Mvy in this section has the following 
two meaning: one is that we can assume reliable Sanskrit words in the VyY 
which as a whole is preserved only in the Tibetan translation. The other is that 
the sources and contex of some phrases in the Mvy are made clear. I hope that 
our future study of this kid will elucidate the compilation of the Mvy and make 
the Mvy, a great Tibetan glossary, more useful32.

Appendix

1. YaZomitra’s AbhidharmakozavyAkhyA (AKVy) and the VyY33

It is well known that Yazomitra’s AKVy cites a phrase in Chap. 1 of 
the VyY in interpreting the case taken by the verb namas-kR34. Here, I 
shall point out that the AKVy also cites VyY’s explanation about “threefold 
revolution and of twelve aspects” (三転十二形相） of the Four Noble 
Truth (*Aryasatya). Vasubandhu briefly glosses this topic in the AKBh 
Chap. 6. Yazomitra’s AKVy, on the other hand, interprets this topic from 
four different aspects and this corresponds well to the interpretation found 
in the VyY Chap. 2.

AKBh, 371.11-13 (ad. AbhidharmakozakArikA, VI-54): 

kathaM tat triparivartaM dvAdaZAkAraM ca/ idaM duHkham 
Arya satyam/ tat khalu parijJeyaM tat khalu parijJAtam ity ete trayaH 
parivartAH/ ekaikaZmiMZ ca parivarte cakuSur udapAdi jJAnaM vidyA 
buddhir udapAdi ity ete dvAdaZAkArAH/ AKVy, 580-581:

(A)  tatra pratyakSArthatvAd anAsravA prajJA cakSuH/ niHsaMZayatvAj 
jJAnaM/ bhUtArthatvAt vidyA/ viZuddhatvAd buddhiH/ viZuddhA dhIr 
budhir iti nirukteH/ 

(B) punar bAhyakAnAM satyeSu darZanaM kudRSTivicikitsAvidyAnAm 
apratipakSaH sAsravaM ceti tato viZeSaNArthaM cakSurAdigrahaNaM 

(C) punas triSu parivarteSu prathamaM darZanaM cakSuH/ 
yathAdRSTavyavacAraNaM jJAnaM/ yathAvadbhAvikatAm upAdAya 
buddhiH/ yathAbhUtArthAvabodhAt/ 
32 Wogiwara’s edition of the Mvy contains information about the sources of the Mvy (many of them are chine-
se sources). The Sanskrit-Chinese Dictionary of Buddhist Technical Terms Based on the MahAvyutpatti, Unrai 
Wogiwara, Sankibo Tokyo: 1959.
33 AKBh: Vasubandhu, AbhidharmakoZabhASya. P.Pradhan ed., Tibetan Sanskrit Works Series 8, Patna, 1967; 
AKVy: YaZomitra, SphuTArthA AbhidharmakoZavyAkhyA by YaZomitra. Wogiwara, U.ed.,Tokyo, 1932-
1936; repr. Tokyo: Sankibo Press, 1971.
34 AKVy, 6.20-21; Lee, 1 (VyY, D29a3).
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(D) punar ananuZruteSu dharmeSv AnumAnikajJAnapratiSedhArthaM 
cakSur ity Aha/ AdhimokSajJAnapratiSedhArthaM jJAnam iti/ 
AbhimAnikajJAnapratiSedhArthaM vidyeti/ sAsravapratiSedhArthaM buddhir iti/

VyY, 47 (Lee, 84-85, P66b7-67a7, D57b2-58a1): 

tshul bzhin yid la byed pa na mig skyes shing

zhes bya ba ni mdo sde’i dum bu’o// 

(A) de la don mngon du gyur pa’i phyir zag pa med pa’i shes rab 
ni mig go// the tshom med pa’i phyir shes pa’o// yang dag pa mngon 
du gyur pa’i phyir rig pa’o// rnam par dag pa’i phyir blo ste/ nges pa’i 
tshig gi chos nyid kyi rgyus na rnam par dag pa’i phyir blo yin no// 
mig la gzhan pa dang/ nor pa dang/ rnyog pa nyid med par yang dag 
par bstan pa’i phyir rnam pa gsum gyi khyad par du byed pa yin no// 

(B) gzhan yang phyi rol pa rnams kyi lta ba ni bden pa rnams la 
ngan par lta ba dang/ the tshom dang/ ma rig pa rnams kyi gnyen po 
ma yin pa dang zag pa dang bcas pa yin pas de las khyad par du bya 
ba’i phyir mig la sogs pa smos so//

(C) gzhan yang bzlas pa gsum dag la thog mar mthong ba ni mig 
go// ji ltar mthong ba la rnam par dpyod pa ni shes pa’o// gnyis po de 
nyid ji snyed yod pa can nyid la brten nas rig pa ste/ ji snyed yod pa 
la ‘dzin pa’i phyir ro// ji ltar yod pa can nyid la brten nas blo ste/ yang 
dag pa ji lta ba bzhin du rtogs pa’i phyir ro//

(D) gzhan yang chos ma thos pa rnams la rjes su dpag pa dgag pa’i 
phyir mig ces bya ba gsungs so// mos pa las byung ba’i mthong ba 
dgag pa’i phyir shes pa’// mngon pa’i nga rgyal dgag pa’i phyir rig 
pa’o// zag pa dang bcas pa nyid dgag pa’i phyir blo ste/ rnam par dag 
pa’i don gis so// 

(X) kha cig na re bzod pa ni mthong ba nyid yin pa’i phyir mig yin 
la/ shes pa ni shes pa nyid yin no zhes zer te/ de ni bzlas pa gsum dag 
la ‘thad pa ma yin te/ de dag ni mthong ba dang/ bsgom pa dang/ mi 
slob pa’i lam gyis (D58a) bsdus pa’i phyir ro// 

Only the underlined part and the last interpretation (X) are not found 
in the AKVy. However, (A) to (D) in the VyY and the AKVy show a high 
degree of correspondence as if the latter is a Tibetan translation of the 
former.
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2. GuNaprabha’s BodhisattvabhUmivRtti

In my previous article35, I reported that some passages found in 
SAgaramegha’s BodhisattvabhUmivyAkhyA (D No.4047, P No.5548) are 
cited from the VyY (from Chap. 3 and Chap. 4). Here, I shall point out 
that GuNaprabha’s BodhisattvabhUmivRtti (BBhVR) also cites the VyY 
(from Chap. 2) at least in the the following three parts. I just point out their 
locations.

2.1. The second verse found in the beginning of the BBhVR (D141a2-3) 
seems to be based on the verse in the VyY Chap. 1 (Lee, 7.5-8).

2.2. VyY, (Chap. 2, sUtra) 36 is a sUtrakhaNDa on tArkika or logician. 
Although I cannot find a corresponding passage in the Agama or NikAya, 
the very same passages are found in the BodhisattvabhUmi (TattvArtha 
Chap. BBh, 37.23-24) in the interpretation of yuktiprasiddhatattva. And 
similar interpretation to this sUtrakhaNDa by Vasubandhu (Lee, 73-75) is 
found in the BBhVR (D157a4-157b3)36. 

2.3. Vasubandhu glosses the VyY, 66 in detail (Lee, 109-111) and this is 
cited in the BBhVR entirely (BBhVR, D184a5-185a1).

3. BuddhAnusmRtiTIkA

The sUtras which teach to recollect “the three treasures” are the 
BuddhAnusmRti, the DharmAnusmRti and the SaGghAnusmRti (P 
No.945-947) and they have respectively commentaries (vRttis) attributed 
to AsaGga37. Among them, the BuddhAnusmRti-vRtti (P No.5482, D 
No.3982) has a sub-commentary called BuddhAnusmRti-TIkA attributed to 
Vasubandhu (P No.5487, D No.3987). This text has long parallel passages 
to the VyY (Chap.2 sUtra, 1). 

ABBREVIATIONS
All the PAli texts are based on the PTS (AN: AGguttara NikAya. DN: 

DIgha NikAya. MN: Majjhima NikAya. SN: SaMyutta NikAya)

All the Chinese Agamas are based on the Taishō canon (AA: AGguttara 
Agama. DA, DIrgha Agama. MA: Majjhima Agama. SA: SaMyutta Agama)

Akanuma: Chizen Akanuma, The Comparative Catalogue of Chinese 

35Horiuchi,Toshio (2006) “Lù-lín-fàn-zhì-zĭ 鹿林梵志子 in the Samyuktāgama, No.809 : In relation to 
the Ri dags zlog gi mdo cited in Vasubandhu’s Vyākhyāyukti” (Japanese), Studies in Indian Phiolosophy and 
Buddhism, 13, 87-101.
36 Lee, 73.n.490: spyod should be emended to dpyod.
37 A Japanese scholar Hideyuki Goda (合田秀行) studies this text.
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PEACEFUL COEXISTENCE THROUGH DIVERSITY:
INDIA’S PHILOSOPHICAL MOSAIC RE-EXAMINED

JUNGHARE, Indira Y.
ABD/USA/США 

 ABSTRACT

Most philosophies and worldviews including those of Buddhism and 
the Upanishads, focus on the sameness of human beings, especially on the 
metaphysical/absolute level. The primary purpose of these philosophies 
has been to create unity among people of different races, ethnicities 
and cultures on the basis of their relationship with the Ultimate Truth 
or impersonal God and to create compassion for people on the basis of 
their similar divine nature. However, though these philosophies have been 
quite successful in creating tolerance for others, especially for diverse 
belief systems, they seem inadequate to meet the needs of today’s world 
of tensions, conflicts, and violence.  This paper examines other Indian 
philosophical systems --Vaisesika’s categories, Carvaka’s materialism, 
and Samkhya’s dualism-- and drawing upon those ideologies, proposes 
a synthetic philosophy of diversity and difference that can lead to the 
development of positive attitudes and a joyous environment for peaceful 
coexistence.

Key Words: Philosophy, Carvaka, diversity, ethics, peace, co-existence, 

1. Introduction

In an era stricken by religious grievance and marked with the bloodstains 
of the victims of violence, we as a species on this planet need to come 
to the realization that our intolerance of one another’s faiths, ideologies, 
languages, cultures, ethnicities, etc. is killing us. It is people hating people 
for being different than themselves.

We live in a global community. Even locally, one can see that this is 
true. There are people of all different nationalities and cultural heritages in 
hundreds, nay thousands of cities across America and across the globe.  We 
must come to terms with our linguistic, cultural and religious differences, 
for the sake of the health of our societies, nations and our world. 
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We must begin to see diversity as a virtue, something to be encouraged, 
rather than shunned. In order to achieve harmony in our society, we ought to 
emphasize diversity, rather than homogeneity, and revel in our differences. 
It is our differences that can make us stronger: variety is not only the spice 
of life, but it is of the utmost importance in evolving into a healthy society 
and a healthy species.

India has contributed to world civilization in numerous ways.  Vedas, 
Upanishads, the epics Mahabharata, Ramayana, the story-literature, the 
Hindu Panchatantra and the Buddhist Jatakas, (which have been transferred 
to Aesop tales) represent India’s rich literature tradition.  As for linguistics, 
India is known for Panini’s generative grammar, socio-linguistics, dialectology, 
anthropological and areal linguistics. India provides a storehouse for all kinds 
of linguistic variations. In the colonial and postcolonial period, excellent 
literature has been produced in various languages of India--Tamil, Telugu, 
Bengali, Marathi, Kannada, Malayalam, Punjabi, Urdu, Hindi and Oriya.  

In the fields of philosophy and religion, India’s contributions to the 
world are truly unmatched. The study of Indian philosophy is important 
historically, philosophically, and even politically.  In S. Radhakrishnan’s 
(1957: XXX) words, “India’s concentrated study of the inner nature of 
man is, in the end, a study of man universal.”  The philosophies of India, 
both religious and secular, deal with the study of human in relation to the 
universe that is marked by diversity of being (ontological level), becoming 
and behaving (pragmatic level).  

India has always been a place apart in which culture and religion often 
outdid armies and administration in influencing the course of events. 
Though India produced a number of religions--Hinduism, Buddhism, 
Jainism, and Sikhism-- it was Europe, not India, which consistently made 
religion grounds for war and the state an instrument of persecution.

In India, the diversity of ideologies produced competing systems 
of thought, which comprise a philosophical tradition in an overall 
synthetic manner. This synthetic approach tends to favor the addition 
of new ideas over the refutation or negation of old ideas.  For example 
some philosophical systems, such as Yoga, provided a technique for 
individual health, whereas, the philosophy of Vedanta provided the 
ideology of non-dualism for inner peace.  

We first briefly analyze the philosophy of Buddhism, the Upanishadic/
Vedantic non-dualism, Samkya-Yoga’s dualism, Nyaya-Vaishesika’s 
pluralism, and Carvaka’s materialism. Using these philosophies as the 
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foundation, the paper proposes the non-denominational philosophy of 
diversity and difference for attaining peace at the individual, societal and 
global level.  

2. Buddhism and Upanishadic Hinduism

Buddhism, as an individual phenomenon, cannot be considered without 
the recognition of its historical context.  As stated by Radhakrishnan and 
Moore (1957: 272), the Buddha merely took up some of the insights of 
the Upanishads and presented them with a new orientation: “The Buddha 
is not so much formulating a new scheme of metaphysics and morals as 
he is rediscovering an old norm and adapting it to the new conditions of 
thought and life.”  From this statement of Radhakrishnan and Moore, it 
becomes quite clear that there are many similarities in the philosophies and 
concepts of Upanishadic Hinduism and Buddhism, and also the philosophy 
of Shankara’s non-dualism (Advaita Vedanta) and Nagarjuna’s Middle 
Doctrine (Madhyamika-sastra).  

In the section below, two primary concepts are examined and compared–
one of God, godliness or divinity and the other of a self or individual being.  
Though both religions and philosophies—Buddhist and Hindu—have 
been serving their believers, parishioners, and scholars for over thousands 
of years, we need to go beyond them to create a viable system for a modern 
world of diversity and differences.  In the face of religious conflicts, 
embedded socio-cultural biases, and mind-boggling prejudices, worldly 
existence is marked by violence of all types—in words, thoughts, and 
deeds.  Since many conflicts are based in religion, it is necessary to cross 
the boundaries of faiths and enter into the realm of secular philosophies, 
such as those of Carvaka, Samkhya, and Vaisesika.  It is possible that a 
combination of such secular philosophies may provide us with a system 
of “universal” ethics where all culture-specific systems stand on the 
same level.  Even Buddha did not proclaim himself to be the God or the 
Absolute Reality, nor did he affirm a positive reality underlying the world 
of change.  The primary reason for this was that he was deeply interested 
in the “ethical remaking of man,” feeling that metaphysical debate would 
take us away from the task of “individual change.”  He kept silent on the 
nature of the absolute reality, the self (soul), and nirvana.  Buddha walked 
in the great tradition of the Upanishads:  where we cannot speak so we 
must keep silent (Radhakrishnan and Moore, 1957: 272).

Using the same pragmatic approach of the Buddha, we will focus on the 
philosophy of individual change, and by extension, social change.
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2.1. Some Basic Concepts and their Comparison

As mentioned earlier, the Buddha Sakyamuni did not deal with the 
concept of an Absolute Reality or a God.  The Buddha was far more interested 
in the wellness of an individual rather than a speculative philosophy of an 
unknown and an abstract absolute. This does not mean he did not believe 
in the power of an absolute nor does it mean he did not believe in the 
divine nature of man.  Quite the contrary, he empowered human being 
by endowing each individual with “Buddha Nature.” Similarly, though 
he did not believe in the concept of a substantive soul, he believed in 
“individual” as well as the “universal” concepts of consciousness.

Brahman: Different Upanishads define Brahman differently. The 
longest and one of the oldest Upanishads, the Brhadaranyaka, portrays 
the notion of a transcendental Atman as universal and undifferentiated 
consciousness. It is this Upanishad which has made famous the doctrine of 
“Neti, Neti” (“not this, not this”), the mystical doctrine of the indescribability 
of the Absolute. According to this text, Brahman is two forms:  the formed 
and the formless, the mortal and the immortal. Thus, Brahman can be seen 
as both the world and its creator, the individual self (Atman with the body), 
and the Universal Self (the abstract Absolute). The abstract Brahman is 
further defined as Sat-Cit-Ananda. Sat means “pure existence,” Cit means 
“pure consciousness,” and Ananda means “pure happiness.”

Upanishads emphasize the inseparability of Atman and of Brahman in 
brief axioms such as, Atman is Brahman, Brahman is Atman, You are It, 
He is It, She is It, etc.  Essentially, every form is part of the Brahman.  “The 
Upanishads thus set forth the distinction between Brahman in itself and 
Brahman in the universe, the transcendent beyond manifestation, and the 
transcendent in manifestation, the Self pure and essential and the Self in 
the individual selves” (Radhakrishnan and Moore, 1957: 38).  This concept 
not only assists people in understanding his/her own power but also the 
(inborn divine) power of “others.” This philosophy of empowerment 
teaches everyone to not merely value ones own self but to also value others 
because they too are part of the Absolute Reality and possess the divine 
nature.

Buddha Nature: The concept of Buddha Nature, in many ways, 
seems quite similar to the concept of Brahman.  The word Buddha means 
“enlightened.”  It is derived from the verb root: budh, “to know,” “to be 
aware of,” “to be fully conscious of,” “to know the nature of reality,” “to 
know the nature of momentary and interdependent existence, which is 
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marked by non-satisfactoriness.”  A close analysis of this concept clearly 
points out that realizing Buddha Nature implies having the virtues of a 
“wise” man, and the “qualities” of a saint.  In simple words, Buddha Nature 
refers to the “divine” qualities that one possesses.  In line with Buddhism’s 
focus on “wellness of the individual,” the slogans “You are a Buddha,” “He 
is Buddha,” “She is Buddha” are equivalent to “You are Brahman,” He is 
Brahman,” and “She is Brahman.”  Similarly, the Buddhist claim that one 
possesses “Buddha Nature,” is basically equivalent to the Upanishadic 
idealism that everyone is divine or saintly, i.e. possessing the qualities of 
Brahman.  

It is necessary to point out the fact that both the Upanishads as well 
as Buddhism do not convey through their slogans “You are Brahman” 
and “You are Buddha,” the literal meaning that “You are God.”  Rather, 
it simply implies that everyone possesses the positive qualities which one 
should use for the betterment of oneself and the world.

Self: The concept of “small” self or individual seems to be quite similar 
in both Upanishadic and Buddhist thought.  The Upanishads divide self 
into “body” and “soul.”

Though Buddhism claims to adhere to the theory of non-soul (anatta), 
its focus of criticism is on the substantive soul, or bodily soul.  However, 
Hindus never assumed or theorized that soul was substantive.  The Hindu 
philosophers could not specify the location of the soul in the same way 
Jain philosophers could.  According to Jaina philosophy, the whole body 
(legs, hands, arms, eyes, etc.) is constituted of “jiva” the substantive soul. 

The Katha Upanishad defines the eternal indestructible Self as:

“The wise one [i.e., the Atman, the Self] is not born, nor dies.  

This one has not come from anywhere, has not become anyone.

Unborn, constant, eternal, primeval, this one

Is not slain when the body is slain.”  

(stanzas 18 & 19 from the Katha Upanishad, quoted from Radhakrishnan 
and Moore, 1957: 44)

The above definition of Ataman or “soul” clearly tells us that neither the 
Upanishads nor the followers of Hinduism equated limbs with the “soul.”

Self in Buddhism:  The “self” in Buddhism is consisted of five 
skandhas: (1) Form, “body”; (2) Feelings; (3) Perception; (4) Dispositions; 
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and (5) Consciousness.

A careful analysis of the above aggregates clearly divides a “person” 
into two forms:  (1) a body with various modalities; and (2) consciousness

Both Hinduism and Buddhism affirm the law of karma and the theory of 
incarnation or Birth and Rebirth (of Buddhism).  If a person is reincarnated 
according to his good or bad karma “deeds,” then a question arises as to 
what it is that is reincarnated or reborn.  In the case of Hinduism, it is 
the atman, “soul,” that gets reincarnated after its bodily passing away; 
whereas, in Buddhism it is the bunch of aggregates or the skandhas, due 
to its merits or demerits, which continue into a different bunch of the 
skandhas.  In simple words, “John” becomes “Mary,” but “Mary” exists 
dependent on the acts of “John.  In any case, the consciousness seems to be 
the primary aggregate that seems to carry the burden of merits/demerits. In 
essence then, the Hindu concept of the non-bodily or abstract soul seems 
to be equivalent to the Buddhist concept of “consciousness.”

Goals of Life:  Both in Hinduism and Buddhism the end goal of life 
is to be free from suffering, which is caused by reincarnation or birth and 
rebirth.  Worldly suffering is primarily due to the nature of existence—
the body and its dependent existence.  As long as there is body, so are 
there needs, wants, desires, and cravings.  So, the primary goal is that one 
must combat ignorance and desire/greed and become wise and detached.  
Ultimately, our becoming detached in this life may make us free from 
the cycle of birth and rebirth.  What happens to the free self, “soul” or 
“consciousness,” differs depending on the sect to which one belongs.  In 
Theravada Buddhism, the free soul will remain all alone in an atmospheric 
vacuum.  In the case of Mahayana Buddhism, it will reside in the kingdom 
of the Buddha of one’s liking.  In the case of Hinduism, it will merge into 
Brahman. The Atman will become one with the Brahman.

The goals in Hinduism and Buddhism are part pragmatic and worldly, 
dealing with the empirical world of experiences and its sorrowful rendering, 
and part metaphysical and speculative. 

The pragmatic aspect of the “ultimate goal” both in Hindu and 
Buddhist thought is to deal with life by following the right path. The 
religion of Buddhism equips its believer with the Eightfold path: (1) Right 
Understanding; (2) Right Thought; (3) Right Speech; (4) Right Action; (5) 
Right Livelihood; (6) Right Effort; (7) Right Mindfulness; and (8) Right 
Concentration (Mitchell, 2002: 53-59).
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Right understanding means “knowledge and insight” into the true 
nature of all things, of how they really are (yathabhutam). “In this sense, 
it is the ‘seed’ of a wisdom that destroys ignorance and becomes complete 
in the attainment of Awakening and Nirvana” (Mitchell, 2002: 53).  Right 
thought entails thoughts of compassionate aspiration for the well-being of 
all, tender thoughts of concern for all who are suffering, and the desire to 
bring goodness and freedom to all living beings (Mitchell, 2002: 54). 

Right effort requires one’s abandoning of unwholesome mental states, 
such as evil desires and temptations, in order to avoid painful consequences 
to oneself and to others.  Right mindfulness is directed toward one’s ideas 
or views.  This practice can help one to see the world in a clearer, less 
judgmental, and more compassionate way. 

Right concentration contributes to the healing and integrating of the 
various aspects of one’s being into a pure and unified wholeness leading 
to Nirvana.  “This practice brings about mental/emotional ‘equanimity,’ 
‘peacefulness,’ and ‘harmony,’ which in turn foster the wisdom and 
mental/emotional integration needed to realize Awakening and Nirvana” 
(Mitchell, 2002: 59).

It is clear that the eightfold path focuses on a person’s physical, 
psychological, and emotional health.  This path is quite fitting for a 
monastic lifestyle.

As for Hinduism, the Bhagvad Gita gives us a number of paths which 
are referred to as the yogas, meaning each path is to be followed with the 
utmost mindfulness and concentration: (1) Karma-yoga—every one must 
engage in some sort of activity in this material world; (2) Dhyana-yoga—
Astanga-yoga, a meditative practice, that controls the mind and senses; 
(3) Jnana Yoga—the path of knowledge; (4) Bhakti-Yoga—Devotion 
to Lord Krishna (or any other deity of one’s preference); (5) The Yoga 
of Mysticism; and (6) The Yoga of Renunciation (A. C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada, 1986).

The various paths elaborated upon in the Bhagvad Gita are in accord 
with the diverse nature of Hinduism.  One has the freedom to choose the 
path according to his/her constitution—physical, mental, etc.

2.2. Social Concerns

The philosophies of Upanishadic and Epic Hinduism and of Buddhism 
have shown their concern for the wellness of a human being.  This is not to 
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say that they have not been concerned with the welfare of their respective 
societies.  Even the Brhadaranyaka Upanishad, one of the oldest, talked 
about the three cardinal virtues: “... This same thing does the divine voice 
here, thunder, repeat:  Da! Da! Da! that is, restrain yourselves, give, be 
compassionate.  One should practice this same triad: self-restraint, giving, 
compassion.” (Brhadaranyaka Upanishad, V.II.3.)

Social Concerns in Buddhism: The Buddha founded his own religious 
communities but also spoke out about the broader social and political 
conditions of his time.  He often denounced the injustices of the caste system; 
hence his Sangha was open to persons of all classes. The Buddha taught that 
respect should be earned by moral deeds and spiritual attainment, not given 
on the basis of one’s birth.  Buddha was also very much concerned with 
social violence.  Donald Mitchell (2002: 25) rightfully points out that in 
one early text (namely Digha-nikaya, III, 68), after telling a story of a king 
who did not care for the poor, the Buddha said:  “Thus, from not giving to 
the needy, poverty spreads; from the growth of poverty, stealing increases; 
when theft becomes more and more common, there is an increased use of 
weapons; when this happens, there is a greater loss of life.”  

There are a number of stories which reflect an attitude of compassionate 
concern for those in need.  According to one story, Buddha secured the 
release of five hundred bandits who were awaiting execution and gave 
them, by his teaching, spiritual as well as physical freedom.  Another story 
tells us how Buddha tended personally to a monk who was suffering from 
an advanced skin disease.

2.3. Deficiency or Inadequacy of Social Concerns

Hinduism, as well as Buddhism, served their respective societies well 
in the early periods of their historical growth.  Though Buddhism came 
as a revolutionary movement against the ritualistic and caste/class based 
Brahmanic Hinduism, it itself advocated a system of hierarchy in Buddhist 
communities: Monks, Nuns, Lay Men and Lay Women.  No matter which 
Buddhist society one studies, whether from Thailand or from Japan, or 
Tibet, one notices the fact that monks are more respected than nuns, and of 
course, the monks are more respected than the lay people.  Similarly, every 
sect of Buddhism considers itself superior to other. 

Almost all the sects, with the exception of  Zen, consider the Sakyamuni 
Buddha as the founder of Buddhism.  Accordingly, a person who practices 
Buddhism takes refuge in the three jewels of Buddhism: Buddha, the 
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Buddha’s teaching (dharma), and the Buddhist community (sangha).  
Despite Buddha’s teaching of “compassion” and “donation,” Buddhism, 
like Hinduism, does not overly concern itself with public service, perhaps 
due to its emphasis on “individualism.”  

Thus, Buddhism seems to be inadequate to serve the needs of the globe, 
a place which is marked by diversity and conflict.  Maximally, Buddhism 
is understood as an introspective system for an individual’s psychological 
and emotional health.  

In the modern world of religious conflicts, violence, communalism, and 
various isms, it seems necessary that we transcend Buddhism and search 
for a secular philosophy or a combination of philosophies that will be most 
conducive to universal agreement.

3. Secular Philosophies:  Carvaka, Samkhya & Vaisesika

In this section, we discuss the basic ideas of Carvaka, Samkhya & 
Vaisesika which provide the foundation for the philosophy of substance, 
matter or form. Their focus is on the outer world rather than on the inner 
and the abstract metaphysics.

According to Indian thinkers, the aim of philosophy is not just the 
satisfaction of intellectual curiosity or the pursuit of theoretical truths; 
the more important aim is that philosophy should make a difference to 
the style and quality of life. If a philosophy, no matter how intellectually 
satisfying it may be, has no bearing on our life, it is deemed an empty 
and irrelevant sophistry (R. Puligandla, 1975: 19). In a real sense, Indian 
philosophies are pragmatic.

Each Indian system is classified as orthodox or unorthodox according to 
whether it accepts or rejects the authority of the Vedas, the sacred scriptures 
of the Hindus. One must know that a system can be both orthodox and 
atheistic. The reason for this is that theism and atheism are both compatible 
with the teachings of the Vedas. The following are generally regarded as 
orthodox systems: Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa, and 
Vedanta. The unorthodox systems are Carvakism (materialism), Jainism, 
and Buddhism. However, one may consider Samkhya, Yoga, Nyaya, 
and Vaisesika as neither orthodox nor unorthodox, since they originated 
independently of the Vedas—that is, without accepting or rejecting them.  
It may be noted that Samkhya and Yoga in their original forms are atheistic, 
whereas Nyaya and Vaisesika are theistic; however, the former are theistic 
in their later development. 
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3.1. Carvaka’s Materialism

This system assumed various forms of philosophical skepticism, logical 
fatalism, and religious indifferentism (Radhakrishnan and Moore, 1957: 
227).  The main work on the system, the Brhaspati Sutra (600 B.C.), is 
not available, and we have to reconstruct the doctrines of materialism 
from statements of the position and criticism of it found in other works. 
The doctrine is called Lokayata, as it holds that only this world (loka) 
exists and there is nothing beyond it. There is no future life.  Perception is 
accepted as the only source of knowledge.

3.1.1. Metaphysics

The metaphysics of the materialist is a direct consequence of his 
epistemological doctrine that perception is the sole source of reliable 
knowledge.  Carvaka holds that gods, souls, heaven, hell, and immortality 
have no basis in our experience (perception) and hence are to be rejected 
as nonexistent and fictitious.

According to Carvaka, matter is the only reality. The world is constituted 
of matter in the form of the four elements, air, fire, water, and earth.  All 
objects, both inanimate and animate, are the result of different combinations 
of these elements.  Just as the intoxicating quality of wine arises out of 
fermented yeast, and saltiness out of a certain combination of sodium and 
chlorine, so also consciousness arises out of the four elements combining 
to produce a certain aggregate (from Sarvasiddhantasamgraha, quoted 
in Radhakrishnan and Moore, 1957: 34).  What others call “the soul” is 
no more and no less than the conscious body. The soul is only the body 
qualified by intelligence.

Thus consciousness or mind is an epiphenomenon, a by-product 
of matter.  According to Carvaka, qualities not possessed by any of the 
elements individually may arise in the aggregates constituted of them:  for 
example, although neither hydrogen nor oxygen is wet, water, produced by 
a certain combination of them, is wet.  R. Puligandla (1975: 33) points out 
that this doctrine of Carvaka is of emergent evolution concerning qualities, 
including consciousness.

In Carvakan thought, God is not a perceived reality and the universe 
has neither a beginning nor an end. Matter has always existed and will 
always exist. The elements themselves, by their intrinsic natures, act as the 
efficient cause bringing about the different objects constituting the world.
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3.1.2. Ethics

Since according to Carvaka death is the annihilation of life, people 
should pursue and secure for themselves the maximum pleasure compatible 
with their lot in life.  Carvaka warns us that we should not seek a pleasure 
or enjoyment if it brings in its wake pain and misery. An action is good if 
it produces more pleasure than pain, and bad if it results in more pain than 
pleasure.

It is necessary to point out that a good number of materialists did draw a 
distinction between crude and egoistic hedonism and refined and altruistic 
hedonism.  They not only distinguished qualitatively between pleasures 
but also recognized the need for society, law, and order and the need 
for sharing one’s pleasure and enjoyment with one’s fellowmen (from 
Sarvasiddhantasamgraha, quoted in Radhakrishnan and Moore, 1957: 
235).

R. Puligandla (1975: 35) points out the similarities between Carvaka of 
ancient India and Epicurus of ancient Greece, “Both were philosophical 
materialists whose hedonism was tempered with self-discipline, 
discriminating intelligence, refined taste, and genuine capacity for 
friendship.”

The philosophy of Carvakan materialism makes a significant 
contribution to the philosophy of diverse forms in that the consciousness 
is a byproduct of the material composition and that every form will have 
its consciousness depending on its elemental form. This gives a basis for 
differing consciousnesses not only of individuals, but also animals, plants, 
etc.  Thus bio-diversity can be explained on the basis of this philosophy of 
substantive materialism.

3.2. Vaisesika’s Pluralism

This system takes its name from “visesa” (particularity); it emphasizes 
the significance of particulars or individuals, and is decidedly pluralistic. 
Vaisesika is mainly a system of physics and metaphysics. It adopts a six-fold 
classification of the objects of experience (padarthas): substance, quality, 
activity, generality, particularity, and inherence, to which later Vaisesika added 
a seventh, non-existence.  

Reality consists of substances possessed of qualities. Earth, water, 
light, air, ether (akasa), time, space, soul (or self), and mind are the nine 
substances which comprise all corporeal and incorporeal things.
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The existence of soul is inferred from the fact that consciousness cannot 
be a property of the body, the sense organs, or the mind. The plurality 
of souls is inferred from their differences in status and their variety of 
conditions.  Each soul experiences the consequences of its deeds, and the 
Vaisesika system uses this fact as proof of the plurality of souls.  Each soul 
has its characteristic individuality (visesa).  Even the freed souls exist with 
specific features.

The Vaisesika adopts the atomic view.  Things are composed of invisible 
eternal atoms which are incapable of division.  There are four kinds of 
atoms: earth, water, light, and air.

The Vaisesika has been regarded as non-theistic.  Kanada (or Kasyapa), 
the author of the Vaisesika Sutra (much older than Nyaya but later than 
300 B.C.), does not mention God, but later commentators felt that the 
immutable atoms could not by themselves produce an ordered universe 
unless a presiding God regulated their activities.  The world cannot be 
explained by the activities of the atoms alone or by the operation of karma.  
The system therefore adopts the view of God as a prime mover, which is 
found in the Nyaya.

The Vaisesika conception of God as wholly transcendent to man and the 
world is subject to criticism. It is hard to see how such a God could be the 
creator, sustainer, and destroyer of the world.  R. Puligandla (1978: 164) 
asserts that the Vaisesika God satisfies neither the atheist nor the theist; 
the former rejects him as an unnecessary and arbitrary appendage to the 
all-sufficient law of karma, and the latter rejects him as wholly uninspiring 
and inadequate to the supreme religious quest of union with him.

Like all other Indian schools of philosophy, with the exception of 
Carvaka, the Vaisesika regards mundane existence as one of bondage 
and ignorance and considers knowledge to be the means to freedom and 
liberation. For the Vaisesika, liberation is freedom from pain as well as 
pleasure. In short, liberation is the state of utter lack of consciousness, 
which is necessary for experiencing anything, painful or pleasurable.  For 
the Vaisesika, then, the liberated soul exists as a substance devoid of any 
attributes, including consciousness.  Nevertheless, the Vaisesika teaches 
that since particularity (vaisesa) is an eternal characteristic of the soul, the 
soul exists as a unique individual even in the liberated state. This claim of 
Vaisesika has come under attack by various critiques. The objection they 
put forward is that if Vaisesika asserts on the one hand that the liberated 
soul lacks all qualities, it asserts on the other that the liberated soul retains 
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its individuality.  Particularity, continues the objection, makes sense only 
with respect to entities, which are atomic, and not to an all-pervading 
entity such as the soul; particularity implies the ability to be distinguished 
between two entities of the same kind.

Regardless of the problems with their concept of God, the Prime Mover, 
or the nature of the all-pervading non-qualitative, yet individual soul, this 
philosophy provides the basic concept of “particularity” of substances with 
varied qualities--a unique idea for the explanation of the diverse forms.

3.3. Samkhya Philosophy 

This system is notable for its theory of evolution, which is accepted by 
many other Indian systems, and for the reduction of the numerous categories 
of the Nyaya and Vaisesika systems to the two fundamental categories of 
purusa and prakrti, subject and object.  All experience is based on the 
duality of the knowing subject, purusa, and the known object, prakrti.  
Prakrti (usually translated “nature”) is the basis of all objective existence, 
physical and psychical. As the changing object, prakrti is the source of the 
world of becoming.  Prakrti is composed of three constituents (gunas), 
sattva, rajas, and tamas.  Prakrti is like a string of three strands.  Sattva 
is potential consciousness; rajas is the source of activity, and tamas is 
that which resists activity. They produce pleasure, pain, and indifference, 
respectively. All things, as products of prakrti, consist of the three gunas 
in different proportions.  The varied interaction of the gunas accounts for 
the variety of the world.  When the three elements are held in equipoise 
there is no action.  When there is a disturbance of the equilibrium, the 
process of evolution begins.

The evolution of unconscious prakrti can take place only through the 
presence of conscious purusa.  The presence of purusa excites the activity 
of prakrti, thus upsetting the equilibrium of the gunas in prakrti, and starts 
the evolutionary process.

The development of this process of evolution follows a law of succession.  
Mahat (literally “the great” or “the great one”) is the first product of the 
evolution of prakrti.

It is the basis of the intelligence (buddhi) of the individual.  Mahat 
brings out the cosmic aspect of the self, and buddhi is the cause of its 
psychological counterpart. Buddhi is not purusa, the self.  It is merely the 
subtle substance of all mental processes.  Ahamkara or self-sense, which 
develops out of buddhi, is the principle of individuation.  
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Three different lines of development arise from ahamkara.  From its 
sattva aspect arise manas (the mind), the five organs of perception, and 
the five organs of instruments of action; from its tamas aspect arise the 
five fine or subtle elements.  From these the gross elements develop by a 
preponderance of the quality of tamas.  

Creation is the unfolding of the different effects from the original 
prakrti, and destruction is the dissolution of them into the original prakrti.  
Prakrti and its products are unconscious.  They cannot discriminate 
between themselves and purusa, the self.  The individual is not body, life, 
or mind, but the informing self: silent, peaceful, eternal. The self is pure 
spirit.

As there are many conscious beings in the world, the Samkhya adopts 
the view of the plurality of selves, both in the condition of bondage and in 
that of release.

The empirical individual, the jiva, is the self limited by the body and the 
senses.  It is a member of the natural world.  

Salvation in the Samkhya system is only phenomenal, for the true self is 
always free.  Bondage is the activity of prakrti towards one not possessing 
discrimination, that is, the knowledge of the distinction of purusa and 
prakrti.  Freedom is obtained by discriminative knowledge, but it is not 
theoretical.  It is the result of the practice of virtue and yoga. The Yoga 
system constitutes, as it were, the practical side of the Samkhya-Yoga 
philosophy; it elaborates the practical methods which lead to discriminative 
knowledge and thus to release. 

Tradition ascribes the authorship of the Samkhya system to Kapila.  He 
probably lived during the seventh century B.C.  There is no evidence to 
show that the Samkhya-pravacana Sutra, which is attributed to him, was 
actually written by him. The Samkhya-Karika of Isvarakrishna, of the third 
century A.D, is the earliest available text on the Samkhya philosophy. 

4. Contribution of the Indian Philosophical Systems to the 
Formation of the Philosophy of Diversity and Difference

A close analysis of the specifics of the above systems—i.e. the Carvakian 
philosophical explanation of the universe through only observable 
substance/matter (emergent evolution of the world through matter); the 
Samkhya’s evolution of the universe through the dual system of purusa 
(spirit) and prakrti (matter), where prakrti (matter) plays an active role; 
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and Vaisesika’s account of the uniquely diverse universe through their 
particular categories, especially of substance, quality, and activity—have 
helped us to design the philosophy of substantive forms to help the nature 
of diverse universe.

5. Philosophy of Diversity and Difference

The belief behind the philosophy of diversity is that matter (elements 
and nature) is primary and that consciousness is a product dependent upon 
matter. Hence, consciousness differs according to the quality, quantity, and 
experience of the physical form. Because of the varieties of physical forms 
the world is filled with diversity of persons with differing consciousnesses, 
viewpoints, and abilities.

* Diversity here refers to diversity of both observable material forms 
and non-observable energy forms, such as mind, consciousness, spirit, etc.

* Each form is unique. While two things may be similar, they are never 
the same.

* Forms exist in symbiotic relationships, thereby exhibiting mutual 
dependency.

* All forms exist with a purpose and function including contributing to 
the enjoyment of other forms. Hence, we must cultivate our own existence 
and the existence of forms different from ourselves.

* Existence is temporary and the nature of every form is ephemeral. The 
realization of this philosophical principle is necessary in order to develop 
empathy and compassion for others.

* The concept of virtue is likely to differ depending on the form and its 
consciousness.

* In order to develop tolerance for one another, we must recognize that 
change is constant.

* It is necessary to promote a community of respect and affirm the value 
of each individual.

* If the concept of virtue is based on the recognition of and respect and 
admiration for all, peace will follow.

* We must learn that everybody has the right to hold whatever view he/
she holds about the world, God, etc.

* It is necessary to deconstruct oppressive labels and colonial ideologies 
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in order to eradicate valuing particular genders, races, ethnicities, religions, 
body forms, and all other social constructs of identity as better than others.

* Greed for things is unnecessary because no one can take material 
objects with him/her when he/she dissolves into another form.

* Inherently, no task, work, or job is superior to others.
* Excessive comparison creates stress and harms all forms. In reality, 

no two forms can be accurately compared because of the extent to which 
they differ from each other.

* Change in form can be either inherent or due to external factors, either 
socio-political or natural. Therefore, we should understand the fragile 
nature of life/existence and live every moment deeply and fully. We must 
make time to enjoy all life forms. In enjoying other forms, one energizes 
one’s own form. This can be called mundane spirituality of diversity; one 
is spirited by the spirits of others.

DO NO HARM TO ANY FORM
HUMAN, ANIMAL OR TREE
EACH IS UNIQUE IN MODALITY
IN THE RELATIVE WORLD OF REALITY
DEFINING THE INNATE DIVERSITY
6. Essential Realities (Summary)
(1) Existence is marked by diversity and differences; no two forms are 

exactly alike.
(2) Each being/form is unique in purpose and function.
(3) All things live in symbiotic relationships with others. Our existence 

is interrelated and interdependent.
(4) We must respect, admire, appreciate and value every form. 
(5) We must promote ethical values suitable for today’s global society.
(6) We should create ethical and peaceful civil societies.
(7)  Freedom is to choose virtue

7. Summary and Conclusion

After a brief outline of the history of Buddhism as a religion and as 
a heterodox Indian philosophy, some basic concepts between Hinduism 
and Buddhism, such as Brahman, Atman, Self, Buddha Nature, etc. have 
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been discussed in terms of their similarities and differences.  Though both 
Hinduism and Buddhism expressed their concerns for the welfare of the 
society through compassion and giving, they seemed to have focused 
much more on the individual and his/her wellbeing. They have used inner 
similarities of soul or consciousness to evoke feelings of compassion and 
giving in order to face the challenges of suffering caused by a changing 
world.  Since the concept of inner similarities of selves or human beings 
does not seem to work in the modern world of racial, ethnic, national, 
and religious conflicts caused by differences, it is necessary at this 
point in time to develop a philosophy of diversity that is pragmatic and 
based on external differences.  This philosophy of diversity/outer form 
receives its inspiration from three Indian philosophical systems: Carvaka’s 
materialism, Vaisesika’s pluralism, and Samkhya’s dualism. All three 
systems primarily focus on substance and matter. Carvaka’s system is 
solely of matter; Vaisesika’s plurality (various forms) of matter and their 
particular (visesa) characteristics; and in Samkhya’s dualism, it is matter 
that is dynamic and active and which gives rise to the external world of 
forms.  Though the system of Vaisesika posits God as the mover of the 
atomic matter, he is not perceived to be a creator of the world.  Similarly, 
in the Samkhya philosophy, though the purusa, “Supreme Self,” acts as 
a catalyst for the evolution of the world, all the 23 products evolve from 
prakrti, “the nature, matter.”  

In essence, in all three philosophical systems—Carvaka, Vaisesika, 
and Samkhya—matter or substance is primary substance that existed, 
exists and will exist.  Only its qualitative or elemental nature will change 
according to time, and conditions. In the Carvaka system, the creator does 
not exist; and in the Vaisesika and Samkhya system, the mover of the 
matter and the activator of the evolution, respectively, are secondary or 
nominal principles.  

This grand philosophy of matter/substance then helps us explain the 
differences in various substantive forms.  Their emphasis on matter should 
not be misunderstood as lacking in spirituality or faith in the ultimate reality 
or in an Absolute God.  Nor does it want to argue against the existence of 
God or the creator.  Its main purpose is to explain the diverse nature of 
the universe—of all the beings, small or large, black or blue, fat or thin, 
beautiful or ugly; and of all the species—plants, animals, etc.  The basic 
philosophical principle is that existence as we experience it in the material 
world is marked by diversity and inter-dependency. Therefore, we must 
respect all “other” forms for their contribution to the complex system of 
the world.  An ethical system based on the knowledge and awareness of 
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the interdependency of all forms, and on this basis, respect and admiration 
for all individual beings will ultimately lead to a more peaceful existence. 
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TÜRK - İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE 
SEVGİ, BARIŞ VE HOŞGÖRÜ 

(MEVLANA, YUNUS EMRE, HACI BEKTAŞ VELİ, 
AHMET YESEVİ VS. )

DİNLERİN İNSANLIĞA GETİRDİĞİ BARIŞ  
(DİN VE BARIŞ)

KAYADİBİ, Fahri 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
İslam Dini insanlığa sevgiyi kardeşliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı 

ve barışı tavsiye etmiştir. Kur’an ve Resulullah’ın sünnetinde düşmanlık 
ve insanlara sıkıntı vermek yoktur. Bütün ilahi dinler ve peygamberler de 
savaşan çekişen dünyaya barış için gelmişlerdir. İlahi dinler, insanın önce 
Allah ile sonra kendisiyle, sonra çevresiyle ve daha sonra da bütün insanlar 
ile barışık olmasını istemiştir. Peygamberler de bunun için uğraşmışlardır. 
Gelen ilahi dinler ve peygamberler arasında hiçbir tezat ve kavga da yoktur. 
Tezat ve kavgalar inandıkları dinlerinin tersine kendi aralarında olmuştur. 
Bu durum kendi hatalarından ve bencilliklerinden kaynaklanmıştır. Tek 
Allah’a inananlar her zaman bir araya gelerek barışı kurabilirler. Yeter 
ki bencilliklerinden ve şartlanmalarından vazgeçebilsinler. Geçmişteki 
çekişmelere dönmesinler.

Dünya sevgi ve barışa susamıştır. İnsan insanın yardımcısı ve destekçisi 
olacağı yerde devamlı ezeni ve öldüreni olmuştur. Sadece silaha verdikleri 
para, dünyadaki açlara yetip artacak ölçüdedir. Aynı anne-babanın (Âdem 
ile Havva) çocuklarının kavga ve savaşlarla birbirlerini öldürmelerini 
anlamak çok zor. İnsanlık hâlen barışın rüştüne ermiş değildir. Bir masa 
etrafında toplanarak savaşmadan barışı kurma olgunluğunda değildir. 
Aslında nefislerini, şeytanlarını ve bencilliklerini yenebilirlerse barış hiç 
de zor bir şey değildir.

Barışı bozan en önemli nedenlerden birisi de paylaşmaya bir türlü 
alışmamalarıdır. Dünyadaki hazinelerin hep kendilerinin olmasını 
istemişlerdir. Oysa Cenab-ı Allah bütün insanlığa yetecek kadar nimetlerle 
dünyamızı donatmıştır. Ama insanlar kendilerin yetecek kadarıyla kanaat 
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etmeyip diğerlerinin elindekini de zorla almaya çalışmışlardır. Bunun 
için savaşmışlardır. Paylaşmasını bilen için barış zor değildir. Adalet ve 
hakkaniyet bunun temelini oluşturur.

Büyük Türk-İslam düşünürlerinden Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Yunus 
Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevî ve diğerleri Kur’an ve Hadis’ten 
aldıkları ilhamla hep sevgi, hoşgörü ve barışı terennüm etmişlerdir. 
Anadolu ve dünyada barışın yayılması için uğraşmışlardır.

Bu düşünürler ömürlerini insanlığın her zaman muhtaç olduğu sevgi, 
hoşgörü ve barışı sağlamak için harcamışlardır. Eserlerinde bu konulara 
geniş yer verdikleri görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sevgi, hoşgörü, barış, birlik, kardeşlik.
ABSTRACT
Love, Peace and Tolerance in Turkish-Islamic Thinkers (Mevlana, 

Yunus Emre, Haci Bektas Veli, Ahmet Yesevi etc.) 
Islam recommends love, brotherhood, solidarity and peace. In Koran 

and Sunnah, there is neither hostility nor oppression towards the people. 
All revealed religions and prophets have been sent for bringing peace 
to the world. Religions give especially emphasis on peace between man 
and God, then with his surroundings and then with all human beings. The 
prophets particularly make effort on this subject. There is no contradiction 
and hatred between revealed religions, but only between the believers of 
these religions because of their own mistakes and egoism. Only who can 
believe God can establish the peace, discarding egoism and prejudices. 

The world longs for love and peace. Man is always cruel towards to 
man instead of helping and supporting him. The amounts of money which 
man spends for gun and weapons are enough to help hunger. It is hard to 
understand that people who are the offspring of the same father and mother 
(Adam and Eve) kill each others in struggle and war. Humanity couldn’t 
reach the age of maturity to build the peace yet. On the other hand, if they 
can defeat their egocentrism and malicious acts, it seems that it is possible 
to do that. 

Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Haci Bektas Veli, Ahmet 
Yesevi and others who among the most important Turkish-Islamic thinkers 
have uttered love, tolerance and peace with the inspiration from Koran and 
Hadith. They worked very hardly on establishing peace over Anatolia and 
the entire world and spent their life to that end. 

Key words: Love, tolerance, peace, unit, brotherhood.
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Giriş

İslâm Dîni’ne göre insan en üstün ve en mükemmel varlıktır. Kur’an-ı 
Kerîm’de: “Biz insanı en güzel biçimde yarattık”1 buyrulmaktadır. İnsan; 
aklı, bedeni, ahlâkı ve ruhu en mükemmel yeteneklerle donatılmış bir 
varlıktır. Bu sebeple insana sevgi, saygı ve onu bütün haklarıyla koruma en 
önemli görev olmalıdır. Bu görev gene insanın kendisine ait bir görevdir. 
Ne yazıktır ki, insan kendi cinsine karşı bu önemli görevini hakkıyla 
yerine getirememiştir. İnsanın en büyük düşmanı gene insan olmuştur. 
Geriye dönüp tarihi bir incelediğimizde insanın insana yaptığını hiçbir 
varlık birbirine yapmamıştır. Savaşlar, işkenceler, zulümler, gasplar, kanlı 
sahneler, haksızlıklar hep insanların kendi aralarında olmuştur. Oysa bütün 
insanlar bir anadan bir babadandırlar. Hepsi Hz. Âdem ile Havva’nın 
çocuklarıdır. Sevgi ve barışı kendilerine çok görmelerini anlamak zordur. 
Dinler, peygamberler, ilahi kitaplar hep tevhid akîdesi, sevgi ve barış 
için gelmiştir. Fakat ne acıklıdır ki, insanlık henüz sevginin doruğuna ve 
barışın rüştüne ermiş değildir. Hâlâ daha bencillikleri sebebiyle Allah’ın 
kendi hazinesinden verdiği nimetleri paylaşamamanın huzursuzluğunu 
yaşamaktadırlar. Bunun için dünya huzursuzdur. İnsanlık mutsuzdur.

Bazıları çekişmelerin, savaşların kaynağının dinler olduğunu söylerler. 
Yanılıyorlar. Savaşan-çekişen dinler değil, insanlardır. Dinler arasında uyum 
vardır. İlahi dinler birbirinin tamamlayıcısıdır. Sonra gelen önce gelenin 
noksanlarını tamamlamıştır. Hiçbir peygamber diğerine zıt düşmemiştir. 
Çünkü onlar tek Allah tarafından aynı görevle gönderilmişlerdir. Hepsi 
sevgi ve barışla insanlığı tevhit inancı şemsiyesi altında toplamaya 
çalışmışlardır. İnananların çekişip-savaşması tevhid akîdesini getiren 
kendi dinlerine de ters düşer. Bunlar kendi aralarında savaşarak büyük 
bir yanılgıya düşmüşlerdir. Yanlışlık ve yanılgılarına kutsal savaş diyecek 
kadar da akıl-mantık dışı kalmışlardır.

I. İslâm Dini Barış Dinidir

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de: “Ey İman edenler! Hepiniz birden 
barışa girin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin, çünkü o, sizin için apaçık 
bir düşmandır.”2 buyurmaktadır.

Bir diğer âyette ise “Eğer onlar antlaşmaya yanaşırlarsa sen de ona 
yanaş ve Allah’a tevekkül et; çünkü O, işitendir, bilendir.”3

İşte bu âyetler Müslümanların barıştan yana olmalarını, bütün insanların 
1 Tîn, 4.
2 Bakara, 208.
3 Enfâl, 61.
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barış içinde yaşamasını ve bütün dünyanın barış ve esenlik içinde olmasını 
istemektedir.

Tevhid inancı, insanların birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamalarını 
gerektirir. Allah peygamberlerini tek Allah inancı etrafında toplamak ve 
yeryüzünü bir barış cenneti yapmak için göndermiştir. Çünkü insanlığın 
huzur ve mutluluğu ancak barışla temin edilebilir. Barışın olmadığı yerde 
adalet,özgürlük, eşitlik, mal ve can güvenliği gibi temel değerler asla 
olmaz.  

 Bunun için barış, Müslüman’ın en baştaki hedefidir. Çünkü İslâm, 
yeryüzünde barış ve esenliği hâkim kılmaya çalışan bir dindir. Barışı hakim 
kılmaya çalışırken insanları  Müslüman olmaya zorlamaz ve asla öldürme 
yolunu tutmaz. Çünkü öldürmek için değil, yaşatmak için gönderilmiş bir 
dindir.

A. Barışın Temelinde Sevgi Yatar
Müslüman, sevgi insanıdır. Hakiki Müslüman sever, sevdirir ve sevilir. 

Kur’an’ın tarif ettiği insan, aşk ve sevgi insanıdır. Maide sûresinin 54. 
âyetinde: “Allah onları, onlar da Allah’ı sever.” buyurulmakla, sevginin 
ve aşkın Müslüman’da bulunduğu takdirde Yüce Allah’ın mutlaka karşılık 
vereceği belirtilmektedir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ise; “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. 
Birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman etmiş olamazsınız.”4 diyerek 
sevginin imanın gereği olduğunu açıkça belirtmiştir. Öyleyse sevgi imanın 
alametidir.

Gene Peygamberimiz (s.a.s.): “Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini, 
kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek mü’min sayılmaz.”5 diyerek 
inananların kendileri için sevdiklerini kardeşleri için de sevmeleri 
gerektiğini vurguluyor.

Hz. Peygamber bir diğer sözünde de Müslüman’ın barış insanı olduğunu 
şöyle belirtir: “Müslüman o kimsedir ki, diğer Müslümanlar onun elinden 
ve dilinden emin (güvenilir) olurlar.”6

Bunun için Yunus: “Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim” diyor. Fizik 
âleminde yerçekimi kanunu ne ise, insanlık âleminde de sevgi öyledir. 
Sevgi birleştirir, kin ve düşmanlık ise ayırır.

Mevlâna’nın dediği gibi sevgi; acıyı tatlıya, toprağı altına, hastalığı 
şifaya, zindanı saraya, belayı nimete ve efkârı rahmete dönüştürür. 
4 Müslim, İman, Hadis No: 93.
5 Buhari, İman, 7.
6 Es-Seyyid Ahmed el-Haşimî, Muhtar-ül Ehadisi’n-Nebeviyye, Kahire, 1948, s. 237.
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Kâinattaki düzen Allah’a itaat ve sevginin mahsulüdür. Kâinat bir sevgi 
yumağıdır.

Hz. Peygamber’de insanlara ve tüm yaratılmışa karşı derin bir sevgi ve 
şefkat vardı. Bu konuda onun hayatında binlerce misal vardır. Bunlardan 
bir kaçını burada hatırlatmak isterim. Savaşlarda kadınların ve çocuklara 
dokunulmamasını özellikle emretmiştir.7 “İnsanlara merhamet etmeyene 
Allah’ta merhamet etmez”8 diyen Hz. Muhammed, hayatında barış ve 
huzuru  hedef seçmiş;  Müslümanlara da aynı şeyi tavsiye buyurmuştur.

Aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed, henüz risalet görevi kendisine 
gelmezden önce kendisine güvenilir; kendisine emanet edilir; cana, mala 
ırza kastetmez manasında “EL-EMİN” sıfatını almıştır. O, bu sıfatla 
cahiliye ve vahşet devrinde şahsında zaten “BARIŞ”ı temsil ediyordu.

Risaletten önce Kâbe’yi tamir sırasında Hacer-ül Esved’in yerine 
konulması sırasında ortaya çıkan ihtilaf, neredeyse toplu bir kavga ile 
sonuçlanacaktı. Muhammed El Emîn, güvenilir kişi olarak ihtilâfı ortadan 
kaldırdı. Bu tarihî hadise, Muhammed El Emîn’in henüz daha Peygamber 
olmadan bile, Cenab-ı Hakk’ın kendisine nasîb buyurduğu olgunlukla, 
âdeta barışın teminatı olduğunu göstermektedir.

Çocuklara ve gençlere derin bir sevgi ve şefkat besleyen Hz. Peygamber 
onların seviyelerine inerek sorunlarına eğilmiştir. Bir defasında bayram 
namazına giderken yolda arkadaşlarıyla oynamayarak ağlayan bir çocuğa 
yaklaşarak gönlünü almış ve evine götürerek karnını doyurmuş, üstünü 
giydirmişti. Bir defasında torunu Hz. Hasan’ı öperken yanında duran Akra 
bin Hâbis onu görür ve “Siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var, 
hiçbirini öpmedim.” der. Bunun üzerine Hz Peygamber ona: “Merhamet 
etmeyene merhamet olunmaz” der. Gene “Siz çocukları öper misiniz? Biz 
öpmeyiz.” diyen bir kişiye “Allah senin kalbinden merhameti kaldırdıysa 
ben ne yapabilirim.” diyerek tepkisini gösterir9. O, yetimlere, düşkünlere, 
yoksullara devamlı sevgi ve şefkatle bakarak yardımcı olmuştur. Bitkiler, 
hayvanlar ve diğer yaratıklara karşı hep sevgi ve şefkatini göstermiştir.

B. İslâm’ın Koyduğu Barış Yolları (Esasları)
1. İman, İbadet ve İtaat yoluyla
Hiç düşünebilir misiniz Tek Allah’a inanan kişinin O’na isyan 

edebileceğini? O’nun koyduğu ince düzeni bozacağını. O’nun rızasına 
uymayan hareketleri yapabileceğini. “Kim zerre miktarı hayır işlerse onun 
7 Buhari, IV, 21.
8 Es-Seyyid Ahmed el-Haşimî, a.g.e. , s. 175.
9 Buharî, VII, 75; Tirmizî, IV, 318. 
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karşılığını mükâfat olarak görür; kim de zerre miktarı şer işlerse onun 
karşılığını ceza olarak görür”10 ilahi hatırlatmayı bilen kişi nasıl cezasını 
göreceği kötülüğü işleyebilir? İnanan bunu yapamaz. “Ey insanlar! Hep 
birden barışa girin”11 ilahi emrini duyan kişi barışı bozması düşünülemez. 
Allah’ın her yerde kendisini murakabe ettiğini bilen kişi cezasını çekeceği 
kötülüğü işleyemez. İşlese de hataen ve sehven işleyebilir. Fakat o zamanda 
arkasından af diler.

İbadet eden Müslüman, ibadeti esnasında Allah’a iyi insan olmaya söz 
veren kişi nasıl olur da Allah’ın razı olmayacağı barışı bozabilir? Zaten 
ibadetlerimiz bizleri önce Allah ile sonra kendi iç dünyamızla ve sonra da 
çevremizle biz inananları barışık hâle getirir. Bunun için ibadet eden kişi 
barış içinde olmak durumundadır.

Toplum barışının sağlanmasında ibadet ve itaatin önemini Nisa Suresinin 
36. âyetinde “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi eş koşmayın. Anaya, 
babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşulara, yolcuya ve 
kölelere iyilik ediniz. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseleri 
sevmez.”12 buyuruluyor.

Bu âyette iyilik yapılması emredilen gruplar, bir toplumda barışın ve 
kardeşliğin sağlanmasında önemli rol oynayacak sosyal unsurlardır. Bu 
sebeple Kur’an-ı Kerîm’in pek çok yerinde ibadet ve itaatın lüzumundan 
bahsedilmektedir. Bunun için Peygamberimiz (s.a.s.) önce Medine’de bir 
mescid inşa ettirmiştir. Bu mescid hem ibadet hem de ilim yapılan bir 
mekân olmuştur. Bunların her ikisi de barışın temelidir. Mescid, ibadet ve 
bilim için insanları buluşturarak barışı temin eden yer olmuştur.

İbadetler toplum barışını gerektirir. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi 
ibadetlerin toplum barışının sağlanmasında çok olumlu etkileri vardır.  
Birbirlerinin yüzlerini görmeyen, isimlerini bilmeyen ve dillerini 
konuşmayan insanlar, namaz, oruç ve zekât gibi ibadetlerle sanki gök 
kubbenin altında bir arada yaşıyormuş gibi karakter, niyet ve hissiyat 
benzerliğine sahip kılınacak kesinlikte eğitime tabi tutuluyorlar. Böylece 
Müslüman toplumlarda düşünce, ideal, niyet, his, heyecan ve zevk birliği 
tahakkuk ediyor, dolayısıyla toplum barışı gerçekleşmiş oluyor.13

Ebu Hüreyre (r.a.) den rivayet olduğuna göre, Peygamberimiz (s.a.s.) 
in üç defa:

10 Kur’an-ı Kerim, Zilzal Sûresi, 7-8.
11 Kur’an-ı Kerim, 2/208.
12 Kur’an-ı Kerîm, 4/90. 
13 Halit Güler, “Toplum Barışında İslâmın Rolü”, Diyanet Dergisi, cilt:27, Sayı: 4, s. 26.
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– Vallahi Müslüman olamaz! diye tekrarladığını işittim.
– Ya Resulullah! Kim mü’min olmaz! diye sordular.
– Şerrinden komşusu emin olmayan kimsedir.”14 buyurdular.
Böylece komşularıyla barış içinde yaşamayı imanın gereği olarak 

görmüştür.
2. Bilim ve Hikmet Yoluyla
İslâm Dini cehalet karanlığını bilim ve hikmet ışığıyla aydınlatmıştır. 

Böylece cehalet devrinin vahşet ve kavgalarının yerine bilim ve hikmetle 
barışı getirmiştir. “OKU”15  emri cehaletin başına bir balyoz gibi inmiştir. 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”16 denilerek bilenler ön plana 
geçirilerek bilginlere değer verilmiştir. Barış da bilim ve bilim adamıyla 
temin edilir. Hz. Peygamber: “Allah beni size bir muallim (öğretici) 
olarak gönderdi.” diyerek kendisinin eğitim yoluyla barışı sağlayan bir 
barış adamı olduğunu vurgulamıştır. Nitekim 23 yıllık peygamberliğinde 
insanları eğitip öğreterek aralarındaki barışı temin etmeye çalışmıştır.

Hz. Muhammed hicretle Medine’ye varır varmaz burada bir mescid inşa 
ettirdi. Bu mescitte ibadet için bir bölüm, eğitim için de Suffa denilen ayrı 
bir bölüm ve kendi ailesi için de üçüncü bir bölüm yaptırdı. Burası barış 
için bir merkez olmuştur. İslam’ın tanıtılması, barış ruhunun Arabistan 
topraklarının dışına taşınması burada ibadet ve ilim işbirliği sayesinde 
mümkün olmuştur. Burada yetiştirilen öğretmenler çeşitli bölgelere 
gönderilmiştir. Öğreterek barışı temin etmişlerdir.

Bedir savaşında esir olarak karşı taraftan ele geçirilen kişilerin, en az 
10 müslümana okuma-yazma öğretmeleri şartıyla serbest bırakılmaları 
formülünü getirmesi, savaşı dahi öğretimle barışa dönüştürmesine en 
güzel örnektir.

Hz. Muhammed: “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.”17 diyerek 
ömür boyu eğitimi ve öğrenmeyi insanın hayatını ölene kadar bilim 
aydınlığında barışa çevirmiştir. “İki günü birbirine eşit olan zarardadır.”18 
ifadesiyle de insanın sürekli çalışma hayatıyla meşgul edilmesi sayesinde, 
ona barışı bozan kötülükleri düşünmesi için zaman bırakılmamıştır. Aynı 
zamanda “Ya bilgin ol, ya öğrenci ol veya dinleyici ol; dördüncü olma 
helak olursun.”19 sözüyle de bu vurgulanmıştır.
14 Riyaz’us-salihin, DİB Yayınları, Cilt 1, s.341, Hadis No: 303.
15 Alak,1-5.
16 Zümer, 9.
17 Tac Tercümesi, Şeyh Mensur Ali Nasır, Mısır 1971, C. 1/65.
18 El-Firdevs Eddeylemi, Beyrut 1986, C.3/611.
19 İbn-i Mace, 229.
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3. Kardeşlik Yoluyla

Kur’an-ı Kerîm inananları kardeş ilan ederek aralarındaki ihtilafların 
kaldırılmasını ve böylece barış içinde yaşamalarını istemiştir. “Şüphesiz 
mü’minler birbirleri ile kardeştirler, öyle ise dargın olan kardeşlerinizin 
arasını düzeltin. Allah’tan sakının ki, size acısın.”20 Diğer bir âyet-i 
kerimede de: “Ey iman edenler! Hepiniz toptan Allah’ın ipine sarılın ve 
ayrılığa düşmeyin.”21 buyrulmuştur.

Hicretten sonra Medine’de Muhacir ve Ensar arasında kurulan kardeşlik, 
dünyada bir daha eşine rastlanmaz bir barış hamlesidir. Evini, bağını, 
imkânlarını muhacir kardeşleri ile bölüşen Ensâr’ın bu eşsiz kardeşlik 
duyguları, dünya insanlığına toplum barışı açısından örnek olacak bir 
uygulamadır.

Evs ve Hazreç kabileleri İslam’a girmezden önce birbirini gördükleri 
yerde öldüren tarihi ve ezeli kan düşmanlarıydı. Fakat İslam’a girerek 
Müslüman olmaları bu düşmanlığı bitirmiş ve kardeşçe yaşamışlardır. 
İslam öncesi birbirine düşman olan bütün kabileler İslam Dini’ne girdikten 
sonra barış içerisinde kardeşçe yaşamışlardır.

Hz. Muhammed (s.a.s): “Mü’minler, birbirini sevmekte, birbirine 
acımakta ve yekdiğerini korumakta bir vücut gibidir. Vücudun herhangi 
bir uzvu rahatsız olursa, diğer azaları da bu yüzden humma ve uykusuzluğa 
tutulurlar.”22 buyurmuştur.

4. Yardımlaşma ve Dayanışma Yoluyla

İslâm Dini’nin temelinde yardımlaşma, dayanışma ve birlik-beraberlik 
vardır. Kur’an-ı Kerim iyilik konusunda yardımlaşmamızı, kötülük 
konusunda ise yardımlaşmamamızı istiyor: “İyilikte ve fenalıktan 
sakınmakta yardımlaşın, günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. 
Allah’tan sakının. Allah’ın cezası şiddetlidir.”23 denilmektedir.

İslam Dini, yardımlaşmayı, dayanışmayı, düşkünleri gözetmeyi bir 
ibadet tarzında değerlendirmiştir. Zekât, sadaka-i fıtr, fidye gibi malî 
ibadetler bunun en açık örneğidir. İslam Dini aldığı tedbirlerle toplumun 
her kesimini korumayı amaçlamıştır. Yoksullar, düşkünler, köleler, 
borçlular, zayıflar hep korunmuştur Sosyal dayanışma ilkelerinin üzerinde 
önemle durulmuştur. “Hayırlı işlerde yarışınız.”24 denilerek toplumun 
20 Hucurat, 10.
21 Âl-i İmran, 103. 
22 Riyaz’us-salihin, DİB Yayını, Cilt: 1, s. 271, Hadis No:222.
23 Maide: 2.
24 Bakara, 2; Maide 48.
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tümü hayırda ve iyilikte yarışa teşvik edilmiştir. Barışın temeli de bu değil 
midir?

Paylaşım, barışın esasını oluşturur. Dünyadaki kavga ve 
çekişmeler insanların bencilliğinden dolayı Allah’ın verdiği nimetleri 
paylaşamamaktan kaynaklanmaktadır. Allah (c.c.) dünyadaki nimetleri 
bütün canlılara yetecek şekilde bol olarak yaratmıştır. Çeşitli nimetler 
dünyanın çeşitli yerlerine yetecek şekilde konulmuştur. Ekonominin gereği 
değişim usulüyle bu nimetler olmayan yerlere ulaştırılır. Fakat insanlar 
ihtiraslarından kurtulamayarak hepsinin kendilerinin olmasını isterler. 
Böylece kendilerine verilene razı olamadıklarından savaşlar çıkararak 
barışı bozarlar. Paylaşmasını bir bilseler barış kendiliğinden gelecektir. 
Aslında paylaşamadıklarından dolayı zaman zaman çeşitli bölgelerde 
kıtlık olmasına da sebep olurlar.

5. Ahlâk Yoluyla
Toplum barışını sağlayan en önemli hususlardan birisi ahlaktır. Bu 

nedenle İslam Dini ahlaka, ahlaklı olmaya çok önem vermiştir. Başta bu 
dini tebliğ eden Hz. Muhammed topluma bir ahlâk numunesi olmuştur. 
Onun ahlâkı, Kur’an-ı Kerim’de: “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlâk 
üzerindesin.”25 şeklinde övülmüştür. Kendisi de: “Ben ancak güzel 
ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”26 diyerek görevinin güzel ahlâkı 
tamamlamak olduğunu belirtmiştir.

Günümüz toplumunda en önemli sıkıntılardan birisi güvenirliğin 
azalmasıdır. Oysa ki, Hz. Muhammed “el-EMİN” lakabını alarak 
topluma güvenirlik ve emniyet yönünde örnek olmuştur. “Emanete riayeti 
olmayanın imanı yoktur.”27 “Kişinin kalbinde iman ile küfür bir arada 
durmaz. Güvenirlik ve hainlik de bir arada olmaz”.28 “Mü’min, insanların 
kendisine güvendiği kimsedir. Müslüman dilinden ve elinden diğer 
insanların emin olduğu kişidir. Nefsim kudret elinde bulunan Allah’a and 
olsun ki, kötülüklerden komşusunun emîn olmadığı kişi cennete giremez.”29 
“Emanete riayet, bolluk; hâinlik ise fakirlik getirir.”30 buyurmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.s.) in güvenirliği, kanaatkârlığı, hayat sadeliği, 
cömertliği, insanlara güzel davranışları, nazikliği, muhtaçları ve düşkünleri 
gözetmesi, doğruluğu, insanlara hizmeti,  ahlakı, barışa hasret insanlık için 
daima örnek teşkil edecektir.
25 Kalem,4.
26 Ahmed B. Hanbel, Müsned, C. 2, s. 381; Buharî, Edebül Müfred, s. 78.
27 İbn Hanbel, III, 135-154.
28 İbn Hanbel,II, 349.
29 İbn Hanbel, III, 54.
30 Buharî, Kitabu Emanet.
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6. Çalışma Barışını Sağlamayla

İslam dini daima çalışma barışını sağlanmasını istemiştir. İş ve ticaret 
hayatında dürüstlük, işini sağlam yapma, işi zamanında bitirmek, helal 
kazanç, işçinin hakkını vermek, üretkenlik gibi konularda titizlikle 
durulmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 
Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tam olarak 
verilecektir.”31 denilmiştir.

Hz. Muhammed de:

– “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır.”32

– “Allah kulunu helal kazanç talebinden yorgun düşmüş görmeyi 
sever.”33

– “İnsanın yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı, çalışıp kazanarak 
aldığıdır.”34

– “Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya 
vermesin birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır.”35

– “Allah’ım tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlığın verdiği düşkünlük 
ve cimrilikten sana sığınırım.”36

– “Hiçbir kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir 
lokma asla yiyemez.”37 diyerek çalışmanın ve helal kazancın önemine 
dikkati çekmektedir. Tembellik, haksız kazançlar, hileli işler, işinin ve 
sanatının hakkını vermeme çalışma barışını bozar.

Diğer taraftan “Emredildiğin gibi dosdoğru ol.”38 âyeti yapılan her işin 
doğru-dürüst yapılmasını gerektirmektedir. Bunun için Peygamberimiz: 
“Bizi aldatan bizden değildir.”39 diyerek toplum barışını bozan aldatma 
olayını Müslüman’ın yapamayacağını belirtmiştir. “Müslüman, diğer in-
sanların elinden ve dilinden güvende oldukları kimsedir.”40 sözüyle de 
Müslüman’ın kimseyi incitemeyeceğini belirtmiştir.

31 Necm, 39-41.
32 250 Hadis, DİB yayınları, Hadis No: 152.
33 Tac,II/35. 
34 İbn Mace, H. No: 2137.
35 Buharî, III, 224.
36 Ebu Davut, Edeb 101.  
37 Buharî, II/9.
38 Hûd, 112.
39 Müslim, I, 99.
40 Müslim, Kitab’ul-İman, Bab: 14, H. No: 41.
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İşçinin ücreti konusunda da Hz. Muhammed: “İşçiye ücretini teri 
kurumadan veriniz”41 diyerek işçinin hakkının korunmasını istemiştir.

Günümüzde iş hayatındaki kavgaların olmaması ve işçi-işveren 
ilişkilerinin düzgün olması ve çalışma barışının kurulması çok önemlidir. 
İslam dini bu barışı istiyor.

C. Medine’de Barış Üzerine Teşkilatlanma

Peygamber Efendimiz, bir cihan peygamberi olmanın maddî tezahürü 
ile Hicret’in birinci yılında barışı sağlayıcı bir takım kararlar almıştır. 
Buna Medine Vesikası da denmektedir. Bunları özetle şöyle sıralayabiliriz:

1. İnananlar, içtimaî muavenet (sosyal yardımlaşma) ile mükelleftir.
2. Her nevi fesadı ve bozgunculuğu önleyeceklerdir.
3. Cinayet yasaktır, diyet kaidesi caridir,
4. Yahudiler tam bir din hürriyetine maliktirler. Dinlerine asla 

müdahale olunamaz.
5. Müslümanlarla Yahudiler müttefiktirler. Dostane münasebetler 

devam edecektir.
6. Medine içinde harp yasaktır.
7. Taraflardan birisi sulh yaparsa, iki taraf da bunu kabul edecektir.
8. Medine içinde ve dışında olsun, herkes emniyet içinde yaşar.

Cahiliye çağından çıkmış bir toplumda, içtimaî muavenetin emredilmesi; 
fesat, bozgunculuk ve cinayetin yasaklanması; kendi dininden olmayanlara 
din hürriyeti tanınması ve kabul edilmesi; top yekûn Medine içerisinde 
harbin yasaklanması, gerçekten de üzerinde durulmaya değer, ileri bir 
seviyedir. Bu sulh hamlesi bununla kalmıyor. “Medine içinde ve dışında 
herkesin emniyet içerisinde yaşayacakları da” belirtiliyor.42

Görülüyor ki, İslâmiyet’in başlangıcından itibaren Hz. Muhammed’in 
başka din mensuplarıyla ilişkileri barış ve huzur çerçevesinde dostane 
bir şekilde olmuştur. Hatta vahyin ilk günlerinde  Hz. Hatice’yi ve Hz. 
Muhammed’i teselli eden Varaka b. Nevfel de İncil’in el yazmalarına 
sahip olan bir Hıristiyandı.

D. Veda Hutbesi ve Barış

Peygamberimiz Hz Muhammed’in (s.a.s.) m. 632 yılında Mekke’de 
yüz binin üzerindeki Müslüman’a irad buyurduğu veda hutbesi barışı 
sağlayacak insan haklarını en güzel şekilde ortaya koymaktadır.

Veda Hutbesi Allah’ın Resulü’nün, ashabına ve bütün dünyaya son 
41 İbn Mace, II, 817.
42 “İslamın Barış Çağrısı”, Diyanet Dergisi, 1981 Yıllığı, s. 371.
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nasihatıdır. Önemine binaen toplum barışını sağlayacak bazı emir ve 
yasakların yüz binlerce insanın huzurunda tekrar hatırlatılmasıdır. Barışın 
temelini atan bu prensipler şunlardır:

1. “İnsanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız 
nasıl mübarek bir ay ise, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehir ise, 
canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle değerlidir; her türlü tecavüzden 
korunmuştur.”

2. “Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin 
boynunu vurmayınız.”

3. “Ribanın her türlüsü kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lâkin 
borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. 
Allah’ın emriyle Riba artık yasaktır.”

4. “Cahiliyet devrinde görülen kan davaları da tamamen 
kaldırılmıştır.”

5. “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, böylece bütün 
Müslümanlar kardeştir.” Din kardeşinize ait olan bir hakka tecavüz etmek 
helal değildir.”

6. Rabbinizin huzuruna çıkarılacaksınız. Her türlü tutum ve 
davranışlarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz.”

7. “Kadınların haklarına riayet ediniz...”
8. “İnsanlar arasında üstünlük ancak takva iledir...”
9. “Bir başkasının sahip olduğu hakka tecavüz etmek yasaklanmıştır. 

Meğer ki gönül rızasıyla kendisi vermiş olsun...”
10. “Nefsinize de zulmetmeyiniz, nefsinizin de üzerinizde hakkı 

vardır...”
11. “Suç işleyenin suçundan dolayı ancak kendisi sorumludur. 

Suçtan dolayı, failden başka kimsenin sorumluluğu cihetine gidilemez...”
12. “Size bir emanet bırakıyorum; siz, ona sıkı sarıldıkça, yolunuzu 

hiç şaşırmazsınız. O emanet de Allah’ın Kitabı Kur’an’dır. Cenab-ı Hak, 
her hak sahibinin hakkını Kur’an’da belirlemiştir.”

Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’nde özetlediği barışı sağlayıcı bu 
önemli hakları, ancak 10 Aralık 1948 tarihinde toplanan Paris Kongresi’nde 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye devletler tarafından 48 ülkenin olumlu 
oyuyla kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde görmekteyiz.

Sosyal barışı, iş barışını, piyasa barışını, aile barışını ve huzurunu 
sağlayan veda hutbesindeki hususlar dünyaya yayılmıştır.

II. İslam Dini Terör ve Şiddete Karşıdır

Şiddet ve terör, çağımız insanının başına musallata olmuş bir baş 
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belasıdır. Ne yazık ki insanın en rahatsız olduğu “şiddet ve terör”ün kaynağı 
yine insandır. Nedenler ne olursa olsun yeryüzünde şiddet ve terörü estiren 
insandan başkası değildir. Sanki insan yaptığı savaşlarla, uyguladığı terör 
ve şiddetle kendi cinsinin en büyük düşmanıdır. Aynı uygulamayı insanlar 
kadar hayvanlara ve bitkilere karşı yapmaktadır. Ailede şiddet, kadına 
şiddet, çocuklara şiddet, sporda şiddet, sokakta dehşet, işyerinde baskı 
ve tüm dünyada şiddet, terör ve savaş… İnsan insana hayatı neden zehir 
ederek çekilmez hâle dönüştürür? Sevgi, barış, paylaşma, yardımlaşma, 
yolunu tutarak neden dostça ve kardeşçe yaşamaz? Bilim ve teknolojide 
çok ilerlediği hâlde neden bu medeniyet ürünlerini insanın mutluluğu 
için harcamaz da bunu terör, şiddet ve savaşla insana zarar vermek için 
kullanır? Her geçen gün terör ve şiddet eylemlerinin azalacağı yerde daha 
da artış göstermesi üzerinde yoğun araştırmalar yapılarak düşünülmesi ve 
çözümler üretilmesi gereken bir konu…43

Peki dinler terör ve şiddete izin verir mi? İlahi dinlerden (İslamiyet, 
Hıristiyanlık, Musevilik) birisinin terör ve şiddet dini olması mümkün mü? 
Bu sorulara “evet” demek mümkün değildir. Çünkü dinler, insanları tek 
Allah inancı etrafında birleştirmek ve onları kötülükten iyiliğe sevk etmek 
için gelmişlerdir. Ancak kötülüğü işleyenlere karşı da dünya ve ahirette 
cezalar koymuştur. İşlenen suçun, verilen zararın, yenilen hakkın cezası da 
olmalıdır. Buna da terör ve şiddet denemez. Ancak adalet denebilir. İnsana, 
hayvana ve bitkiye her ne yolla olursa olsun zarar vermek karşılıksız 
kalamaz. Cezasız bırakılamaz.

İslam dini terör ve şiddeti reddeder.

İslam kelimesi “barış, emniyet, anlaşma ve uzlaşma” anlamlarına 
gelmektedir. Kelime anlamına uygun olarak huzur ve barış içerisinde 
bir toplum oluşturmayı gaye edinmiştir. Bunun için iyiliği, güzelliği, 
sevgiyi, kardeşliği, merhameti, adaleti, yardımlaşmayı ve dayanışmayı 
kısaca insan için faydalı olan her türlü sosyal ve ahlaki prensipleri emir ve 
tavsiye etmiştir. Şiddet yoluyla fiili saldırıda bulunmayı, işkence yapmayı 
veya daha kötüsü insanların hayat haklarını elinden almayı yasaklamıştır. 
43 Türkiye’de dünyaya paralel olarak terör ve şiddetin arttığını bir yazarımız bir rapora dayanarak köşesinde 
şöyle dile getirmiştir: Suç, bir yılda yüzde 64 arttı.; Suç enflasyonu yüzde 64. ;  Her 39 saniyede bir suç işleni-
yor bu ülkede...; Bu yazıyı okuma süreniz, 2 dakika falan...; Kaba hesap... ; 3 suç işlenecek siz okurken! ; Hale 
bak.; Saat tutun. ; Her 6 dakikada... ; Bir ev soyuluyor. ; Her 9 dakikada... ; Bir işyeri soyuluyor. ; Her 7 dakika-
da... ; Bir otomobil soyuluyor. ; Her 17 dakikada... ; Bir otomobil çalınıyor. ; Her 18 dakikada bir yankesicilik 
vakası...; Her 41 dakikada kapkaç... ; Her 59 dakikada gasp oluyor. ; Her 41 dakikada... ; Birini dolandırıyorlar. 
; Her 4 dakikada... ; Birini yaralıyorlar. ; Her 4 saatte... ; Bir cinayet işleniyor. ; Her 19 dakikada... ; Biri tehdit 
ediliyor. ; Her 31 dakikada bir... ; Adamın biri, eşini ya da evladını dövüyor.; Bu, polise intikal eden rakam.; Et-
meyenleri, varın siz hesap edin.; Her 28 dakikada silah yakalanıyor.; Ruhsatsız. ; Her 1 saat 15 dakikada bir ye-
tişkin, her 13 saatte bir çocuk kaçırılıyor...; Her 4 saatte bir tecavüz veya tecavüz girişimi oluyor. Yılmaz ÖZ-
DİL, Sabah Gazetesi, 13 Şubat 2007.
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İnsanların şeref ve onurlarıyla oynamayı, haysiyetlerini rencide etmeyi, 
onları küçümsemeyi, alay etmeyi bile yasaklamıştır. Bu konuda Hz. 
Peygamber “Merhamet edene Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere 
–bütün canlılara– merhamet edin ki, göktekiler de –Allah ve melekler– 
size merhamet etsin.”44 Bir diğer sözünde de: “Müslüman, elinden ve 
dilinden kimsenin zarar görmediği, insanların her konuda kendisinden 
emin oldukları kimsedir.”45 buyurarak şiddet ve terörün kökünü kazıyacak 
prensipleri ortaya koymuştur. Kendisi de asla şiddet kullanmamıştır. 
Kur’an-ı Kerim’de “Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve 
onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki, Rabbin, 
kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, gerçeğe kılavuzlananları 
en iyi bilendir.”46 denilerek insanları şiddetle değil, bilim ve güzel öğütle 
doğruluğu getirmesi istenmiştir. “Allah’tan rahmet ile onlara yumuşak 
davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından 
dağılıp giderlerdi.”47 denilerek insanlara kaba ve sert değil, yumuşak 
davranılmasını istemiştir. Bunun için Peygamberin kendisi de “Allah 
Teala beni şiddet uygulayan birisi olarak göndermedi; bilakis eğitici ve 
kolaylaştırıcı olarak gönderdi.”48 diyerek kendisinin şiddet uygulayan 
değil, eğitici ve kolaylaştırıcı olarak gönderildiğini açıkça belirtmiştir

Hiçbir Din Şiddet ve Terörü Onaylamaz.

İslam dini sulh, kardeşlik ve huzur dinidir. Sadece kadına, erkeğe, 
çocuğa, gence yönelik şiddet meselesine değil, her alanda şiddete karşıdır. 
Esasen, bütün dinler şiddete karşıdır. Tüm ilahi dinlerin adı İslam’dır. Dini 
şiddet ve terörle ilişkilendirmek dine iftiradır. Barış için gelmiş dinler, 
neden şiddet ve terörü bünyesinde barındırsın. İnsanlar kendi yaptıkları 
şiddet ve terörü çeşitli nedenlerle din kaynaklı yapmak istemektedir. Tıpkı 
birçok işledikleri günahlara, dini kılıflar yakıştırmak gibi.

Günümüzde sokaklarda, futbol maçlarında, çeşitli mekânlarda estirilen 
terör ve şiddet din ve ahlak yönünden bir yozlaşmanın neticesidir. Dinler, 
hiçbir kötü harekete müsaade etmez. Çünkü kötülükleri yasaklamış, 
iyilikleri ise emir ve tavsiye etmiştir. Din, kişilerin mal, can, din, akıl ve 
nesillerinin muhafazasını ister.

Kuran, Şiddet, Terör, Kötülük ve Fitneyi Yasaklamıştır.

Kuran, şiddet, terör ve kötülüğü hiçbir zaman onaylamaz. Ancak nefsi, 
44 Ebû Dâvud, edeb, 58.
45 Tirmizi, iman, 12.
46 Nahl, 125.
47 Al-i İmran, 159. 
48 İbn hanbel, III, 328.
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canı, malı ve vatanı müdafaa gereksiniminde korumayı ve korunmayı 
ister. Böyle bir durumda karşı tarafın vereceği kötülüğü, tecavüzü ve 
zararı önlemeyi en tabi hak olarak görür. Bu durumlarda dahi, “…Onlar 
sizden uzak durmazlar, sizinle barış içerisinde yaşamak istemezler, ellerini 
savaştan çekmezlerse...”49 şartı getirilmiştir. “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa, 
sen de ona yanaş ve Allah’a dayan çünkü o, işitendir, bilendir.”50. Yani 
savunmaya ve korunmaya yönelik hareketlerde dahi karşı tarafın barışı 
istemesi halinde derhal barışa girilmesini ister.

Kur’an dünyada sulh ve barışın temin edilmesini ister. İnsanlığın barış 
içinde yaşamasını ana tema olarak işler. Barışı bozacak şiddet, zulüm, fitne, 
kin ve düşmanlıkları yasaklar. İnsanlara iyilik konusunda, yardımlaşmayı, 
kötülük konusunda da yardımlaşmamayı emreder51.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed de52 hayatı 
boyunca şiddete karşı çıkmıştır. Hiç kimseye şiddet uygulamamış, 
kendisine eziyet ve kötülük edenlere bile beddua etme yoluna gitmemiş; 
onlar için hidayet ve iyilik dilemiştir. Taif’te kendisini kan revan içinde 
bırakan müşriklere dahi kurtuluşa ermeleri için dua etmiştir. Nitekim aynı 
topluluk bu olaydan bir yıl sonra kapısına gelerek af dilemiş ve iman 
etmiştir. Mekke ve Medine’de peygamberlik görevini yerine getirirken 
inanmayanlardan gördüğü türlü işkence ve zulümlere karşı sabrederek 
devamlı merhametle mukabelede bulunmuş kurtuluşa ermeleri için dua 
etmiştir. Hz. Peygamber’den sonraki Müslümanlar da onun dönemindeki 
uygulamaları takip etmişlerdir. İdarelerine geçen yerlerde diğer dinlerdeki 
insanlara her türlü hak, hürriyet, müsamaha ve hoşgörüyü göstermişlerdir. 
Şiddet yoluna asla gitmemişlerdir. Müslüman toplumlar içinde uzun 
yıllardan beri asimilasyona uğramadan kendi din ve kimlikleri ile yaşayan 
topluluklar bunun açık ispatıdır.

İslam terör ve şiddete kesinlikle karşı olmasına rağmen, dünyada 
İslam adına terör ve şiddet gösteren bazı kişi ve grupların varlığını da 
görmekteyiz. Bunlar İslam adına, İslam’a ters düşmektedirler. Bu olumsuz 
durumu da ya cehaletlerinden veya batı kaynaklı kurguların bir uzantısı 
olarak kasıtlı sergilemektedirler. Terör hareketlerinde bulunan Müslüman 
isimli kimselerin de batı ülkelerinde yetiştikleri bir gerçektir53. Batılıların 
bu hareketi, kökü tarihe uzanan İslam karşıtı kampanyaların bir parçası 
49Nisa, 91.
50Enfal, 61.
51Nisa, 148; Nahl, 90; Araf, 28. 
52Enbiya, 107.
53Geniş bilgi için bkz., Magdi Allam, Avrupa Yapımı Kamıkaze, (Çev. Kemal Atakay), Alkım Yayınevi, İstan-
bul 2005, s. 33. 
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olarak İslam dinini kötü tanıtmak veya sömürü gayesiyle Müslümanların 
yaşadığı coğrafyayı işgal etmeye haklılık gerekçesi hazırlamak 
niyetlerinden kaynaklanabilir. Böyle bir gerekçeyle yaptıkları işgal ve 
saldırılarına dünya kamuoyundan ses çıkarmamaları, destek almaları veya 
en azından taraftar kazanmaları nedenleriyle ihtiyaç duymuş olabilirler.

Şu bir gerçektir ki, İslam ve terör bağdaşamaz ve bir araya gelemez. 
Üstelik İslam, terör ve şiddeti yasaklamıştır. Savaşlar dahi savunma amaçlı 
yapılmıştır. Cihat konusundaki ayet ve hadislerde düşmanların saldırılarına 
karşı koymak için savunma amaçlıdır. Öldürme ile ilgili ayetler de savaş 
anındaki özel durumlar için vardır. Bunun için İslam adına terör ve şiddet 
asla yapılamaz. Adı bile “Barış” anlamına gelen İslam, bu duruma asla izin 
vermez. Müslüman da terörist olamaz. Ancak huzur ve barışı kurmaya, 
korumaya çaba gösteren bir kimse olabilir.

İslam “Barış dini.”, Müslüman da “Barış insanıdır.”. İlahi dinler şiddet ve 
teröre asla müsaade etmez; referans da olamaz. Şiddet ve terörü yasaklayan 
İslam dini “terör dini” gösterilemez; bir Müslüman da kesinlikle terörist 
olamaz. Terör hareketinde bulunamaz. Bulunduğu takdirde kendi diniyle 
ters düşmüş olur.

İncil ve Tevrat da Barışı ister.

“Ama gökten gelen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, 
yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle –özelliklerle– doludur.” 
(İncil, Yakup, 3: 17) 

“Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsanmayla 
karşılık verin. (İncil, Petrus , 3:9) 

“Eğer bir kimse ‘Tanrı’yı seviyorum, der ve kardeşinden nefret ederse, 
yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu 
Tanrı’yı sevemez. ‘Tanrı’yı seven, kardeşini de sevsin.’ diyen buyruğu biz 
İsa Mesih’ten aldık.” (İncil, Yuhanna, 4: 20-21) 

“Kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini 
bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir.” (İncil,.Yuhanna , 2: 11) 
“Sakın kimse kötülüğe karşı karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar 
için her zaman iyiliği amaçlayın.” (İncil, Selanikliler, 5: 15) 

“Fakat ey dinleyenler, size diyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden 
nefret edenlere iyilik edin, size lanet edenlere iyilik dileyin, size hakaret 
edenler için dua edin.” İncil, Luka, 6: 27-28 
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Barış içinde yaşa, (Tevrat Exodus IV.)

Barışı ara ve sürdür, (Tevrat Psalms, 34: 13)

Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. komşuna yalan 
şahadet etmeyeceksin. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. (Tevrat, 
Çıkış, Bab 20, 13-17)

Sonuç

İslam Dini insanlığa sevgiyi, kardeşliği, yardımlaşmayı, dayanışmayı 
ve barışı tavsiye etmiştir. Allah’ın kitabı Kur’an’da ve O’nun Peygamberi 
olan Hz. Muhammed’in  sünnetinde düşmanlık ve insanlara sıkıntı vermek 
yoktur. Bütün ilahi dinler ve peygamberler de savaşan çekişen dünyaya 
barış için gelmişlerdir. İlahi dinler, insanın önce Allah ile sonra kendisiyle, 
sonra çevresiyle ve daha sonra da bütün insanlar ile barışık olmasını 
istemiştir. Peygamberler de bunun için uğraşmışlardır. Gelen ilahi dinler ve 
peygamberler arasında hiçbir tezat ve kavga da yoktur. Tezat ve kavgalar 
inandıkları dinlerinin tersine din mensupları aralarında olmuştur. Bu durum 
kendi hatalarından ve bencilliklerinden kaynaklanmıştır. Tek Allah’a 
inananlar her zaman bir araya gelerek barışı kurabilirler. Yeter ki dinlerin 
de hoş görmediği bencilliklerinden ve ön yargılarından vazgeçebilsinler. 
Geçmişteki çekişmelere de dönmesinler.

Dünya sevgi ve barışa susamıştır. İnsan insanın yardımcısı ve destekçisi 
olacağı yerde devamlı ezeni ve öldüreni olmuştur. Sadece silaha verdikleri 
para, dünyadaki açlara yetip artacak ölçüdedir. Aynı anne-babanın (Âdem 
ile Havva) çocuklarının kavga ve savaşlarla birbirlerini öldürmelerini 
anlamak çok zor. İnsanlık halen barışın rüştüne ermiş değildir. Bir masa 
etrafında toplanarak savaşmadan barışı kurma olgunluğunda değildir. 
Aslında nefislerini, şeytanlarını ve bencilliklerini yenebilirlerse barış hiç 
de zor bir şey değildir.

Barışı bozan en önemli nedenlerden birisi de paylaşmaya bir türlü 
alışmamalarıdır. Dünyadaki hazinelerin hep kendilerinin olmasını 
istemişlerdir. Oysa Cenab-ı Allah bütün insanlığa yetecek kadar nimetlerle 
dünyamızı donatmıştır. Ama insanlar kendilerine yetecek kadarıyla kanaat 
etmeyip diğerlerinin elindekini de zorla almaya çalışmışlardır. Bunun 
için savaşmışlardır. Paylaşmasını bilen için barış zor değildir. Adalet ve 
hakkaniyet bunun temelini oluşturur.

Büyük Türk-İslam düşünürleri de Kur’an ve Hadis’ten aldıkları ilhamla 
hep sevgi, hoşgörü ve barışı terennüm etmişlerdir. Anadolu ve dünyada 
barışın yayılması için uğraşmışlardır.
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İslam Dini, sevgiyi ve barışı imanın gereği saymıştır. İncelemelerimiz 
bu dinin bir sevgi ve barış dini olduğunu açıkça göstermektedir.

Dünya barışı zor değildir. Yeter ki insanlar istesinler.
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DİN VE DİNDAR BAĞLAMINDA 
ŞİDDET, SAVAŞ VE BARIŞ

         
KAYIKLIK, Hasan 

TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ

ÖZET

İnsanlık tarihine baktığımızda, insanın sürekli barış peşinde olduğu 
ama bir türlü savaştan müstağni olamadığı görülür. Bu olgu, tarihin 
her döneminde yaşanmıştır ve günümüzde bütün şiddet ve canlılığıyla 
yaşanmaya devam etmektedir. 

Savaş ve şiddeti bütün sıcaklığı ile hisseden çağdaş insan, onlardan 
kurtulmak ve barışa ulaşmak için çaba harcamaktadır. Bunun için savaş 
ve şiddetin nedenlerini araştırmakta, barışı yakalamak için yollar bulmaya 
çalışmaktadır. Bazılarına göre savaşın çeşitli nedenleri arasında din önemli 
bir yer tutarken, buna karşın bazıları için bundan kurtulmanın ve barış ve 
huzura erişmenin yegâne yolu olarak din gösterilmektedir. 

Oysa din tek başına ne savaşın ne de barışın kaynağıdır. Genel olarak 
dinler barış ve huzur sağlamayı temel amaçları arasında saymakta hatta 
en önemli amaçları olarak görmektedirler. Öyleyse dinden daha çok 
dindar üzerinde durmak gerekir. Çünkü dini hayata geçiren ve canlandıran 
insandır. İnsan onu nasıl hayata geçirirse din öyle işlev görür. 

Din insanın sevgi, saygı, dostluk, hoşgörü gibi duygularıyla canlanırsa 
barışın; kin, nefret, saldırganlık, önyargı gibi duygularıyla canlanırsa 
savaşın kaynağı olabilir. Bu anlamda savaş ve barışı dinle değil dindarla 
ilişkilendirmek gerekir.

Anahtar Kelimeler: Din, dindar, şiddet, savaş, barış.

ABSTRACT

Violence, War and Peace in the Context of Religion and Religious 
When we take a glance at history of humanity, we see that human always 
try to obtain peace but he can’t avoid war. This fact has been lived in every 
period of history and now continues to be lived with its intensity and vigor.

Modern man, who feels war and violence, struggles to get rid of them 
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and to obtain peace. For this reason, he investigates reasons of war and 
violence; strives to invent ways to obtain the peace. While according to 
someone, religion has an important place in various reasons of war, others 
think that religion is the only way to get rid of it and reach the peace and 
tranquility. 

However, the sole religion is neither source of war nor source of pace. 
Generally to obtain peace and tranquility is regarded as one of religion’s 
main aims; even they see it as the most important aim of them. In that case 
it is necessary to emphasize on religious man more than religions, because 
man puts the religious rules into practice. Functions of religion depend 
upon religious man.

If religion is put into practice with human emotions like love, respect, 
friendship, tolerance, it may be source of peace, but if it is put into practice 
with emotions like resentment, hate, aggressiveness, it may be source of 
war. In this meaning, peace and war should be related to the religious man 
not to the religion.

Key Words: religion, religious violence, war, peace.

Giriş

İnsanoğlu, yüzünü geriye çevirip, günümüzden tarihin ilk dönemlerine 
ya da tarihin ilk dönemlerinden günümüze baktığı zaman bütün güzelliklerle 
beraber şiddet ve savaşı görmekten kaçamaz. Çünkü insanın olduğu 
yerde her zaman iyi ile kötü, güzel ile çirkin, doğru ile yanlış var olmuş 
ve yaşanmıştır. Akıl sahibi, donanımlı bir varlık olan insan hem bunları 
yaşamış hem de daha iyi, daha güzel, daha doğru için çaba harcamış; kötü 
çirkin ve yanlıştan uzaklaşmaya çalışmıştır. Bütün bu çaba ve çalışmalara 
rağmen 21. yüzyılın modern insanı hala şiddete maruz kalmakta, 
savaşmakta ve barış özlemini daha derin bir şekilde hissetmektedir. Bugün 
dünyanın çeşitli bölgelerinde şiddet ve savaş bütün çılgınlığı ile devam 
ederken, sağduyu sahibi insanlar bu çılgınlıktan kurtuluş için bazen etkin 
bazen de çaresizce çözüm arayışlarında bulunmakta, yani barış peşinde 
koşmaktadır. 

Biz burada şiddet, savaş ve barışın, din ve dindar ile ilişkisini ortaya 
koymaya çalışacağız. Daha açık ifade etmek gerekirse şu sorulara cevap 
arayacağız: Dinler şiddet ve savaşı teşvik mi eder, yoksa engeller mi? Savaş 
ve şiddetin kaynağını dinlerde mi yoksa dindarlarda mı aramak gerekir? 
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Dinlerde Şiddet ve Savaş

Basit olarak ifade etmek gerekirse şiddet, kuvvet ya da güç derecesi, 
sertlik, aşırılık anlamlarına geldiği gibi herhangi bir şey, kişi ya da 
topluluğa karşı güç kullanmak, baskı yapmak, saldırgan davranmak, 
onu maddeten ve ruhen hırpalamak anlamlarına gelir. Savaş ise iki taraf 
arasında meydana gelen mücadele, kavga ve silahlı vuruşmayı ifade eder. 
Böyle bakılırsa savaş, şiddetin bir biçimi olarak değerlendirilebilir. 

Şimdi dinlerin şiddet ve savaş konusundaki genel yaklaşımına 
bakabiliriz. Burada her dini ayrı ayrı incelemek yerine çeşitli dinlerden 
şiddet ve savaşa ilişkin örnekler verebiliriz.

Hiduizm’in üç tanrısından biri olan Şiva, elinde kılıcı olan, yok edici, 
yıkıcı, sert, haşin ve intikamcı eğilimleri olan bir tanrıdır (Bettany 2005: 
282). Hinduizm’in İndra’sı savaş tanrısıdır (Rambachan, 2003).

Yahudiliğin şiddet üzerine kurulmuş bir din olduğu ifade edilir 
(Adam, 2002). Eski ahit çok sayıda şiddet ve savaş motifi içeren bir 
kitap olarak dikkat çeker (Pettazzoni, 2003). Yahudilik için Tanrı kendisi 
savaşa katılmıştır. İsrail oğullarının Mısır’dan ayrılmasına izin vermeyen 
Firavun’un kavmine karşı sert bir yaklaşımda bulunmuş, Mısır diyarında 
bütün ilk doğanları öldürmüştür (Göktuğ, 2006; 3). Yahudilikte bazen 
savaş bir emirdir. “Tanrı RAB’bin size buyurduğu gibi, onları –Hitit, 
Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yeus halklarını– tümüyle yok edeceksiniz 
(Tesniye, 20: 17-19). 

Hristiyanlığın kutsal metinlerinde savaş ve şiddete doğrudan teşviklere 
açıkça rastlanmamakla birlikte Hıristiyan düşünce geleneğinde ve 
Hıristiyanlık tarihinde bunun acı ve çarpıcı örnekleriyle karşılaşmaktayız. 
Örneğin Aziz Augustin’e göre “savaş bazı şartlarda meşru, hatta zorunlu 
olabilmekteydi. Augustin’e göre adil savaş-haklı savaş, haksız savaş-gayri 
adil savaş tanımları kritik birer değer taşımaktadır. Haksız bir barıştansa 
haklı bir savaş tercih” edilmelidir. Augustin’in bu düşünceleri, Kilisenin 
ve Papaların savaş ve şiddeti onaylamalarına, desteklemelerine hatta fiilen 
katılmalarına neden oldu. Kilise, savaşçılara cennet vaadinde bulunmaya 
başladı. Papa 10. Johannes, Müslümanlara karşı aktif bir örgütleyici 
olarak rol aldı (Göktuğ, 2006: 7-8). Bundan sonra “şiddet, misyonun ve 
Hıristiyanlaştırmanın ayrılmaz bir parçası olmuş, kilise tarihi heretiklerin 
yıkılması, engizisyon mahkemeleri, haçlı seferleri, kölelikle iç içe olduğu 
gibi Latin Amerika, Afrika ve Avustralya’nın Hıristiyanlaştırılması 
bilindiği üzere insafsız şiddet uygulamaları sonucu başarılmıştır.
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İlahi dinlerin sonuncusu olan İslam’a gelince, onun kutsal kitabı 
Kur’an-ı Kerim’de şiddet ve savaşa izin verildiğini görmekteyiz. Savaşla 
ilgili birkaç ayeti şöyle sıralayabiliriz: “Size savaş açanlarla siz de Allah 
yolunda savaşın, fakat haksız yere saldırmayın, çünkü Allah haksız 
yere saldıranları sevmez... Sizi öldürmeye kalkışırlarsa, hemen onları 
öldürün, kâfirlerin cezası böyledir... Bir fitne kalmayıp din yalnız Allah’ın 
oluncaya kadar onlarla çarpışın. Eğer vazgeçerlerse, artık düşmanlık 
ancak zalimlere karşıdır.” (Bakara 2/190-193). Bu ayetlere dikkatlice 
bakıldığında, savaşa bir nefsi müdafaa zorunluluğu durumunda müracaat 
edildiği görülmektedir. Ayrıca savaşın kayıtsız-şartsız ve amaçsız yıkıcılığı 
yerilmiş ve savaşın asıl amacı öncel bir saldırıyı göğüslemek olmuştur 
(Göktuğ, 2006: 8).

Buraya kadar verdiğimiz bilgiler ışığında konuyu genel olarak 
değerlendirecek olursak, bütün dinlerin şu ya da bu sebeple şiddet ve 
savaşa en azından izin verdiğini söylemek, çok sert bir ifade olmasa 
gerekir. Ayrıca söz konusu dinlerden herhangi birisinin diğerlerine göre 
daha çok şiddet yanlısı olduğunu söylemek, öznel bir değerlendirmeden 
öte bir değer taşımaz. 

Dinlerde Barış 

Barış kısaca, savaşsızlık durumu, savaştan sonra silah bırakma, 
uzlaşma ve sulh anlamlarına gelir. Ancak psikologlar barışın iki tanımı 
üzerinde durmaktadırlar. Önce barışa neyin olmaması gerektiğini ifade 
ederek yaklaşır ve “barış, savaşın olmamasıdır.” diye tanımlarlar. İkinci 
yaklaşım ise barışın ne olduğu temeline dayanır. Buna göre “barış, insan 
ilişkilerinde harika bir ahenk inşa eden kalite, değer ve yaklaşımların 
varlığıdır” (Nielsen 2004)). İki tanımı birleştirmek gerekirse barış, savaş 
ve şiddetin olmadığı, insan yaşamının ahenk içinde sürmesi için gerekli 
değer ve yaklaşımların bulunduğu ortamı ifade eder. 

Caynizm, Budizm ve Sihizme kaynaklık eden Hinduizm, “ahimsa” 
ilkesine sahiptir. Bu ilkeye göre canlılara zarar vermemek, öldürmemek, 
şiddet kullanmamak gerekir. Nitekim bu tür davranışlar insanın kurtuluşu 
için hiçbir katkı sağlamaz. Budizme göre insan çok yönlü bir donanıma 
sahiptir ve bu donanımlarını eğitip kullanarak barışa ulaşmalıdır. Çünkü 
nihai amaç, insanın önce kendi benliğinde daha sonra da buna bağlı olarak 
toplumsal alanda barışa ulaşmasıdır (Juergensmeyer, 2005: 6645).

İlahi dinlerin ilki olan Yahudilikte selam ve barış anlamına gelen 
“shalom”, büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Musa’ya verilen on emirde, 
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öldürme, haksızlık ve zulmün yasaklanması, barışa vurgu olarak 
yorumlanabilir (Cohn-Sherbok, 1998: 150). Yine İşaya’da adalet ve barışın 
sağlanması sonucu “kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte 
yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük 
bir çocuk güdecek.” (İşya, 11/6-7) denilmesi, barış ortamına övgü olarak 
değerlendirilebilir. 

İsa’nın “Düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin ki, 
göklerde olan babanızın oğulları olasınız; zira o güneşini kötülerin ve 
iyilerin üzerine doğdurur... Eğer sizi sevenleri severseniz, ne karşılığınız 
olur?... (Matta, 5/44-46), “Sağ yanağına vurana sol yanağını çevir.” (Matta 
5/38), “...Sezar’ın hakkını Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin.” 
(Matta 22/21) derken Hıristiyanlıktaki barış felsefesini dile getirmektedir.

İlahi dinlerin sonuncusu olan İslam da “Ey iman edenler! Hep birden 
barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin” (Bakara 2/208), Hz. 
Peygambere “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya, 
21/107), diyerek diğer dinler gibi barış amaçlı bir din olduğunu ortaya 
koyar. Ayrıca Hz. Muhammed, “Selamı aranızda yayınız.” (Müslim, İman 
93) buyurarak, insanlar arasında kardeşlik, yakınlık, dostluk ve güven 
duygularının canlı tutulmasını istemektedir. 

Bu bölümde dinlerin savaş, şiddet ve barışa yaklaşımlarını genel 
hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, 
dinler savaş ve şiddete zorunlu durumlarda izin vermekle birlikte genel bir 
teşvikte bulunmamaktadır. Ancak savaşa teşvik ve çağrı gibi söylemlerin 
dinin aslına ait olmayıp daha çok din temsilcilerinin duygu ve düşüncelerini 
yansıttığını ifade etmek, çok büyük bir iddia olmasa gerek. 

Diğer taraftan dinlerin barışa yönelik genel tutumlarına baktığımızda, 
tamamının barış ve güvenliği teşvik ettiğini, bireysel ve toplumsal 
barışı sağlamak için müntesiplerinin çaba harcamaları ve fedakârlıkta 
bulunmaları gereğinin vurgulandığını görmekteyiz.

Dinlerin savaş, şiddet ve barışa yönelik tutumlarını birleştirdiğimizde 
genel sonuç, barış istek ve arzusunun ağır bastığı, şiddet ve savaş olgusunun 
ise istenmediği görülmektedir. İşte tam bu noktada can alıcı soru öne 
çıkmaktadır: Dünyadaki insanların büyük bir çoğunluğunun şu ya da bu 
şekilde bir dinsel inanca sahip olmasına ve söz konusu inanılan dinerin 
şiddet ve savaşı reddedip, barış ve güvenliği istemesine rağmen neden 
yeryüzünde şiddet ve savaş son bulmuyor? Neden insanlar öldürülüyor? 
Neden kan dökülüyor? Şiddet, savaş, kan ve ölümün olmadığı yerlerin 
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birçoğunda da güven ortamlarının yerini kaygı ve korku ortamları alıyor?

Bu sorulara cevap bulabilmek için irdelenmesi gereken konu insan-
din ilişkisidir. Burada karşımıza insan nedir? sorusu çıkar. İnsanı ister 
dinsel temele dayalı bir yaklaşımla Allah’ın yarattığı Adem ile Havva’nın 
çocukları; ister Yunan düşüncesinden hareketle “akıl varlığı” (Homo 
Sapiens); ister naturalist, pozitivist, ve daha sonra pragmatist öğretilerin 
kabul ettiği “içgüdü varlığı” (homo faber); ister kendi tinsel yapısı ve 
aklıyla yok olma tehlikesinden kurtulan bir varlık (Çilingir, 2004) kabul 
edelim, o şu ya da bu şekilde din ile etkileşim ve ilişki halindedir. İşte 
bu ilişki dinsel hayatı yani dindarlık biçimini oluşturmakta ve din bu 
şekilde anlam kazanmaktadır. Yoksa insan hayatında yer bulamayan ya da 
insanın kendinde yer vermediği bir takım kutsal emir, yasak ve kurallar 
kendi halinde din olamaz. Onların din olması insanın onlara hayatında yer 
vermesine bağlıdır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse kutsallık atfedilen birtakım kurallar, insan 
hayatında canlandığı zaman din olma hüviyetine ulaşır ve insan hayatında 
yer bulma biçimi de onun kurallarının anlam ve değer kazanmasına yol 
açar.

Konunun en önemli noktalarından biri, dinin insanda nasıl ve ne şekilde 
yer bulduğu ve hayata geçtiğidir. Bilindiği gibi insan doğuştan donanım 
ve sonradan donanım diye ifade edilen unsurların birleşmesi sonucunda 
hayatına yön vermektedir. İnsan ne tamamen genetik özelliklerin ne de 
tamamen çevrenin ürünüdür. O, bazen çevresel faktörlerin bazen de genetik 
faktörlerin etkili olduğu bir bileşkenin ürünü olarak değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla dinin ister doğuştan bir duygu ister sonradan kazanılan bir 
değer olduğunu düşünelim, o tek başına insanı yönlendiren bir etken olarak 
düşünülemez. Çünkü insan yapısı gereği çok sayıda duyguya sahip olduğu 
için tek bir duygu ya da düşünceyle hareket etmez. 

Psikologlar duyguları sınıflama ve tanımlama çabalarıyla yetinmeyip, 
temel duyguların neler olduğu sorusuna da yanıt ararlar. Bütün psikologlar 
aynı düşüncede olmasa da temel duygular üzerinde durulur ve diğer 
duyguların bunların çeşitli oranlarda karışımından oluştuğu ileri sürülür. 

Bu temel duyguları şöyle sıralayabiliriz:

Korku: Kaygı, kuruntu, sinirlilik, tasa, hayret, şüphe, çekinme ürkme, 
dehşet, panik...

Öfke (Kızgınlık): Hiddet, hakaret, gazap, sinirlenme, hınç, kin, 
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düşmanlık, nefret, şiddet...

Neşe (Zevk): Mutluluk, coşku, rahatlama, haz, sevinç, eğlenme, 
heyecan, vecd hali, kendinden geçme, kapris...

Üzüntü (Hüzün): Acı, keder, neşesizlik, kasvet, yalnızlık, can sıkıntısı, 
umutsuzluk, depresyon...

Sevgi (Yakınlık): Kabul görme, dostluk, güven, ilgi, sadakat, hayranlık, 
tutku, muhabbet...

Nefret (İğrenme): Hor görme, aşağılama, küçümseme, tiksinme, 
hoşlanmama, itici bulma...

Şaşkınlık (Hayret): Şok, afallama, merak...

Umut: Olumlu beklenti...

Utanç: Suçluluk, mahcubiyet, hayal kırıklığı, pişmanlık, küçük düşme, 
üzülme, çile, nedamet... (Goleman, 2004: 359–360; Cüceloğlu, 1994).

İnsanoğlu hem biyolojik hem de psikolojik olarak çok yönlü donanım 
sahibidir ve bu donanım karmaşık bir ilişkiler bütünü içerisinde varlığını 
sürdürür. Böyle çok yönlü olan bir varlığı sadece belirli özellikleri ile 
algılamaya ve açıklamaya çalışmak, ona haksızlık olur. Çünkü o bir 
bütündür ve bu bütün çok yönlü olarak algılandığında bize insan hakkında 
daha sağlıklı fikirler verir. Daniel Goleman’ın da belirttiği gibi insanı sadece 
düşünen bir canlı olarak değerlendirmek onu duygularından arındırarak 
anlamaya çalışmak bizi dar bir görüş açısında boğabilir. Çünkü insan 
herhangi bir konuda karar verirken ya da hareket ederken düşüncelerinden 
daha çok duygularının etkisi altında kalabilir (Goleman, 2004). Buradan 
insanı anlamada duyguların önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu duyguların oluşum ve gelişiminde genetik faktörler kadar çevresel 
faktörlerin de etkisi vardır. Duyguların oluşum ve gelişiminde insanın 
özellikle çocukluk yılları büyük önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda insanın ruhsal gelişimi üzerinde ilk etkileri görülen kurum 
ailedir. Çocuk üzerinde hem fiziksel hem de ruhsal etkiye sahip olan aile 
sağlıklı bir yöntemle çocuğun duygusal gelişimini tamamlamasında büyük 
bir role sahiptir. Aile nasıl bir duygusal eğitim yolu seçerse büyük olasılıkla 
çocuğun duygusal yapısı o doğrultuda gerçekleşecektir.

Saldırganlık (aggressiveness) duygusunu örnek olarak ele alalım. 
Saldırgan bir çocuk, münakaşacı, kabadayı, zorba, itaatsiz, asi, sinirli, 
alıngan, tehditkâr ve gürültü-patırtı yapan biri olarak karşımıza çıkabilir. 
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Bağırıp-çağırıp tepinebilir, başkalarına fiziksel ya da sözlü saldırıda 
bulunabilir. Hepsi birbirinin aynı olmamakla birlikte böyle bir çocuk, 
muhtemelen uyumsuz, keyfi davranan, ihmalkâr, anne-babaya sahiptir. 
Böyle anne-babalar, çocuklarına fiziksel cezalar verir, başkalarıyla tartışır, 
çocuklarıyla yakın ve sıcak bir ilişki kuramazlar. Saldırgan çocukların 
anne-babaları, çocuklarına saldırgan ve reddedici biçimde davranırlar. 
Böyle bir ailede yetişen çocuk doğrudan yönlendirme ve gözlem yoluyla 
saldırganlığı ve başkalarıyla şiddet örüntülü ilişkiler kurmayı öğrenecektir. 
Bu tür olumsuz davranışlar çocuklukta ne kadar çok görülürse, büyüyünce 
de o kadar çok görülür (Bee, 1985). Çünkü çocukluk dönemi yaşantıları, 
daha sonraki yaşayışlar üzerine farklılaşarak bile olsa büyük etki 
yapmaktadır. Bundan dolayı insan yaşamında duygu eğitimi büyük bir 
öneme sahiptir.

Kuşkusuz insan yaşamının belirleyicileri, canlı ve önde olan duygulardır. 
Böyle olunca güçlü olan duygu diğer duyguları etkisi altına alacaktır. 
Örneğin korku duygusu güçlü olan bir çocuk yaşamın diğer alanlarını 
korku duygusuyla yorumlayacak ve yaşayacaktır. Aynı durum saldırganlık 
duygusu için de geçerlidir. Bir başka ifade ile söylemek gerekirse insanın 
gelişmiş ve ön plana çıkmış olan duygusu onun yaşayışında ağırlıklı bir etki 
taşıyacaktır. Bunun sonucu olarak diğer duygular bu gelişmiş duygunun 
tesiriyle yaşanacaktır. Bilindiği gibi insan davranışlarını harekete geçiren 
ve etkileyen üç temel unsur vardır. Duygu, akıl ve çevre; Rus düşünür 
Tolstoy’a göre duygu olmaksızın hareket başlamaz. Akıl olmazsa insan 
çelişkili davranışlar gösterir. Çevrenin etkisi (telkin) olmazsa akıl toplumsal 
normlara uygun olmayan kararlar alabilir. Bütün insan davranışları için 
geçerli olan bu durum, dinsel yaşayışlar için de geçerlidir (Tolstoy, 1999). 

Ancak burada önemli olan şudur: İnsanın normal bir insan olarak 
hayatını sürdürebilmesi için insana özgü duyguları normal düzeylerde 
yaşaması gerekir. Çünkü tek bir duygunun etkin olduğu ve diğer uyguları 
biçimlendirdiği duygusal bir yaşam biçimine sahip olmak insanın duygular 
dengesini alt-üst edebilir. Ya da duygulardan bazılarının hiçbir canlılık 
gösteremediği, sadece potansiyel olarak kaldığı durumlarda da insan için 
sorunlu davranışlar kendini gösterebilir.

Bilindiği gibi insanın ihtiyaçlarının belirli düzeyde karşılanması 
bir zorunluluktur. Nasıl ki biyolojik bir ihtiyaç olan açlık ve susuzluk 
giderilmediğinde insan bir takım sıkıntılarla karşı kaşıya kalır hatta hayati 
işlevlerini kaybedebilirse, onun duygularının da doyurulması gerekir. 
Diğer duygular gibi inanma eğilim ve yeteneği de sağlıklı bir şekilde 
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geliştirilmez ve tatmin edilmezse insan bazı sorunlar yaşayabilir. Bu 
sorunların en başında da psikolojik ve toplumsal sorunlar gelir. 

Bireyin kişilik yapısında inanma eğilim ve yeteneğinin yeterince ve 
diğer duygularla dengeli bir ilişkiler örüntüsü içinde yer almaması, onun 
kişilik yapısında birtakım sorunlara yol açabilir. Çünkü insanın kişiliğini 
belirleyen temel değerlerden biri onun dengeli ve tutarlı oluşudur. Eğer 
duygular arasında dengesiz bir oluşum ve gelişim görülürse bireyin kişiliği 
bu duruma bağlı olarak sorunlu bir görünüm arz edebilir. Eğer inanma 
eğilim ve yeteneği diğer duygularla dengeli bir biçimde gelişir ve ilişki 
kurarsa birey kişilik bakımından daha tutarlı olur.

İnsanın inanma eğilim ve yeteneğinin diğer duygularla dengeli bir 
oluşum ve gelişim gösterememesi, toplumsal sorunlara da yol açar. Çünkü 
insanın davranışlarını belirleyen öğelerden biri kişilikte olduğu gibi yine 
duygulardır. Davranışın dengeli olmasının ön koşullarından biri de dengeli 
bir duygusal yapılanmadır. İnanma eğilim ve yeteneği diğer duygularla 
uyum içinde olmazsa davranışlar uyumsuz olur. Bu uyumsuz davranışlar 
da toplumsal ilişkilerde sorunlar yaratır.

Çocuğa merhamet ve sevgi ile yaklaşmak, örnek olacak davranışlar 
sergilemek, değer vermek, onu sevmek ama sevgide aşırı gitmemek, 
korkutmamak, sindirmemek, anne baba üzerindeki haklarına saygı 
göstermek gibi davranışlar İslam dinin ilkelerindendir. Örneğin Hz. 
Peygamberin, on çocuğu olduğunu ama bunlardan hiç birini öpmediğini 
söyleyen bir sahabiye “Merhamet etmeyene, merhamet edilmez.” (Müslim, 
1980: VII, 198) diye karşılık vermesi, bu söylediklerimizi doğrular 
niteliktedir. 

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı şöyle ifade edebiliriz: 
Nasıl çok sevilen çocuk şımarır, çok korkutulan çocuk içine kapanır ve 
sinerse, aşırı derecede dinsel yükleme yapılan çocuk da sorunlu çocuklar 
arasına girebilir. Anne-baba ve çevreye düşen onun duygusal, zihinsel, 
fiziksel ve toplumsal gelişmesine uygun bir dinsel anlayış sunmasıdır. 
Bu konuyla ilgili olarak İslam’ın temel ilkesinin orta yol1 olduğunu 
belirtmeliyiz.

Özetleyecek olursak, insan diğer duygu ve düşüncelerine koşut olarak 
inanma eğilim ve yeteneğine sahip bir varlıktır. Şekil 1’de görüldüğü gibi 

1 Hz. Lokman oğluna “yürüyüşünde mutedil ol…” (Lokman 31/19) diye öğüt verir. Bir hadiste ise “Sizin aşırı-
lıklardan uzak, mutedil bir yol izlemeniz gerekir” buyrulmaktadır (Ahmed İbn Hanbel, 1405/1985: IV, 406). Bir 
başka hadiste ise “Orta yolu tutunuz, orta yolu tutunuz, Gaye ve hedefinize daha çabuk ve daha emin ulaşırsı-
nız.” (el-Buhari, 1992: VII, 182) denmektedir.
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inanma eğilim ve yeteneği insanın hangi duygusuyla ilişkili olarak ortaya 
çıkarsa öyle bir dinsel anlayış ve yaşayış kendini gösterir. Eğer inanma 
eğilim ve yeteneği korku duygusuyla ilişkili olarak ortaya çıkarsa dinsel 
korkudan, sevgi duygusuyla ilişkili olarak ortaya çıkarsa dinsel sevgiden, 
kaygı duygusuyla ilişkili olarak ortaya çıkarsa dinsel kaygıdan bahsederiz. 
Aslında dinin kendisi bizatihi ne sevgi, ne korku, ne de kaygıdır.

İNSAN

DİN
DİNSEL YAŞAYIŞ

DİNSEL YAŞAYIŞ

DİNSEL YAŞAYIŞ

DİNSEL YAŞAYIŞ
İNSAN

Şekil 1: Din-İnsan etkileşimi ve ortaya çıkan değişik dinsel yaşayış  
       biçimleri

Din insandaki kin, nefret, saldırganlık gibi duygularla ilişkili olarak 
ortaya çıkarsa dinsel şiddet ve dinsel terör olarak adlandırılmakta, 
insandaki sevgi, merhamet gibi duygularla ilişkili olarak ortaya çıkarsa 
dinsel hoşgörü ve dostluk olarak adlandırılmaktadır.

Sonuç

Aslında dinler genel olarak sevgi, hoşgörü, barış, huzur, kardeşlik, 
yardımlaşma, dayanışma, bağışlama gibi insanlık tarafından benimsenen 
değerler üzerine kurulmuştur ve insandaki olumlu duygularla birleşerek 
kendini göstermeye çalışır. Ancak diğer taraftan dinsel değerlerle ilişkiye 
giren insan, olumsuz duygular üzerine bir hayat felsefesi oluşturmuşsa 
dinsel anlayış ve yaşayışı da büyük olasılıkla olumsuz olacak ve dinin 
güzellikleri söz konusu kişinin yaşamında olumsuz davranışlar olarak 
canlanacaktır.

Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden şiddet ve savaşların 
nedenlerini dinsel alanda aramak, konuyu yüzeysel olarak ele almak, 
anlamına gelir. Sosyal, kültürel ve özellikle siyasi ve ekonomik nedenleri 
görmezden gelerek dinsel nedenlerle açıklamalar yapmak olayların gerçek 
nedenlerini örtbas etmek demektir. Şiddet ve savaşlarda din elbette etkin 
bir şekilde rol oynamaktadır. Ama bu rol, bir neden olmaktan daha çok, az 
önce saydığımız sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan şiddet ve savaşların 
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belirli çevrelerce kazanılması ya da en azından grup kimliği ile olaylara 
yaklaşılması için bir araç olarak kullanılmaktadır. Özellikle sağlıklı bir 
duygu ve düşünce ortamı bulamayan din, istismar için müsait hale gelmekte 
ve şiddet ve savaş konusunda insana cesaret bile verebilmektedir. 

Öyleyse yapılması gereken iş, insanın olumlu duygularını canlı tutmak 
ve inanç, davranış ve yaşayışlarında bu olumlu duygulardan feyz almasını 
sağlamaktır. Aksi takdirde insan, din dâhil her şeyi güç, ihtiras, saldırganlık, 
korku ve kine kurban edebilir.
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AHMET YESEVî DÜŞÜNCESİNDE 
VAHDET-İ VÜCUT 

KENZHETAY, Dossay T.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН         

“Hem Aşık’ım, Hem Ma’şuk, Özüm Canân1”

Tasavvuf felsefesinde Allah’ın zatı (cevher) ve sıfatları (araz) bir 
bütündür. Allah, Mutlak Varlıktır. Tüm yaratılmış varlıklar Mutlak Varlık 
ile birlikte ve bütünlükte değerlendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle tüm 
yaratılmış varlıklar Mutlak Varlık dolayısıyla varlık sahibidirler. Bu 
anlayış İslam düşüncesinde tevhit ve vahdet-i vücut öğretileriyle oluşan 
bir teori halini almıştır. Tasavvuf felsefesinde Mutlak Varlık olarak 
Allah’ın Varlığı tanınmasına rağmen, mutasavvıflar, zahiren olsa bile, 
insana da varlık atfetmektedirler. Ancak, insan, kendi varlığını Allah’ın 
Varlığı ile ilişkili olarak değerlendirmektedir. Allah’tan başka hiçbir şeyin 
kendiliğinden varlık sahibi olması imkansızdır, zahiren de olsa, imkanı 
yoktur. Bir şeyin sebebi, zuhuru, ancak, Hakk’a ait varlıkla ilişkili olarak 
gerçekleşmektedir.2

 Kur’an’daki “O, (Allah), Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır”;3 
“Allah, Yer ile Gök’ün Nurudur”;4 “Amellerin hepsi O’na dönecektir”;5 
“Yeri, Göğü ve ikisi arasındakileri ancak Hak ile yarattık”;6 “Size, rahim 
içinde şekil veren de O’dur”7 ve Hz. Peygamberin (s.a.s.) bir hadisindeki 
“Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır”8 gibi anlayış ve ilke, vahdet-i 
vücut öğretisine temel olmuştur. Tasavvuf tarihinde, ilk defa “Vahdet-i 
Vücut” anlayışı, ulema tarafından ortaya konulan “tevhit”problemiyle 
birlikte zuhur etmiş ve Zunnûn Mısrî (v.t. 861), Beyazid Bistamî (v.t. 
875) ve Cüneyd Bağdadî (v.t. 910) gibi büyük mutasavvıfların katkılarıyla 
doktrin hâlini almıştır9.
1 Divan-ı Hikmet, H-54, s.74. 
2 Günaltay Ş. M., Felsefe-i Ula: İsbat-ı Vacip ve Ruh Nazariyeleri, s.308.
3 Kur’an. Hadid 57/3.
4 Kur’an. Nur. 24/35. 
5 Kur’an: Hud. 11/123.
6 Kur’an: Hicr 15/85. 
7 Kur’an, Al-i imran. 3/36. 
8 Selvi D., Kur’an ve Tasavvuf (Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı). Şule Yay: İstanbul 1997, (574), s.458; Buhari, 
Istizan, 1; Muslim; Cennet, 28.
9 Hayranî A., Tasavvuf Tarihi, Ankara 1986 (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını)
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Mutasavvıflar, Vahdet-i Vücut teorilerindeki, âlem ve evren öğretilerini 
sırf Hakk’ı tanımak ve tanıtmak için oluşturmuşlardır. Onların gayesi 
felsefe veya öğretiler üretmek değil, gerçeği bulmak ve yaşamaktır. 
Hakk’ı “her yerde” ve “her şeyde” görmüşler ve öyle bilmişlerdir. Ancak, 
tasavvuf felsefesindeki “terk-i dünya”, “kendinden kaçış”, “dünyadan 
kaçmak” vs. sembolik mana taşıyan deyim ve terimlere bakılarak, insanın 
Hakk’ı, Mânâyı kendinden değil de sırf “aşkın alemden” veya metafizik 
dünyadan arıyormuş izlenimine kapılmamalıdır. Hoca Ahmet Yesevî, bu 
hususa şöyle bir açıklık getirmektedir:

“Evvel Hû, Ahir Hû,-deyip, bihûd olun,
Zahir Hû, Batın Hû,-deyip, yola gir.
Zikredin, “Lâ İlâhâ illa Allah’ı”,
Gönle koy, her demine agah olun”10. Burada, Ahmet Yesevî, Allah’ı 

“Birinci” ve “Sonuncu”, “İçkin” hem “Aşkın” ve “Görünen” hem 
“Görünmeyen” sıfatta ve alemlerde olduğunu; Ondan başka ilahın 
yokluğunu; insan için Hakk’ı gönülde bulmanın ve hissetmenin önemini 
vurgulamaktadır. Ancak, Mutlak Varlık’ı tanıtmada yer alan Aşkınlık veya 
İçkinlik terimleri, O’nu sadece rasyonel yöntemlerle açıklamada kullanılan 
epistemoloik ve felsefî kavramlardır.

Hoca Ahmet Yesevî’nin “Mir’âtü’l Kulûb”11 isimli risalesi, Vahdet-i 
Vücud’a erişmenin yolları ve manasını gösteren bir hikmettir. Bu risaledeki, 
muhabbet, suz ve şevk gibi, üçlü temel etrafında yoğunlaşan tasavvufî 
kavramlar doğrudan Vahdet-i Vücut teorisinin ilkeleridir.

 Buradaki muhabbet, Allah’ın kulunu, kulun da Rabbi’ni sevmesini 
bildiren kavramdır. Allah’ın kulu, kulun da Allah’ı Dost (Yar) bilmesidir. 
Tasavvuf felsefesinde alemin yaratılış sebebi de doğrudan muhabbet (aşk) 
ile ilişkilidir. Bağdadî’nin deyimiyle, “muhabbet, seven insanın kendi 
sıfatlarını Sevgilisinin vasıflarıyla değiştirmesidir.”12

Suz kavramı, ateş, yalın anlamlarında olup, tasavvuf terminolojisinde 
“manevî tecrübeyi” ve “ölmeden önce ölmek” anlayışlarının temel 
ilkelerini bildirmektedir. Ölmeden önce ölmek demek, ahiret ile bu dünyayı 
birleştirmektir.13

Şevk ise, Arapça özlem anlamında olup, Allah’a olan kavuşma özlemini 
bildirmektedir. Allah’ı özlemek, O’na kavuşmak için can atan insanın 

10 Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, H-95.
11 Azireti Sultan Qoca Ahmet Yasawi., Miratü’l Qulub, s.10.
12 Cebecioğlu E., a.g.e., “Muhabbet” Madd.
13 Güngör E., İslam Tasavvufunun Meseleleri. İstanbul 1996, Ötüken, (220), s. 61.
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O’na kurbiyeti ve manevî şevki ve vasılını bildirmektedir.14 Yesevî’nin 
risalesindeki muhabbet, suz ve şevk bölümleri, bir açıdan, insanın 
Vahdet-i Vücud’a erişmesini bir sistem halinde anlatan epistemoloik ve 
ahlakî öğretinin aşamalarıdır. Burada her ne kadar öğreti veya teori olarak 
anlatımlarda bulunursak bulunalım Yesevî’nin düşüncesinin tamamen 
ahlakî ve pratik mahiyetteki bir sistem olduğunu ileride göreceğiz. 
Yesevî’nin, “Mirâ’tü’l Kulub” risalesini neden üç ayrı başlık altında 
topladığı hususunu çalışmamızın sonraki bölümlerinde ele alacağız. 

Vahdet-i Vücut, teorisi insanın Allah ile (substansyonel) cevherî birliğini 
değil, insanın ilk yaratılış hâlini andıran Hak Cemali ile aydınlanan bir 
arazî veya niteliksel birliktir. Bu da bir şartlı değerlendirmedir. İleride, 
Türk tasavvufunun özelliği ile diğer tasavvufî kültürler arasındaki temel 
farklılıklar ve anlayışlar bahisinde tekrar bu değerlendirmemize döneceğiz. 
Tüm tasavvuf kültürleri, Vahdet-i Vücut meselesinde temelini Kur’an’da 
bulan “Elestu” ahdini ortak bir başlangıç noktası olarak tanımaktadır15. Türk 
tasavvuf kültürünün büyük siması sayılan Hoca Ahmet Yesevî düşüncesinde 
de tevhit doktrini “elest veya kalû belâ” ahdine dayandırılmaktadır.

Yesevî düşüncesinde insanın varlığı kendiliğinden var olmuş bir 
gerçek değildir. İnsanın varlığı Hakikatin bir tecellisidir. Ruh dediğimiz 
şey Allah’ın emrindendir. Buna rağmen, mutasavvıfların nefsi tezkiye 
veya tasfiye anlayışları da insanî bir varlığı tanıdıklarının göstergesidir, 
diyebiliriz. Bir açıdan, Mutlak Varlık olarak sadece Allah tanınıyor, diğer 
bir açıdan da nefis tezkiyesi gibi anlayışlarla öğretiler, insan varlığının da 
“var” olduğunu kabulleniyor gözükmektedir. Bu, görünüşte bir çelişkili 
vaziyeti andırırsa da, nefis eğitimi ilkesi insanın kendi varlığını Allah’ın 
varlığında eritmesi veya Vahdet-i Vücut teorisiyle her hangi bir zıtlık 
içermemektedir. Bunun sebebi, nefsin hayattaki yansıması olan insanın 
enaniyetini yok etmesi ilkesi, temelde, bir varlık olarak algılanan anlayışı 
eritmektir. Mutasavvıf, “Didar” mertebesine eriştiğinde, kendi varlığı 
hakkındaki anlayışlarının temelsiz olduğunun farkına varacaktır. Mutlak 
ve gerçek varlığın sadece Allah’a mahsus olduğunun bilincine ve bilgisine 
erişecektir.16

Tasavvufun tarihî seyri içerisinde oluşan, zikir, vecd, halvet, uzlet 
vs. psikoteknikler ile vahdet-i vücudun ilkeleri, “fenâ, “bekâ”, “vuslat”, 
“müşahede”, “zevk”, “hâl” gibi, temel tasavvufî kavramlar, insanın 
özündeki aşkın bir varlığı bulmalarına ve yaşamalarına iten bir neden 
14 Azireti Sultan Qoca Ahmet Yasawi, Miratü’l Qulub, s. 10-11.
15 Kur’an, A’raf,  7/172-173.
16 Günaltay Ş. M., Felsefe-i Ula: s. 312.
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olmuştur. Tasavvuftaki ruh eğitimini esas alan psikoteknik ve tecrübeler, 
insanların basit ve insan biçimsel Allah anlayışını terk etmelerine ve O’nu 
kendi ruhlarıyla birlikte bir vücut olarak tanımalarına vesile olmuştur17. 

Vahdet-i Vücut teorisinde insan ve âlem bir tek cevherin sıfatlarıdır. 
Buradan da Yesevî düşüncesinde, âlem ve insanın Allah’tan ayrı bir varlık 
olmadığını görmek mümkündür. Ayrıca, Yesevî düşüncesinde Vahdet-i 
Vücut öğretisi net ve açık tasavvufî kavramlarla açıklanmaktadır. Yesevî 
düşüncesinin temel özelliklerinin biri de, hikmetlerinde “Bir” ve “Varım” 
Didarını Görür müyüm.” şeklinde sıkça tekerrür edilen “varlığın birliğine” 
kavuşmanın ilke ve yöntemleri “yedi yakîn” ve “yetmiş makam”, yani, 
yedi çeşit epistemoloik ve ahlakî aşama veya âlemlerle ortaya konulmuştur. 
Bu hususa “Yesevî’nin insan-i kamil anlayışı” başlıklı bölümde etraflıca 
değinilecektir. Ancak, buna bakılarak, Yesevî için Allah’ın bir teori veya 
varsayımlardan ibaret, transandantal bir varlık olduğu zannedilmemelidir, 
aksine, Allah, insanın manevîyatta hakikatini bulacağı hayatın tek kaynağı 
olarak değerlendirilmelidir. Yesevî için Allah, insanı insandan alarak yerine 
kendi varlığını yerleştirecek bir Padişahtır:

“Senden başka hiç kimse beni yola koymaz,
Hiçbir can yok Yerde ve Gökte, Sensin Kâdir”.18 
Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi, Yesevî için, “Varlığın Birliği” 

öğretisinin sırrı ancak, aşk ile tanınmaktadır. Sufi, bu hali aşk ile yapılan 
iç tecrübeyle, hakikate götürücü kuvvet, muhabbetle yaşamaktadır. Yesevî 
hikmetlerinde,

“Hem Aşık’ım, Hem Ma’şuk, Özüm Canân”.19 yani, hem aşk, hem 
seven ve Sevilen arasında, obje ile süje perdelerinin kalktığını ve birliğin 
yaşanıldığı hali anlatmaktadır. Sen ve Ben ikilemi birliğe dönüşmektedir. 
Ontolojik açıdan, tasavvuf felsefesinde, “Varlığın Birliği” tecrübesi ilk 
başta ruh âleminde gerçekleşmektedir. Ancak, Yesevî düşüncesinde, 
“Varlığın Birliği” öğretisinin teori ile metafizik düzeyde soyutlaşmasından 
ziyade, doğrudan insanın ruhundaki olgunluğu ve hayattaki yansımalarıyla 
somutlaşması önemlidir. Dolayısıyla, Yesevî, “Varlığın Birliği’nin” 
yaşanıldığı ilk hâli ve “ruh âlemindeki” yaratılış gerçeğini, Allah’ın 
hikmetini gösteren bir talimî nümûne olarak, “şahadet âlemindeki” insanlar 
arasındaki birlik ve beraberliğin ve eşitliğin temeli olarak  bilmektedir. 
Yesevî, bu gerçeği, “Muhabbetsiz halâiktan kaçtım, işte…”20 şeklinde dile 
getirmektedir.
17 Selvi D., Kur’an ve Tasavvuf, (Tefsirlerin Tasavvufa Bakışı), Şule Yay: İstanbul 1997, (574), s. 443.
18 Divan-ı Hikmet, H- 21.
19 Divan-ı Hikmet, H- 54.
20 Divan-ı Hikmet, H- 133, s. 168;
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Yesevî düşüncesinde can ve beden arasındaki perde ruhun nefsinden 
arınması ve ölmeden önce ölmek ile kalkacak ve birliğe erişilecektir. Âlemin 
hakikat olarak algılanmasına yol açacaktır. Diğer bir ifadeyle, içeriden 
başlayıp dışa yönelik Hakka uzayan yolculuğun sonu birlik makamında 
sonuçlanmaktadır. Yesevî’nin ruhu ölmeden önce Hak ile kavuşmuştur. 
Kendisini Allah’tan ayıran “Ben’in” yerini Hak ve Hakikat almıştır:

 “Gerçek dertliye Özüm deva, Özüm derman,
Hem Aşık’ım, Hem Ma’şuk, Özüm Canân,
Rahim eyleyeyim, adım Rahman, zatım Sübhan.”21

Buradan Yesevî’nin Hak’ta fenâ olduğunu ve kendi deyimiyle, 
“damlanın deryaya katıldığını” görmekteyiz. Yesevî, “Ben” demiyor, 
sadece, “O (Hû)” diyor. Hak ile Hak’ta hayat bulup, ebediliğe yani, “bekâ 
billâh” derecesine yükselmiştir. Bundan böyle Yesevî, bütün şeyleri sadece 
Allah’ta görmektedir. O’ndan başka varlık yoktur:

”Lâ mevcuda İllâ Hû”. Burada, varlık Bir’dir, O da Allah’tır. Dolayısıyla 
O’nu, dış âlemde değil kendi iç âleminde bulmak gerekir. O’nu, kendi 
ruhundan aradığında bulursun. İnsanın bedeni de perdeler âlemindendir. 
Allah perdelerle kendisini insandan gizlemektedir. İnsan bu perdeleri aştığı 
anda arkasındaki gerçek mânâyı müşahede eder. Onun içi ve dışı Allah’ın 
Hakikati, yani, tüm organları “Allah-Allah” deyip zikretmektedir:

“Gerçek talibi sorarsan, içi ve dışı cevher, dür,
Canım, dilim, aklım huşit Allah dedi”. 22

Onun varlığı, nicelik ve nitelik vasıflardan tamamen arınmıştır. Artık 
âlem Allah’ta değil, Allah’ın kendisidir. Bundan böyle, nereye yüz 
çevirirsen çevir, hangi tarafa secde edersen et, Allah oradadır:

“Evvel Hû, Ahir Hû,-deyip, bihûd olun,
Zahir Hû, Batın Hû,-deyip, yola gir”. 23

Yesevî, Hakikati akıl ile değil, ancak aşkla bulmanın ve müşahede 
etmenin imkânlarından söz eder:

 “İşk olmazsa, bulmak zordur, Mevlâm Seni24”

Hoca Ahmet Yesevî, Varlık’ın hakikatine erişmenin birçok yol ve 
yöntemlerini göstermiştir. Bunlardan, “kendini aşma ve Hakk’ı bulma” 
manasına gelen vecd yöntemiyle, insan ve Allah arasındaki perde 
kalkmakta ve ikilik (Ben-Sen) Birlik’e ulaşılmaktadır. Bu bir özel hâldir. 
21 Divan-ı Hikmet, H- 54.
22 Divan-ı Hikmet, H- 7.
23 Divan-ı Hikmet, H- 95.
24 Divan-ı Hikmet, H- 12.
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Bu hâldeki insan için, yapan da, konuşan da, gören de insan değil Allah’tır. 
Bunun gibi durumlarda, insan, “Ene’l Hakk”, diyorsa, onun diliyle 
Hakk’ın konuştuğunu veya Hakk’ın insanı konuşturduğunu anlamamız 
gerekmektedir25.

Yesevî düşüncesini anlamanın ve tanımanın sırrı, kendi deyimiyle, 
“Beni anlamak istiyorsan, benim gibi olmalısın.” ilkesinde gizlidir. 
Varoluşsal manada, insan kendi kendisiyle yüz yüze geldiğinde, Hak ile 
birlik şuuruna ulaşmaktadır. Buradan da “Birlik” dediğimiz, insanın kendi 
kendisiyle uyum ve bütünlük içerisinde olma halidir. Tabii ki, bu hal, özel 
ve ferdî dinî tecrübedir. Bu tecrübeyi saptamak, tanımak ve incelemek 
imkanı olmadığından da onu anlatmaktan ziyade, yaşaması gerekmektedir. 
Divan-ı Hikmet’te, Yesevî’nin kendisini tanımak için, Hakk’ı bulmaya 
yola koyulduğunu, pek çok yer dolaştığını, sonunda, “insanın kendini 
dışarıda değil, kendinde araması ve bulması gerektiği” sonucuna vardığını 
anlatmaktadır:

”Miskin Hoca Ahmed, canı cevher hem hazine,
Cümle onun mekanı, O, lâ mekan içinde”. 26

Buradaki, “cevher”, “hazine”, “la mekan” gibi tasavvufî kavramlar 
aynı zamanda, Allah’a uzayan yolun makamlarını bildirmektedir. Yesevî 
düşüncesinde, Hakk’a kavuşmak, perdeyi aralamaktan, bir makamdan 
sonra bir makamı aşmaktan başlamaktadır. Her bir makam diğer bir 
makamın içinde yer almaktadır. Aslına bakılırsa, Varlık tabiatta içkin 
olarak sistemleştirilmiştir. Burada Yesevî, Allah’ın bir aşkın yani, pasif bir 
varlık olmadığını ve “Hay-Hû” dediğinde, O’nun “pencerenin içinden” 
bakacağını söylemektedir. Bu kategoriler, psikoteknik tecrübelerin 
rasyonel bir anlatımından ibarettir. Ancak, Yesevî’nin, Allah’ı kendinden 
bulacağını ve insanın ruhunun da “lâ mekan”, yani, ilâhî âlemden geldiğini, 
bu hakikati tanımak için de, ruhanî tecrübenin şart olduğunu vurguladığını 
anlamak zor değildir. 

Vahdet-i Vücut öğretisinin doktrinsel ve felsefî düzeye yükselişinin 
aslında, İbn Arabî’den iki asır önce, Horasan ve Maveraünnehir’deki 
Eski Türk Dünya görüş zemininde gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 
Sebebi, “varlığın birliği” öğretisinin ontolojik ve kategorik ilkesi ve 
özelliği açısından Türklük dünya görüşüne mahsustur. Yesevî’nin Vahdet-i 
Vücut öğretisindeki en önemli olgusal özellik ruhun hakikat oluşudur. İbn 
Arabî’nin de aynı kültürden etkilendiğini söylemek mümkündür. Ancak, 
olgusal açıdan, eski Arab kültür ve dünya görüş zeminindeki tasavvufta 
25 Güngör E.,  İslam Tasavvufunun Meseleleri. s. 125;
26 Divan-ı Hikmet, H- 62. 
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“vahdet-i şühud” anlayışı ağırlıklıdır.

Vahdet-i Vücut, öznel ve tecrübî bir hâldir. Dolayısıyla, bu hali teori 
ve düşünce sistemleriyle anlatmak zordur. Ancak, rasyonel yöntemlerle 
anlatma imkanından yoksun olduğumuzu öne sürerek, Türk düşünce 
tarihimizdeki en önemli cevherî gerçekleri reddetmek zorunda değiliz. 
Yesevî düşüncesinin sırrı da burada kendini göstermektedir. Yesevî 
zamanında kendi düşüncesini, hikmetlerini reddetmek veya anlamak 
istemeyenlere şu şekilde cevap vermiştir:

“Benim hikmetlerim, tüm âleme yayılmıştır,
Benim hikmetlerim dertliye derman,
Hadisin hazinesidir, Ferman-ı Sübhan’dır.
Okuyup anlasan, tüm manası Kur’an’dır.
Benim hikmetlerim inam-ı Allah’tır,
Kim ki, bir damla tadarsa,
Hudâ’nın vasılına tamamen erişecektir”. 27 

Görüldüğü gibi, Yesevî, insana anlamlı bir ömür sırrını, ruhun gerçeğini, 
kaderimizin anlamını, “Bir ve Var” olan, Mutlak Varlık’ın Hakikatini 
tanıtan pir-i Türkistan’dır. Onun hikmetlerinde, Yesevî düşüncesinin 
derinliği, dilinin simgesel ve sembolik kuvvetinin yüksekliği ile tanıtılan 
“Varlığın Birliği” öğretisini anlatma düzeyinin yüksek olduğunu görmek 
mümkündür.

27 Divan-ı Hikmet, H-Münacaat, s.184-188;
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KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SEKÜLERLEŞME VE 
DİNİN GELECEĞİ

KİRMAN, M. Ali 
TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ

ABSTRACT
Secularization and Future of Religion in the Globalized World

In recent years, it has consumed a debate over secularization in the field 
of sociology of religion. In pre-modern age, it was considered that the 
world, especially humankind was charged with the grandeur of God. In 
religious view, all creatures were given their purpose by their creator. But, 
in the modernization process, human beings witnessed the disenchantment 
of the world; the significance of religion as a socio-cultural category 
demised. The one of meanings of secularization is that of desacralisation 
of the world.

In fact, the secularization debate concerned with relationship between 
human and religion. In this debate, according to old paradigm or classical 
secularization theory, world, especially western world has been far from 
religion, and has become increasingly secular, and according to new 
paradigm (rational choice theory or religious economies model) it has 
become increasingly religious. In this context, the sociologists of religion 
talks more about spiritual than religious or about the return of sacred than 
the return of religion. 

It has seen a complex relationship between human and religion in 
historical period. It is possible to say that there are three periods in this 
context: religious period, secular period, and spiritual period. 

So, in this paper, firstly, I will summarize adventure of relationship 
between human and religion in historical period in sociological perspective. 
Secondly, I will discuss religious and secular views, and old and new 
paradigms. Finally, I will envisage the future of religion in the globalized 
world in comparative perspective.

Anahtar Kelimeler: Secularization, religion, secularization theory, old 
and new paradigm.
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1. Giriş

Son yıllarda özellikle din sosyolojisi alanında yoğun bir sekülerleşme 
tartışması yaşanmaktadır. Bilindiği gibi, sekülerleşme dinin öneminin 
azaldığı veya tamamen kaybolduğu bir süreci niteler. Ancak son 40-50 
yılda yaşanan bazı gelişmeleri göz önüne alan sosyologlar, sekülerleşmeden 
ziyade de-sekülerleşme sürecinden söz eder olmuşlardır. Kuşkusuz bu 
tartışmalar modern dünyada dinin yerinin ve fonksiyonunun anlaşılması 
açısından son derece yararlı olmuştur. 

Bu bildiride öncelikle insan ve din arasındaki ilişki ele alınacak, 
daha sonra sekülerleşmenin yükselişi ve gerilemesiyle ilgili görüşler 
değerlendirilecek ve son olarak da, sekülerleşme tartışmaları ışığında 
dinin geleceği hakkında yapılan değerlendirmelere ve öngörülere yer 
verilecektir.

2. İnsan-Din İlişkisi

İnsan ve din arasındaki ilişkinin tarihinin çok eskilere uzandığı 
bilinmektedir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi ilahî dinlerde Hz. 
Adem’in ilk peygamber olarak kabul edildiği düşünüldüğünde dinin 
tarihini ilk insanla başlatmak mümkündür. İnsanlık tarihini kategorize 
ederken elverişli birer araç olarak sıkça kullanılan İlk, Orta ve Yakın 
Çağ gibi adlandırmalar göz önüne alındığında, İlk ve Orta Çağların dinle 
çok fazla içli dışlı olduğu bilinir. Ancak bu, oldukça yanıltıcı bir genel 
değerlendirmedir. Zira çok köklü bir geçmişi olmakla birlikte insan 
ve din arasındaki ilişkinin, tarihî süreçte sorunsuz olduğunu söylemek 
güçtür. Tam aksine sürekli bir mücadeleyi barındıran bu ilişkinin inişli-
çıkışlı bir seyir izlediği bilinmektedir. Daha ziyade ahlakî çözülmelerin 
yaşandığı dönemlerde ortaya çıkan peygamberlerin vermiş olduğu 
mücadeleler bunun en açık örnekleri konumundadır. Zira Tanrı tarafından 
vahiyle desteklenen peygamberlerin dahi herkesi ‘inananlar’ kategorisine 
dâhil edemedikleri hatırlandığında, insan ve din arasındaki ilişkinin son 
derece çetin olduğu anlaşılır. Bir diğer ifadeyle insanların çoğu bir dine 
inanırken, önemli bir kesimin de dine karşı bir şekilde ilgisiz kalabildiği, 
hatta dini reddettiği bilinmektedir. Bu anlamda sekülerliğin tarihini dinin 
ortaya çıktığı ilk devirlere kadar götürmek ve dinin tarihinden bağımsız 
olmadığını söylemek mümkündür. 

Bazı araştırmacılar sekülerliği, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek 
tanrılı dinlerden önce ortaya çıkmış, kitlelerce benimsenmiş ve gündelik 
hayatı belirlemiş bir düşünce ve yaşayış biçimi (modus vivendi) olarak 
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tanımlarlar ve onun çok tanrılı pagan dinlerin ürünü olduğunu ileri sürerler 
(Altındal, 1994: 25). Böyle bir değerlendirme, sekülerliğin tarihinin çok 
köklü bir geçmişinin olduğunu ifade etmesi bakımından önemli görülebilir. 
Ancak her dinî gelenek içinde çok çeşitli mezheplerin ve cemaatlerin 
ortaya çıktığı; bunların arasında da akılcı (rasyonel) ve dünyevî (seküler) 
olanların önemli bir yer tuttuğunu gösteren tarihî veriler hatırlandığında 
dinler arasında bir ayrım yapmanın zorluğu kendiliğinden ortaya çıkar. Bir 
diğer ifadeyle, sekülerlik, hemen her devirde ve her dinî gelenek içerisinde 
görülen bir olgudur.

Dinin sosyolojik teorisi ve geleceği ile ilgili çalışmalarıyla tanınan 
Rodney Stark ve William S. Bainbridge’e göre, sekülerleşme yeni bir 
olgu olmayıp, doğaüstü inançlara bağlılığı zayıflatan bir süreç olarak 
hemen her toplumda rastlanır (Stark and Bainbridge, 1985; 1987: 311). 
Sosyal bilimler alanında, özellikle sosyoloji disiplininde öncü kabul edilen 
Durkheim, Weber gibi teorisyenler bu kavramı çok az kullanmışlarsa da, 
sekülerleşme ile ilgili kavramlar ve görüşler her zaman var olagelmiştir. 
Söz gelimi, çoğu zaman Weber’e atfedilen “dünyanın büyüsünün 
bozulması” ifadesinin aslında ondan önce Freidrich Schiller tarafından 
kullanılmış olduğu bilinmektedir (Robinson, 2002: 344; karş. Attas, 2003: 
44). Ancak zamanla Max Weber ve Emile Durkheim’den, Auguste Comte, 
James Frazer, Karl Marx ve Ernest Troeltsch’e, hatta Bryan Wilson, Peter 
Berger ve Thomas Luckman’a kadar birçok sosyolog, kavrama farklı 
anlamlar yükleyerek kullanmaya devam etmişlerdir. Anlaşılan toplumsal 
değişmenin dine etkisini inceleyen sosyal bilimcilerin geçmişte ve halen 
ne olduğunu anlama çabaları, bir şekilde sekülerleşmeyle ilişkilidir.

Bu bağlamda, söz gelimi Batı toplumlarına bakıldığında din-insan 
ilişkisi, yani sekülerleşme açısından Rönesans ve Reformasyon önemli 
bir dönüm noktası konumundadır. Bir zamanlar dünyanın düşünce, pratik 
ve kurumsal alan itibariyle her yanının kutsal ile dolu olduğunu ifade 
eden Jeffrey K. Hadden’a göre Reformasyon ve Rönesans’tan sonra 
modernleşmenin güçleri aracılığıyla sekülerleşme kutsalın egemenliğini 
sona erdirmiştir. Batı toplumlarında seküler düşünme ve davranışlarda 
bulunma eğiliminin artışına paralel olarak Hristiyanlığın toplumdan 
tamamen dışlandığı ve marjinal hale geldiği, hatta dine karşı kayıtsız 
kalmanın bir ölçü hâline geldiği bilinmektedir. Bazı sosyologlara göre 
Batı toplumlarında din, sosyal anlamını ve günlük hayatla olan bağını 
kaybettiği için insanları yönlendirme ve rehberlik edebilme gücünü 
yitirmiş; kilise de Wilson’ın ifadesiyle sadece gerektiği zaman uğranılan 
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bir ‘postane’ seviyesine indirgenmiştir (Wilson, 1976: 21). Böyle bir 
durumda dindarlık özel ve isteğe bağlı bir tercih haline gelmiştir. Ancak 
sekülerleşmeyi tanımlarken, ileri düzeyde sanayileşmiş toplumlarda sosyal 
süreçlerin en fazla sekülerleştiği veya sekülerizasyonla dine olan ihtiyacın 
ortadan kalktığı ya da daha önceden dinin yerine getirdiği fonksiyonların 
tamamen devlet kurumlarına geçtiği şeklinde değerlendirmeler olgunun 
mahiyetini ifade etmekten uzaktır (Kolakowski, 1999: 102). Bir diğer 
ifadeyle sekülerleşmenin, modern toplumların ortak bir özelliği olarak bu 
toplumların hepsinde aynı ve bir tek formda yaygınlaşmadığı bilinmektedir. 
Söz gelimi, Batı Avrupa ülkelerinin seküler, buna karşı ABD’nin dindar, 
Kanada’nın ise bu iki kategori arasında salındığı bilinmektedir ( Zuckerman, 
2004). Bu yüzden sekülerleşme tezini savunanlar görüşlerini daha ziyade 
Batı Avrupa ülkelerinden elde edilmiş bulgulara dayandırmaktadırlar. 
Ampirik araştırmalar inançsızlığın ve kilisesizliğin geliştiğini ve aynı 
zamanda kiliseye devamda ve kilise üyelerinin dinî bağlılıklarında bir 
düşme olduğunu ortaya koymaktadır. Söz gelimi, Steve Bruce’un yapmış 
olduğu bir araştırmada Batı Avrupa ile ilgili bulgular gerçekten son derece 
ilginçtir. İskoçya’da 1851’de kiliseye devam eden genç nüfus % 60 iken, 
bu oran 1995 yılında % 11’e düşmüştür. İngiltere’de 1900 yılında Pazar 
Okullarına giden çocukların oranı % 55 iken bu oran 2000 yılında % 4’e 
düşmüştür. Yine İngiltere’de Allah’ın varlığına inandığını iddia edenlerin 
oranı 1940 yılında % 43 iken bu oran 2000 yılında % 26’ya düşmüştür. 
Kiliseye en azından ayda bir kez gidenlerin oranı Danimarka’da % 6, 
İsveç’te % 7, Norveç’te % 9’dur. Hiç kiliseye gitmeyen Danimarkalıların 
oranı 1947 yılında % 12 iken bu oran 1996 yılında % 34’e çıkmıştır. Aynı 
şekilde hiç kiliseye gitmeyenlerin oranı İsveç’te % 32, Norveç’te % 33’tür 
(Bruce, 2000: 32-46).

Weber’den bu yana sosyologlar sekülerleşme, bireycilik ve rasyonalizme 
karşı giderek artan bir ilgi göstermişlerdir. Rasyonel dünya görüşünün 
yaygınlık kazanmasına paralel olarak temelde mitsel ögelere dayanan dünya 
görüşleri inandırıcılıklarını yitirmeye başlamıştır. Bu çerçevede pek çok 
alanda yaşanan meşruiyet sürecinde rasyonalizm ve hümanistik sekülerizm 
yönünde değişmeler yaşanmıştır. Bu sürecin tamamlanmamış olduğu, 
özellikle İslam toplumları için birleştirici ve bütünleştirici mekanizmaların 
yapısal potansiyellerini tamamlayana kadar devam edeceği söylenebilir. 
Yine bu süreçte mitik yapılar ve geleneksel kültür değerleri fonksiyonlarını 
sürdürmek adına farklı görünümler kazanabilirler. Dolayısıyla insan-din 
ilişkisi, bir diğer ifadeyle sekülerleşme süreci kolay atlatılabilir bir süreç 
olmayıp, bir takım çekişme ve çatışmaları da içermektedir.
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3. Sekülerleşme Tezinin Tanımı ve Kapsamı

Sekülerleşme (secularization), sosyal bilimler, felsefe, ilahiyat ve hukuk 
gibi çok çeşitli alanlarda birbirinden farklı anlamlarda kullanılan tartışmalı 
bir kavramdır. Özellikle sosyal bilimlerde dinî durumla ilgili yapılan çeşitli 
analizlerde birbirinden oldukça farklı tanımlandığı ve değerlendirildiği 
görülür.

Sekülerleşme kavramı, İngilizce kanalıyla dilimize geçmiş olup, köken 
olarak Latince ‘seaculum’ sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca’daki ‘aeon’ 
sözcüğünün Latince tercümesi olan ‘seaculum’ sözcüğü de, ‘zaman’ ve 
‘mekân’ çağrışımlarını birlikte veren bir anlama sahiptir. Zaman, şimdi 
ve hazır oluşu; mekân ise dünyada ve dünyevî oluşu anlatır.1 Şu halde 
seküler kavramı, bu dünyada meydana gelen çağdaş vakıaları, yani şimdiki 
zamanda olan olayları ifade ederken, sekülerlik bir durumu, sekülerleşme 
ise bir süreci nitelemektedir. Sekülerleşmenin bir ideoloji olarak algılanıp 
anlaşılması ise sekülerizm olarak adlandırılır. Şu halde sekülerleşme 
olgusunu ele alırken öncelikle epistemik bir kategori olarak ‘seküler’ ile 
siyasî bir doktrin olan ‘sekülerizm’ arasında bir ayrım yapmak önemlidir 
( Asad, 2003:1).

Türkçede seküler’in karşılığı olarak dünyevî, sekülerleşme’nin karşılığı 
olarak da dünyevîleşme kavramları kullanılmakta ise de kavramların belli 
sosyal ve kültürel çevrelerde ortaya çıktıkları düşünüldüğünde bunların 
karşılık olarak kullanıldıkları kavramların anlam bütünlüğünü tam olarak 
ifade edemedikleri açıktır. Öte yandan Türkçe’de seküler ve sekülerleşme 
kavramlarının çoğu zaman laik ve laikleşme ile karıştırıldığına da şahit 
olunmaktadır.2 Oysa birbirinden farklı olan bu kavramlardan laiklik, daha 
ziyade sekülerliğin siyasî boyutunu oluşturmaktadır ( Kirman, 2004:196). 
Laiklik ile sekülerlik arasındaki farka işaret eden Niyazi Berkes de, hem 
anlam hem de köken açısından sekülerleşmeye daha yakın, hatta tam 
karşılığı olduğu düşüncesiyle ‘çağdaşlaşma’ sözcüğünü kullanmıştır 
(Berkes, 1973:15-6). Ancak çağdaşlaşma, seküler sözcüğünün sadece 
zaman çağrışımını yansıtmaktadır.

Sekülerleşme ile ilgili kullanılan farklı kavramlar arasında “dünyanın 
büyüsünden arınması”, “kurumsal farklılaşma ve ayrımlaşma”, 
“özerkleşme”, “rasyonelleşme”, “bireyselleşme”, “özelleşme”, “göreceleşme”, 
“bu dünyaya ait olma”, “inanmama”, “kilise dindarlığının çöküşü”, 
“kilisesizleşme”, “brikolaj”, “Aydınlanma miti” gibi bazı kavramlar 
1 Sekülerleşme kavramının kökeni ve geçirdiği anlam kaymaları hakkında bkz. Swatos and Christiano, 1999: 
211-2; karş. Stark, 1999: 249-273; Attas, 2003:40-1; Kirman, 2005: 51-4.
2 Genelde çeviri kitaplarda rastlanan böyle hatalar için bkz. Giddens Sosyoloji, :493; Eliade, 1991: 162.
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sayılabilir (Hadden, 1989:13-4). Bu konuda bir çalışma yapan Larry 
Shiner, sekülerleşme kavramının altı değişik anlamda kullanıldığını 
belirlemiştir: “dinin gerilemesi”, “bu dünyaya uyma”, “toplumun dinle 
ilgisini kesmesi”, “dini inanç ve kurumların yer değiştirmesi”, “dünyanın 
kutsallıktan arındırılması”, “kutsal bir toplumdan seküler bir topluma 
geçiş” (Hamilton, 2001:187). Her ne kadar farklı kavramlarla birlikte 
anılsa da sekülerleşme paradigmasının merkezinde üç kavram yer alır. 
Bunlar “rasyonelleşme”, “farklılaşma” ve “bu dünyaya ait olma”. 

Yaygın anlamda sekülerleşme, seküler inanç ve uygulamalara sahip 
bireylerin sayısındaki artışı, hayatın birçok alanında dinin etkinliğinin 
azalmasını, din ve devlet işlerinin ayrılmasını ve dinî kurumların 
ve geleneğin seküler düzenlemesini ifade eder (Keddie, 2003:16). 
Sekülerleşme ile ilgili birçok perspektifin olduğu bilinmektedir. Çeşitli 
başlıklar altında toplanması mümkün olan bu yaklaşımlardan ilki, din 
kurumunun giderek gözden kaybolacağı, bilimin ve bilimsel anlayışın 
egemen olacağı, bu çerçevede ampirik olarak doğrulanamayan hususların 
ortadan kaybolacağı şeklinde özetlenebilir. Bir diğeri, dinin gözden 
kaybolacağı, ancak eski fonksiyonunu yerine getiremeyeceğini ifade eder. 
Bir başka yaklaşım ise, dinin kendine özgü alana çekileceği ve bu alanda 
daha da yoğunlaşacağı ve fonksiyonel olacağı şeklindedir (Bodur 2000b). 
Hangi perspektif olursa olsun sekülerleşme teorisi, dinî ve dinî olmayan 
(seküler) ya da Durkheim’ın kutsal olan (sacred) ve olmayan (profan) 
ayrımına dayanır. Din, bir vicdan meselesi olarak görülür. Ayrıca dinin 
sosyal kurumlar üzerinde de bir etkisinin olduğu açıktır. Din-siyaset, din-
ekonomi ya da din-aile ilişkisi buna örnek olarak verilebilir.

Sekülerleşme tezi, sekülerleşmenin ekonomik ve kültürel 
modernleşmenin yükselişinin kaçınılmaz bir özelliği olduğunu ileri sürer. 
Bu teze göre modern bilim, geleneksel inançları akla daha az yatkın bir 
duruma getirmiş; yaşam dünyalarının çeşitlenmesi dinî sembollerin 
tekelini kırmış; kentleşme bireyci anomik bir dünya yaratmış; ailenin 
öneminin aşınması dinî kurumları daha az ihtiyaç duyulan bir konuma 
düşürmüş; teknoloji her şeye kadir Tanrı fikrini daha az gerekli ve akıl dışı 
bir kalıba sokarak, insanlara kendi çevreleri üzerinde daha fazla denetim 
kurma olanağı tanımıştır. Bu anlamda sekülerleşme, Max Weber’in 
toplumun rasyonelleşme kavramıyla ifade etmeye çalıştığı olgunun bir 
ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Weber’e göre sekülerleşme, “dünyanın 
büyüden arınması” anlamına gelir. Dünyanın arınması, temizlenmesi 
ise, kurtuluş aracı olarak rasyonelliğin artışına paralel olarak büyünün 
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dışarıda bırakılması demektir (Weber, 1985:93). Anlaşılan ‘sekülerlik’ 
sadece epistemolojik ve sosyolojik bir kavram olmanın ötesinde özünde 
ontolojik, kozmolojik ve teolojik unsurlar da içermektedir. Sekülerleşme 
sürecinin başlangıcı doğaya bakışla ilgilidir. Nitekim Weber “dünyanın 
büyüsünün bozulması” kavramıyla tanrıların, animistik ruhların, büyü ve 
tılsımın doğadan kovulmasını, kısaca doğanın dinî içerikten arındırılmasını 
anlamaktadır. Böylece insan doğayı ilahî bir varlık olarak değil, istek ve 
ihtiyaçlarına göre serbestçe tasarrufta bulunabileceği bir alan olarak görür 
(Attas, 2003:44). Bu noktada bilimsel gelişmelerin çok büyük etkisi olmuştur. 
Bilimin ilerici gelişmesi ve bilginin her alanında gitgide artan uzmanlaşması 
insanların din anlayışı ve dünya görüşlerinde bir değişime yol açmıştır. 
Denebilir ki, dinin görünür gerilemesi ile bilime ve bilimsel bilgiye güvenin 
artması birlikte gerçekleşmiştir (Kolakowski, 1999: 329).

Sekülerliğin genel ve değişmez kanunlar mı ifade ettiği, yoksa farklı 
toplumlarda değişik tezahürler sergileyen evrensel bir olgu mu olduğu 
yönündeki tartışmaların da bu noktada öğretici bir değere sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Bu noktada Bryan Turner, “Sekülerleşme küresel 
ve zarurî bir süreç değildir. Her toplumda özel değerlendirmelere ihtiyaç 
vardır. İslam’ın sekülerleşmesi Hıristiyanlığınkinden farklı olacaktır.” 
demektedir (Turner 1991: 206-222). Anlaşılan sekülerleşme, evrensel bir 
olgu olmakla birlikte içeriği toplumsal şartlara göre değişmektedir.

4. Sekülerleşme Tezinin Gerilemesi ve Yeni Paradigmalar

Sekülerleşme teorisinin, esas itibariyle Weber’in görüşlerine 
dayanan klasik versiyonu son yıllarda ciddi bir itibar kaybına uğramış 
görünmektedir. Dinin çağdaş toplumlarda yeri ile ilgili yapılan bu 
tartışmalar bağlamında belki de öncelikle anılması gereken isim Peter 
L. Berger’dir. Başlangıçta sekülerleşme tezinin savunucularından olan 
Berger, son yazılarında (Berger, 2002a; 2002b) sekülerizmin öngörülerini 
yanlışlayan örnekler vererek kapsamlı değerlendirmelerde bulunmaktadır. 
Berger’in tespitlerine paralel olarak diğer sosyologlar da sekülerleşmenin 
küresel ve zorunlu bir süreç olmadığına vurgu yapmaktadırlar (örn. Turner, 
1991: 206-222). Oysa modernizme göre dinin çöküşü kaçınılmaz ve geri 
döndürülemez idi. Bu ve benzeri yargılar klasik sekülerleşme tezinin özünü 
oluşturmakta idi. Sekülerleşme teorisi, 20. yüzyılda dinle ilgili en önemli 
hakim paradigma iken, yüzyılın sonlarına doğru bu paradigmaya meydan 
okuyan bazı gelişmeler yaşanmıştır (Hadden, 1989: 12-22). Bu bağlamda 
modern dünyada dinin yaşamaya devam ettiği ve dolayısıyla sekülerleşme 
teorisinin öngörülerini yanlışladığından söz edilerek bir takım argümanlar 
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ileri sürülmüş ve hatta yeni paradigmalar geliştirilmiştir (Köse, 2001:203-
216; Kirman, 2005a: 145-160).

Sekülerleşme teorisine yönelik eleştirilerinde oldukça sistematik bir 
yaklaşım içerisinde olan Jeffrey K. Hadden, teoriye meydana okuyan ve onun 
başarısızlığını açıkça ortaya koyan dört açıklamadan söz eder. Bunlardan 
ilk ikisi teorinin kendisiyle, diğer ikisi de dış faktörlerle ilgilidir. İlk olarak, 
dikkatle incelendiğinde ortada gerçek bir teorinin olmadığı görülür. Zira 
sekülerleşme teorisi, mantık yönünden temelsiz fikirler karmaşasından 
ibaret olduğu gibi modern dünyada inancın ve dinî kurumların rolü üzerine 
yönlendirici bir duruş sergilemektedir. İkincisi, bazı göstergeler olmakla 
birlikte sekülerleşme sürecini destekleyen yeterince ampirik veri yoktur. 
Aksine veriler böyle bir sürecin oluşmadığını göstermektedir. Üçüncüsü, 
Avrupa ve Amerika’da 1960 ve 1970’lerde ortaya çıkan yeni dinî hareketler 
olgusudur. Kurumsal dinlerin zayıfladığı, dinî katılımın az olduğu, 
dolayısıyla bir anlamda sekülerleşme tezinin doğrulandığı toplumlarda 
daha etkin oldukları gözlenen bu hareketler üzerinde yapılan araştırmalar, 
sekülerleşme tezini geçersiz kılan teorik modellerin geliştirilmesine katkı 
yapmışlardır. Dördüncüsü; son zamanlarda tüm dünyada dinin politik 
alanda son derece etkili olduğunu gösteren olaylar yaşanmıştır.3 

Özetle belirtilecek olursa, sekülerleşme teorisine yönelik eleştirileri 
değerlendirirken öncelikle sekülerleşmenin bir teori olmadığı; ampirik 
verilerin sekülerleşmenin öngörülerini doğrulamadığı; 1960’lı ve 70’li 
yıllarda hızla yayılan yeni dinî hareketlerin ortaya çıkması ve dinî 
bir canlılık, özellikle radikal ve siyasal dinî akımların ortaya çıkışı 
gibi gerçeklere vurgu yapılmaktadır. Bir diğer ifadeyle sekülerleşme 
tezine yönelik eleştiriler, bu tezin yeni dinî hareketlerin sözde seküler 
toplumlardaki önemini göz ardı ettiği, nitelik ve sekülerleşme derecesi 
açısından sanayi toplumları arasındaki ciddi farklılıkları açıklayamadığı, 
dinin milliyetçi kültür içindeki önemini dikkate almadığı, kutsal bir şeye 
inanmak dışında dinin rolünü oynayabilecek başka seküler alternatifleri 
gözden kaçırdığı iddiasındadır (Zuckerman, 2004). 

Bütün bu tartışmalar ve eleştiriler neticesinde modern dünyada dinle 
ilgili en etkili teorik bakış açısı olarak kabul edilen klasik sekülerleşme 
tezi gibi mevcut teorik yaklaşımların yeterliliklerinin sorgulanmaya 
başlanmış ve bu çerçevede yeni yaklaşımlar geliştirme çalışmaları da hız 
kazanmıştır. Bu bağlamda, özelikle 1980’lerin ortalarından itibaren dine 
3 Hadden, 1989:22-3. Hadden’ın sistematik bir şekilde dile getirdiği eleştiriler, daha önceden Shiner, Glas-
ner, Hadden ve Shupe, Stark ve Bainbridge gibi sosyologlar ve araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir. 
Bkz. Swatos and Christiano, 1999: 210-1.



287

ve dinî olgulara, klasik sekülerleşme tezi yerine ekonomik bir bakış açısıyla 
yaklaşma eğilimi güçlenmeye başlamıştır ( Sherkat and Ellison, 2004: 250-
1). Bu bağlamda din sosyolojisinde “yeni bir paradigma” (Iannaccone, 1992: 
123) sunan “dinin ekonomik modeli” (Kirman, 2005a: 145-160), daha doğrusu 
rasyonel seçim kuramı öne çıkmıştır.

Dine ekonomik bir gözle bakma ve dinî olguları açıklarken ekonominin 
kavramlarını kullanma şeklinde kendini gösteren bu yeni yaklaşım tarzı, 
insanın “homo-economicus” bir varlık olmasından güç almaktadır. 
Dinî davranışı açıklamak üzere geliştirilen bu model, “dinî pazarlar”ın 
kurulmasını ve dinî grupların “ticarî firma” gibi çalışarak “müşteri” ve 
“kaynak” temini için birbirleriyle kıyasıya mücadele etmelerini göz önüne 
almak suretiyle bir din piyasasının varlığından söz etmenin pekâlâ mümkün 
olduğu varsayımına dayanır. Zira günümüzde din artık reklamı yapılır ve 
pazarlanır, üretilir ve tüketilir, talep ve arz edilir olmuştur (Iannaccone, 
1992:123).

Dinin ekonomik açıdan ele alınması, ilk bakışta yeni ve garip 
görünebilirse de, aslında, din ve ekonomi arasındaki ilişki, tarihin en eski 
devirlerinden beri hep var olagelmiştir. Zira bütün toplumsal ilişkilerde etkisi 
görülen ekonomi kurumunun diğer toplumsal alt sistemlerle etkileşimi, 
sosyologların ana araştırma konularından birini oluşturmaktadır. Nitekim 
Weber’in dinî doktrinlerin ekonomik düşünce ve aksiyon üzerinde etkili 
olacağı yönündeki meşhur tezini (Weber, 1985) ileri sürmesi ve Marx’ın 
da Protestan doktrinlerinin kapitalizmin doğuşunun bir sonucu olarak 
geliştiğini iddia etmesi karşısında, sosyal bilimcilerin çoğu, din ve ekonomi 
arasında karşılıklı bir etkileşim ilişkisinden söz eder olmuşlardır. Bu 
bağlamda son yıllarda din sosyolojisi alanında yeni ve önemli bir gelişme 
olarak dikkat çeken ekonomik yaklaşımın, her ne kadar yaklaşık yirmi yıllık 
bir geçmişi söz konusu ise de, bu yaklaşımı savunanların, kendilerini, ekonomi 
biliminin babası sayılan Adam Smith’e (1723-1790) dayandırmaya çalıştıkları 
görülür. Zira Smith, ilk kez 1776 yılında yayınlanan The Wealth of Nations 
adlı eserinde (2003), seküler üreticiler gibi papazları da kişisel çıkarların 
harekete geçirdiğini, motive ettiğini; seküler firmalar gibi kiliselerin de 
piyasa güçleri tarafından kuşatıldığını ifade etmiştir.

5. Sekülerleşme ve Dinin Geleceği

Esas itibariyle, modernleşmeye paralel olarak dinin toplumsal 
alanda önemini ve etkinliğini yitireceği şeklinde özetlenebilecek olan 
sekülerleşme teorisinin modernlik dünyasında meydana gelen yeni 
durumları açıklamakta yetersizliğine vurgu yapan çok çeşitli görüşlerin 
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varlığına işaret edilmişti. Bu görüşler sadece sekülerleşmenin doğru 
anlaşılması açısından değil, aynı zamanda dinin geçmişte ve gelecekteki 
rolü açısından da oldukça önemlidir.

Sekülerleşme perspektifinden bakıldığında, dinin geleceği ile ilgili iki 
görüşe vurgu yapmak mümkündür. Bunlardan ilki, sekülerleşmenin hiç 
gerçekleşmediğini yönündedir. Sekülerleşme iddialarının doğruluğunun 
tarihî delile bağlı olduğunu belirten araştırmacılar, “eğer insanların yüzyıl 
öncesine göre şimdi daha dindar olduklarını söylersek, o zaman hem dinin 
farazî bir tanımından hareket etmiş hem de yüzyıl önce insanların ne kadar 
dindar olduklarını bildiğimizi ifade etmiş oluruz” demektedirler (Swatos 
and Christiano, 2002: 212). Oysa sekülerleşme süreciyle ilgili çeşitli 
ülkelerde farklı zamanlarda yapılan araştırmalarda, tezin temel iddialarını 
haklı kılacak gerekli tarihî verilere ulaşılamadığı gibi, tam tersine bulgular 
elde edilmiştir (Swatos and Christiano, 1999: 214-5; karş. Gorski, 2000: 
138-167; Bruce, 2000: 46-9).

“Toprağın Bol Olsun Sekülerleşme” adlı makalesinde sekülerizmi 
öldürmekle kalmayıp aynı zamanda toprağa da gömen Rodney Stark da 
aynı gerçeğe vurgu yapar. “Dindar geçmiş” (past piety) fikrinin sadece 
bir efsane olduğunu belirten Stark, sabah ayininin kilisede değil de yatak 
odalarında eşlerinin kollarında yapan soylulardan; kiliseye zoraki giden 
veya geç gidip erken ayrılan ve orada tiksindirici eylemlerde bulunan 
ve hatta yapılan ayini gülünç duruma düşürmeye çalışarak eğlenen 
insanlardan; kilisede On emri sayamayan ya da bütün ayinlerde bildiği 
tek duayı okuyan papazlardan örnekler vermektedir (Stark, 1999: 254-
9). Stark’a göre sekülerleşme tezinin, din bilim çatışmasına dayanan bir 
vurgusu olduğunu, ancak gerçekte böyle bir çatışmanın yaşanmadığı gibi, 
sahalarında uzmanlaşmış, özellikle fizik gibi doğa bilimleri alanında kendini 
ispatlamış bilim adamlarının dine karşı olmayıp tam tersine dinî inanç ve 
pratikler konusunda sıradan insanlardan hiç de geri kalmadıklarına dair 
bilimsel bulguların varlığı söz konusudur (Stark, 1999: 264-5). Ayrıca din 
ve bilim arasındaki mücadelenin son zamanlarda çok da şiddetli olmadığı, 
bunun sebebinin de her iki tarafın birbirine yaklaşması değil, zımnen 
birbirlerini yok saymış oldukları ifade edilmektedir (Bellah, 2001:170).

İkinci görüş ise, sekülerleşme olsa bile 20. yüzyılın sonunda 
sekülerleşmeden dönüşün (de-secularization) meydana geldiğini, bir diğer 
ifadeyle kutsala dönüşün gerçekleştiğini savunmaktadır. Bu kategoride yer 
alanlara göre böyle bir sekülerleşme dönemi ile sekülerleşme teorisinin 
iddia ettiği gibi dinin sonuçta yok olması beklenemez. Çünkü dinî düşüş 
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hadisesi “doğrusal” bir yaklaşımla değil, “döngüsel-dairesel” bir yaklaşımla 
değerlendirilmelidir (Swatos and Christiano, 1999: 217). Buna göre 
sekülerleşme dinin dairesel eylemi içinde sadece belirli bir noktaya özgü 
kalmaktadır ve bu da neticede dine zarar veren bir safha değildir. Çünkü 
dairenin döngüsel eylemi devam etmektedir. Toplumların sekülerleşme 
açısından birbirinden oldukça farklı özellikler sergilediği; söz gelimi 
sekülerleşme tartışmalarında Batı Avrupa ülkeleri sıkça örnek gösterilirken, 
yapılan araştırmalarda dünyada son derece dindar bir toplum olarak tanınan 
ABD çoğu zaman istisna olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Öte yandan 
başta ABD olmak üzere birçok toplumda sekülerleşme ve kutsallaştırma, 
klasik diyalektik anlayışı çağrıştırır bir şekilde, birbirini beslemekte ve 
desteklemektedir. Anlaşılan toplumsal yapılarda sadece düz hatlı çizgiler 
ve yörüngeler yoktur; aksine bir dizi karmaşık bağlar ve birbirini besleyen 
döngüler vardır. Bu yaklaşıma göre toplumlar, dinden uzaklaşma ile dine 
yöneliş arasında salınır dururlar (Kirman, 2005b:64-5).

Öte yandan geliştirmiş oldukları din teorisinde döngüselliğe işaret 
eden Stark and Bainbridge’e göre modern dönemde bilim ve teknolojinin 
insanlığın temel sorunlarını çözemediği için “denkleştirici” (compensator) 
fonksiyonlarıyla öne çıkan dine karşı psikolojik ve sosyal ihtiyaç her geçen 
gün daha da güçlenmektedir (Stark and Bainbridge, 198: 312; Bainbridge, 
1993: 279). Bir diğer ifadeyle, dine olan ihtiyaç azalmayacak, sadece dinî 
ürün ve hizmetleri sunan arzedici firmalar değişecektir. Sunmuş olduğu 
doğaüstü açıklamalarla din, çok önemli ve spesifik telafi edici fonksiyonlar 
üstlenmekte ve bu fonksiyonları sayesinde modernlik dünyasında da 
varlığı sürdürmektedir (Stark and Bainbridge, :280). Bir başka çalışmada 
da, gerek insanların temel dinî ihtiyaçları gerekse dinin fonksiyonları 
değişmediği için modern dünyada dine olan ihtiyacın önceki dönemlere 
göre daha az olmadığı belirtilir (Greeley, 1972: 1, 16).

Din ve sekülerleşme ilişkisi bağlamında yeni dinî hareketler olgusuna4 
özel bir yer verildiği görülmektedir (Hervieu-Léger, 2005:308-318). Zira 
yeni dinî hareketler, daha ziyade Batı toplumlarında materyalist anlayışa 
ve yaşam tarzına ve ona eşlik eden sekülerleşen etosuna karşı bir tepkiyi 
ifade etmekteydi. Bu hareketin peşine düştüğü “yeni bilinçlilik hâli” ve 
anlam arayışı, Bellah’a göre, çok çeşitli ve tuhaf görünümler sergilemesine 
rağmen temelde dinî bir nitelik arz etmekteydi (Bellah, 1976:333; karş. 
Hadden, 1999:18). Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkıp yaygınlaştığı 1960’lı 
ve 70’li yılları değerlendiren bir araştırmacı, “Tanrının öldüğü alanın aynı 
4 Yeni dinî hareketlerle ilgili Türkçe literatür için bkz. Kirman, 1999: 223-233; 2003: 23-47; Bodur, 2000a: 
305-311; 2003: 13-39.
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zamanda Tanrı’nın yeniden, fakat çılgınca inşa edildiği alan.” olduğu 
şeklinde bir ifade kullanmıştır (Hadden, 1989: 18). Anlaşılan Tanrıyı 
ve dini ortadan kaldırma arzusundaki sekülerizmin en güçlü olduğu 
bir dönem, aynı zamanda Tanrıyı doğuran bir dönem olmuştur. Freud, 
dinden “bir yanılsamanın geleceği” diye söz ederken, “dinin geleceği”ni 
konuşan günümüz sosyologları “dinsiz bir gelecek düşüncesinin illüzyon” 
olduğunu ifade etmektedirler (Stark and Bainbridge, 1987: 1). Zira 
bugün sosyologlar arasında kabul gören yaklaşımı şu şekilde özetlemek 
mümkündür: Toplumlar var oldukça dinî inançlar farklı biçimler alsa da 
varlığını sürdürecektir. İnsanın genetik yapısı değişmedikçe, kişi başına 
düşen ölüm oranı bir olmaya devam ettikçe insan hayatında fizik dünyanın 
sınırlarını aşan bir anlam arayışı sürecektir. Anlaşılan dine olan talep 
azalmayacaktır.

Anlaşıldığı kadarıyla, sekülerleşme tezine yönelik eleştirilerde, bu 
tezin modernlik öncesi toplumlardaki örgütlü dine bağlılığın derecesini 
abarttığı; sekülerleşmeyi dolaylı olarak Hristiyanlığın gerilemesiyle 
eşleştirdiği; oysa bu ikisinin birbirinden ayrı olgular olarak ele alınması 
gerektiğini gözden kaçırdığı iddia edilmiştir (Zuckerman, 2004). Yaygın 
bir kanı olarak modernleşmeyle birlikte Hristiyanlığın “dünyevî iktidar”ı 
kaybettiği, krize girdiği bilinmektedir. Ancak iktidarı asıl kaybeden, bir 
kurum olarak kilise ve bir sosyal tabaka olarak ruhbanlıktır (Wilson, :14; 
karş. Kolakowski, 1999: 130-4); yoksa Hristiyanlık, Batının hem dini hem 
de bir kültür alanı olarak arka plandaki en büyük temeli olmaya devam 
etmektedir. Bugün Batı toplumlarında kendilerini “ateist hristiyan” olarak 
niteleyenlerin varlığı bu gerçeğin en somut göstergesidir. Bir dönem 
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı olarak görev yapan ve “Avrupa’ya 
ruh verme”de yardımcı olacağı için dinî bir desteğe ihtiyaçları olduğunu 
açıkça belirten Jaggues Delors’in “ben sosyalist olmama rağmen koyu bir 
katoliğim.” ifadesi, bir insanın yetiştiği kültürde almış olduğu değerleri 
bir anlam ve kimlik aracı olarak muhafaza ettiğini göstermesi açısından 
oldukça anlamlıdır.5 Nitekim İtalya’nın Lotero ve İspanya’nın Santiago 
di Compostella şehirlerinde Papa II. Jean Paul öncülüğünde gençlik 
toplantıları düzenlenmesi ve bu toplantılarda Papa’nın, özgün bir Avrupa 
kültürü inşa etmede, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik değerlerini geliştirmede 
Hristiyanlığın oynayacağı önemli rol üzerinde ısrarla durması (bkz. Voyé, 
1999:280) ve son olarak hazırlanan Avrupa Anayasasında dinin yer almadığı 
belirtilmekle birlikte imza töreninin Papa figürü altında düzenlenmiş olması 
5 Türkiye Gazetesi, 30 Kasım 1994.
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üzerinde düşünmek gerekmektedir. Anlaşılan her ne kadar ileri düzeyde 
seküler bir yapıya ulaşmış olsa da Batı toplumlarında Hristiyanlık her 
halükârda kültürün önemli bir unsuru ve hatta belirleyicisi olma özelliğini 
devam ettirmektedir. Bu çerçevede, 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde 
gelecek yüzyılda Hristiyanlara yer olup olmayacağı tartışılmakla birlikte 
(Wuthnow 1993: 520) çeşitli çevreler, özellikle Amerika’daki dinî liderler 
tarafından Hristiyan kimliğin 21. yüzyılda da pek muhtemelen varlığını 
sürdüreceği öngörüsünde bulunulmuştur (Wuthnow 1993: 523). 

Günümüzde Latin Amerika ülkelerinde son yıllarda Protestan gruplar 
gözle görülür bir gelişme kaydetmektedir. Güney Kore ve Tayvan’da 
Konfüçyanizmin neo-geleneksel yorumu yayılma sürecindedir. Japonya’da 
Protestan fundamentalizmine karşı esas itibariyle Budist karakter taşıyan 
yeni dinî hareketler hızlı bir şekilde yayılma eğilimindedir. Yahudilik’te Gush 
Emunim hareketi hızla gelişmektedir (Carr and Saha 2001:67-86). İslam 
dünyasında da Müslüman Kardeşler, Hamas, Hizbullah ve FIS (İslamî 
Kurtuluş Cephesi) gibi hareketlerin yaygın olduğu bilinmektedir. Halkının 
çoğu Müslüman olan toplumlarda da dinin ve dinî sembollerin her geçen 
gün önem kazandığı bilinmektedir. Geleceğe dönük yapılan öngörülerde 
de İslam’ın gelişme göstermeye devam edeceği belirtilmektedir. 

Bu bağlamda belirtilmesi gereken bir husus da, dinin içinde 
bulunduğumuz yüzyılda da var olmaya devam edeceği belirtilmekle 
birlikte belli bir değişim ve dönüşüm yaşayacağı da vurgulanmaktadır. 
Önümüzdeki yüzyıl içerisinde modern insanların daha evrensel kimliklere 
sahip olacağı; zira artan iletişim imkânları vasıtasıyla bir dinin mensuplarının 
dünyanın en uç noktasındaki din kardeşleriyle irtibat kurduğu ölçüde kendi 
dar mezhep veya cemaat kalıplarının erozyona uğrayacağı böylece bir 
anlamda dinlerin küreselleşeceği öngörüsünde de bulunulmaktadır.

Sekülerleşme ve dinin geleceği hakkında yapılan tartışmalar kapsamında 
ortaya çıkan bazı eğilimleri şu şekilde sıralamak mümkündür. Buna göre, 

a) Din, 21. yüzyılda yok olmayacak, yok olacağı tezi doğrulanmamaktadır.
b) Sekülerleşme tezi yeniden gözden geçirilecektir.
c) Dinin küresel anlamda görünürlüğünde her geçen gün bir artış söz 

konusudur.
d) Dinin bilimsel incelenmesine ilgi artacaktır.
e) Sekülerleşme tezinin zayıflamasıyla birlikte önemli bir veri birikimi 

olacaktır (Iversen 2004).
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6. Sonuç

Sekülerleşmenin farklı boyutlarda tezahür ettiğini bilinmektedir. 
Nitekim sekülerleşme tezinin öngörülerinin tam olarak gerçekleşmediği 
yönündeki görüşleriyle dikkatleri üzerine çeken Berger, dinin toplumsal 
planda gerilemesine rağmen bireysel alanda varlığını sürdürmeye devam 
ettiği yönünde kategorik bir ayrım yaparken aslında sekülerleşmenin iki 
farklı boyutta tezahür ettiği vurgulamış olmaktadır. Ona göre kamu ve 
kültür alanlarının dinî kurumlar ve sembollerin egemenliğinden çıkarıldığı 
süreç olan “yapısal sekülerleşme” ile bilincin sekülerleşmesi olan “öznel 
sekülerleşme” farklı boyutları temsil etmektedir (Berger, 2002a: 13). Şu 
halde sekülerleşme ve dinin geleceğinden söz ederken dinin toplumsal ve 
bireysel fonksiyonlarının neler olduğu konusunun açıklığa kavuşturulması 
büyük önem taşımaktadır. Zira bu gerçeği göz önüne almadan dinî 
düşünce ve yaşayışla ilgili olarak yapılacak değişiklik taleplerinin çok 
fazla öngörülebilir sonuçlar doğurduğunu söylemek son derece zordur. 
Sözgelimi, Hristiyanlık tarihinde Pavlus’un yeni yorumlarıyla yapmış 
olduğu açılım, 16. yüzyıl Protestan Reformasyon hareketi ve son 
olarak 1964 yılında toplanan II. Vatikan Konsili’nde dinin modern 
toplumsal şartlara ‘uygun’ olması gerektiği, dolayısıyla “güncellenme”nin 
(aggiornamento) zorunlu olduğu şeklinde yapılan açıklama (bkz. Wilson, 
1999: 79; karş. Nottingham, 1971: 290) tüm dünyada Hristiyanların 
inançlarını ve davranışlarını önemli ölçüde etkilemiştir. İslam tarihinde de, 
her ne kadar Hristiyanlığa benzer kapsamlı reformasyon hareketi görülmese 
de, zaman zaman ortaya çıkan ihya hareketleri ve reform tartışmaları aynı 
kapsamda değerlendirilebilir. Fakat hangi din veya inanç sistemi içerisinde 
söz konusu olursa olsun bu tür talepler toplumsal yapıda çok farklı sonuçlar 
doğurmaktadır. Bir diğer ifadeyle, dini yeni ve modern şartlara uyarlama 
girişimleri bir yönüyle dinin öneminin kaybolması yani sekülerizmin zaferi 
şeklinde algılanabilirse de, aslında dini modern dünyada yeniden üretmenin 
ve yaşatmanın en önemli aracı olmaktadır. Dolayısıyla sekülerleşme 
ve din ilişkisi tek faktöre bağlı açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Bir 
diğer ifadeyle, din ve sekülerleşme arasında ilişki birinin diğerine karşı 
açık bir üstünlük elde edemeyeceği şekilde son derece girift bir görünüm 
sergilemektedir. Anlaşılan toplumsal ve bireysel hayat ne tamamen dine 
yönelerek ne de dini devre dışı bırakarak sürdürülebilmektedir.
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FARKLI KİMLİKLER
–ORTAK DEĞERLER ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN–

DEMOKRASİ VE DİN SINAVINA DAİR

* MEHMEDOĞLU,  Yurdagül
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ABSTRACT

Different Identities-Shared Values Examination of Multiculturalism 
about Religion and Democracy 

Considering modern democratic policies the Governments has to give 
equal opportunities to the minorities while keeping the religious and 
cultural values of the majority intact. Multiculturalism is the policy or 
practice of giving equal attention or representation to the religious and 
cultural needs of all the different groups in a society: special emphasis may 
be given to minority groups, which have been underrepresented in the past. 
The main problem in establishing a multicultural society is that how much 
of religious and cultural needs of the minorities can be accommodated on 
the one hand and how much the minorities are ready to accommodate the 
religious and cultural practices of the majority on the other hand. 

While working on the above principles the next problem is who would 
be representing the true picture of the majority as well as of minorities 
and which principles are to be accepted or rejected. Wrong representation 
either by majority or minorities will be damaging to their own cause for 
establishment of multiculturalism. Therefore, it is utmost important that 
how to handle the cause of the minorities. 

In this paper will be discussed contrubition of the religion to our shared 
sphere and  our needs of shared area as well as our  differencies. 

Key Words: Shared Values, multiculturalism. religion, democracy.
Giriş
Günümüzde demokratik eğilimlerle üretilen modern politikalar, 

çokkültürlülük kavramını öne çıkartarak  farklı kimliklerin bir arada 
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yaşama imkânını tartışmaktalar. Son zamanlarda farklı kimlikler ya da 
azınlıklar talep ve ihtiyaçlarıyla politikaların hem ortaya çıkmasına hem 
de belirginleşmesine sebep oluyorlar. Bizim kim olduğumuzu tanımlayan, 
diğer insanlarla özdeşleşme ya da reddetme sonucu içselleştirdiğimiz 
sürekli ve tutarlı olması gereken yetişkinlik rolümüzü, değer verdiklerimizi, 
beklentilerimizi ve temel niteliklerimizi ifade eden kimliğimiz de 
çokkültürlülük tartışmaları içerisinde merkezî bir konumda durur. Yine 
son zamanlarda bazı akademik çevreler kimliğin bu merkezi tabiatından 
hareketle yeni bir tez geliştirdiler. Buna göre ‘kimliğimizin kısmen tanınma 
ya da tanınmama yoluyla, çoğu zaman da başkalarının yanlış tanıması 
yoluyla biçimlendiğidir. bu nedenle çevredeki insanlar ya da toplum, 
onlara kendileriyle ilgili, hapsedilen, aşağılanan ya da sevilmeyen bir 
imaj yansıtıyorsa bir insan ya da bir grup insan gerçekten zarar görebilir, 
gerçek bir çarpıtılmaya uğrayabilir. Bu iddiaya göre biz çokkültürlülüğün 
farklılıklarımıza önem vermesine dikkat çekeceğiz. Fakat bu durum 
çokkültürcülüğün olgunlaşmak için  bir basamağa daha ihtiyacı olduğunu 
gösterir. Çünkü bizim farklılıklarımız kadar ortak değerleri de göstermeye 
ihtiyacımız var.  Bu bildiride, farklılıklarımıza olduğu kadar ortak alana 
olan ihtiyacımıza dinin katkıları tartışılacaktır.

Farklı Kimlikler 

Liberal demokratik yönelimlerle üretilen çağdaş politikalar epeydir 
çokkültürlülük kavramını öne çıkartarak farklı unsurların bir arada 
olma imkanını tartışmaktalar. Son yıllarda, bir toplum içerisinde ister 
farklı kimlikler ister azınlıklar ister alt gruplar olarak isimlendirilsinler 
farklı unsurlar talep ve ihtiyaçlarıyla politikaların hem oluşmasına hem 
belirginleşmesine sebep olmaktalar. 

 Bizim kim olduğumuzu tanımlayan, diğer insanlarla özdeşleşme ya 
da reddetme sonucu içselleştirdiğimiz sürekli ve tutarlı olması gereken 
yetişkinlik rolümüz ve değer verdiklerimiz, beklentilerimiz ve temel 
niteliklerimizi ifade eden kimliğimiz de çokkültürlülük tartışmaları 
içerisinde merkezî bir konumda durur. Yine son zamanlarda bazı akademik 
çevreler kimliğin bu merkezi tabiatından hareketle yeni bir tez geliştirdiler. 
Buna göre ‘kimliğimizin kısmen tanınma ya da tanınmama yoluyla, 
çoğu zaman da başkalarının yanlış tanıması yoluyla biçimlendiğidir; 
bu nedenle çevredeki insanlar ya da toplum, onlara kendileriyle ilgili, 
hapsedilen , aşağılanan ya da sevilmeyen bir imaj yansıtıyorsa bir insan 
ya da bir grup insan gerçekten zarar görebilir, gerçek bir çarpıtılmaya 
uğrayabilir. Tanınmama ya da yanlış tanınma zarar verici olabilir; insanı, 
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sahte, çarpıtılmış ve indirgenmiş bir varoluş tarzına hapsederek baskıya 
dönüşebilir. (…) Bireyi yanlış tanıma ya da tanıtma, gereken saygının 
gösterilmediğini belirtmekle kalmaz bu durum acı verici bir yaranın 
açılmasına neden olarak kurbanlarını, sakatlayıcı bir biçimde, kendilerinden 
nefret ederek yaşamaya mahkum eder. (Charles Taylor vd., 2005, 43)

Kimliklerimizin bu anlamda merkezi hâle gelmesinde modernite ile 
onun bireye vaad örgüsü arasında çok yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. 
Kollektif yaşama anlam ve yorumlama biçimlerinden ve toplumsal bir 
şeref anlayışından bireysel-içsel bir haysiyet anlayışına uzanan insanlığın 
hikayesinde, bugün bahsettiğimiz tartışmalar toplumsal olarak hiyerarşik 
ve eşitşiz yapının evrensel ve eşitlikçi bir yapıya dönüşümü esnasındaki 
tartışmalardır. Bu geçiş içerisinde grubun şerefi, bireyin herkeste 
bulunabilecek ortak insan olma haysiyetine dönüşme savaşı vermektedir. 

Bireyselleşmiş bir kimlik, bana özgü içimde keşfettiğim, bir idealle birlikte, 
kendine ve kendi özel varoluş biçimine sadık kalma ideali ile birlikte ortaya 
çıkmaktadır. ‘İnsanların bir tür ahlak duygusuyla neyin doğru neyin yanlı olduğunu 
söyleyen bir sezgiyle doğdukları yolundaki inanç (Taylor, 44)’ ile ahlakın ağırlık 
noktasını insanın kendi içine yöneltmek suretiyle kendi duyguları ile ilişkiye 
geçirmeyi hedefliyordu. Bu yeni durumda ‘kendimizi iç derinlikleri olan varlıklar 
olarak algılarız. Başlangıçta, kaynağın içimizde olması bizi Tanrı’yla ya da 
fikirlerle bağlantılı olmaktan alıkoymaz. (Taylor, 45) 

Ne var ki bireysel ahlak anlayışını önceleyen bu bireysel anlayışın son 
yıllarda yeniden farkına varılan kısmı ise kimliğimizin ve onu kendisine 
bağladığımız ahlak anlayışımızın da monolojik değil diyalojik bir nitelik 
taşıdığıdır. (Taylor, 47) Yani kendi kimliğimizi oluşturduğumuz süreç 
tabiatı gereği başkalarını özellikle varlığımız için, G. Herbert Mead’in 
isimlendirdiği gibi önemli öbür kişileri, daha önemli hale getirir. 

Kimliğimizi her zaman önemli saydığımız öbür kişilerin bizde görmek 
istedikleri şeylerle diyalog içinde bazen de çatışma içinde tanımlarız.
(Taylor, 48) Kimliği bu diyaloğa açık kısmı bizim onu yalıtılmış kendi 
başına oluşan bir şey olarak tanımlayabilmemizi imkansız kılar. Bu 
sebeple kimliğimizi çelişki içerisinde olsun ya da olmasın oluşturan 
dışarıdaki unsurlar da kimliğimiz kadar önem kazanır ve bu yapı içerisinde 
tanımlanmayı gerekli kılar. 

Modern hayatla birlikte karşımıza çıkan yeni şey tanınma gereksinmesi 
değil, tanınma çabasını başarısızlığa uğratabilecek koşullardır. (Taylor, 49)
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Çok kültürlülük bu tanınma çabası içinde olan unsurların ihtiyaç ve 
taleplerine birçok alanda karşılık vermek ve bunu eşzamanlı olarak saygı 
ve barış zemini içinde yapmakla karşı karşıyadır. Bu bağlamda insanın ve 
onun kendini tanımladığı kimliğin ve ya da kimliklerin korunması bugün 
insanlığın muhtaç olduğu bir  ilkedir. Bununla birlikte farklı kimliklerin de 
–şimdilerde olmasa bile ortak değerleri yakalama arayışı içinde olmaları 
yine kaçınılmaz bir şeydir. 

Zira bireyler kimliklerini en net olarak oluşturdukları ergenlik 
döneminde farklılıklarını öne çıkarak ve kendileri için önemli ötekinden 
ayrışarak tanınmayı arzu etseler de erişkinlik yıllarında içsel, toplumsal 
ve evrensel bir bütünleşmenin arayışı ve arzusu içinde olurlar. Bu bize 
çokkültürlü dünya düzeninin henüz başında ergenlik dönemini hatırlatan 
biçimde, kimlik ayrıştırma safhasında olduğu izlenimini verir. Bundan 
sonraki safha, evrensel ortak erdemin peşine düşülmesi gereken başka bir 
dünya düzeni olması sağduyunun umududur.

Ahlak-Din ve Global Sorunlar

Günümüz dünyası, hiç olmadığı kadar bilgi ağlarını genişletmişken, bir 
o kadar da yeni sorun alanları oluşturmaktadır. Bunlar içerisinde birçok 
sorunun öncelikle ahlaki olduğu dikkat çekicidir. 

Birleşmiş Milletlerin son raporunda belirtildiği gibi ya kaçırılmak ya da 
devletlerin legalize etmesi suretiyle, ulusal ve uluslar arası terör bilerek ve 
isteyerek savaşlara gönderilen ‘çocuk askerler, çok sayıda ebeveyne sahip 
çocuklar, büyükannelerin çocuğu olan bebekler, Aids yetimleri, çocuk 
annelerin çocukları, savaş ortamlarında ve kamplarda büyüyen gençler 
ve gibi problem alanları, dinlerin evrensel ilkelerinden faydalanılarak 
çözülebilecek ahlaki sorunlar gibi durmaktadırlar.

Dinlerin kendilerine bağlı bir etik oluşturması, dinlerin sistematik 
oluşumunun bir sonucu olmakla birlikte, dinlerin kolaylaştırmak istediği 
ahlaki‘bağ’, ağırlaştırılmış ve inayet mesajı günümüzde büyük ölçüde 
kaybolmuştur.(P.Tillich, 2006, 10).

Bu hissedilen kayıp, en azından bu konuda bir talebi olan ve geleceği 
konusunda kaygılanan günümüzde de bazı bireyleri hem dinin hem de 
felsefenin dışında başka bir ahlak anlayışı olabilir mi düşüncesine sevk 
etmektedir.

 Buradaki arayış üstü örtük olarak şunu ifade eder. Ahlakın zihin için 
vazgeçilmezliğini fark etmekle birlikte üzeri bazen sırlar bazen asırların 
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bilinmez tarihi bazen de siyaset ile örtülen dini öğretiler kişinin bu 
yolculuğunda duyamadığı bir ses hissini vermektedir. Çünkü daha önceden 
kulak vermediğimiz, beslemediğimiz bir iç bize ses veremeyebilir.

Oysa dinsel ilkeler ahlaki eylemin ilkeleri içinde dururlar. ‘Din özünde 
etik olduğu gibi ahlak da özünde dinsel olursa, hiçbiri diğerine bağımlı 
olmadığı gibi, hiçbiri diğerinin yerine geçemez. (Tillich, 11)’

Günümüzde farklı dinî, kültürel hareketler de dinin ve kültürün ötesine 
taşınarak kendine yeni yaşama alanları oluşturuyor. Bu değişimi anlamak 
sosyal bilimcileri olduğu kadar uzmanlık alanı din olan araştırmacıları da 
araştırmaya bir çözüm üretmeye zorluyor. 

Ülkemizde teoloji alanında son derece zengin bir kültür mirasının 
yanı sıra günümüz problemlerine yönelik henüz mikro ölçeklere inmeyen 
çalışmalar olduğu da bilinmektedir. Bununla birlikte önümüzde hızla 
büyüyen global problemlere nüfuz edebilmek sanılandan daha fazla 
donanım ve toplumda karşılığını bulacak gerçekçi önerilere ihtiyaç 
duyuyor. 

Büyük panolar olarak problemleri görmek çözümü görmeyi 
beraberinde maalesef getirmiyor. Çünkü panoyu, bağlandığımız ideolojik 
pozisyonlarımız, siyasi görüşlerimiz ve dünyayı algılama biçimimizle 
görmeyi istediğimiz gibi oluştururuz. Oysa gerçek pano toplumsal 
resimlerin oluştuğu platformu anlamaya çalışmak yanında bizim topluma 
karşı duyduğumuz sorumluluğu duyumsamakla yakından ilgilidir.

Habermas vatandaşların eşit bir biçimde kamusal alanda kendilerini 
ilgilendiren özel konularda eleştirel ve rasyonel bir biçimde tartışılmasını 
demokrasinin gereği olarak kabul eder. (J. Habermas,1989) Fakat 
demokrasi  kabul kamusal alanın neliği sorgulanmasının yanı sıra herkesin 
kamusal alan oluşturmasının da şüphesiz bir kaos oluşturacağı konusuna 
da çözüm aramak zorunda kalmıştır. Çünkü demokrasi aynı zamanda 
müşterek platformlar ve birleştirici alanları da oluşturmakla yükümlüdür. 
Zira sükunet ve barış formülasyonları yalnızca mikro ölçekler içerisine 
hapsedilemeyeck kadar evrensel ve genel geçer unsurların yine genel 
kabulünden geçer.

Toplumsal refah ya da normlara zıt olan din motifli davranışlara 
demokratik bir idare nereye kadar izin verebilir? sorusu da günümüzde 
önem kazanmıştır. Bir grubun dinî özgürlüğünü kullanması sonucunda 
toplumsal hayatın işlevselliği zarar görüyorsa ya da diğer insanların sağlık 
ve güvenliği tehlikeye giriyorsa, toplumun geniş kesimlerinin refahı için 
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dini özgürlük iddialarından vazgeçilmesi gerektiğiyle ilgili genel bir 
fikir birliği vardır. Birçok batı demokrasisinin bu temelden hareketle dini 
özgürlükler konusunda tavır geliştirdiği bilinmektedir. (S. V. Monsma-J. 
C. Soper, 2005, 3)

Ortak Değerler

Bunun yanı sıra batımızdaki dünyada din özgürlüğüne hiç kimse bir 
lütuf olarak bakmamaktadır. Dini özgürlük ‘birincil özgürlük’ olup yasal 
durumundan daha fazla şeyi ifade etmektedir. Bu özgürlük kadar toplumsal 
birlik ve refah da önemlidir. Toplumsal refah, insanların kendilerini toplum 
olarak ifade etmesini sağlayan ortak değerler, mitler ve hatıralar için çaba 
göstermelerini gerektirir. İnsanlar ancak kendilerini bir bağla bağlandıkları 
toplumun bir üyesi olarak gördüklerinde ortak işler yapabilirler. Toplumun 
ortak değerleri sarsıldığında da, bazı kişilerin uygulamaları diğerlerinin 
hayatlarını kesintiye uğratıyorsa toplum bütünlüğünü kaybetme tehlikesiyle 
baş başa kalmaktadır. (S. V. Monsma-J. C. Soper,4-5)

Bu bildirimde üzerinde durmak istediğim ve bir farkındalık geliştirmek 
istediğim vurgu şudur: Moderniteyi kabullenip çoğunluğu Müslüman 
olan ve İslam’ı siyasal bir hareket olmaktan ziyade kültürel arkaplanıyla 
hayat haline getiren Türk toplumunun içinde barındırdığı farklı kimliklerle 
birlikte dünyamızın bugünlerde şahit olduğu yine modernitenin ürettiği 
sorunlarla baş edebilecek dinamiklerini harekete geçirmesi gerektiğidir. 
İslam dininin kaynakları, bütün bunları kapsayan, esnek ve uygulanabilir 
ve aynı zamanda insanın haysiyetini muhafaza eden doğru çözüm önerileri 
içermektedir. Çünkü bu dinin başlangıçta da ifade edildiği gibi insanı 
merkeze alan sistemi, aradığımız cevapların temel prensiplerini bünyesinde 
taşımaktadır.  

Bazı kesimler arasında yıkılan duvarlar, netliğini kaybeden katı görüşler, 
kurulan yeni köprüler, kültürel ve sosyal bir kaynak olarak farklılıklar için 
dinin yine/yeni sözleri olduğuna inanıyorum.

Bir ilahiyatçı olarak da bu dinamiklerin bu medeniyet içerisinde 
varolduğundan hareketle dinlerin yalnızca müştereklere sahip olanları 
değil, hiçbir müştereği olmayanları da kucaklayabileceği potansiyele 
inancımı burada tazeleme gereği duyuyorum. 

Yoğun ilginize teşekkür ediyor, umut etmek için geç kaldığımız 
bir günden çok önce ortak değerlerin huzuruna erişmek temennisiyle 
sözlerimi tamamlıyorum. Saygılarımla…
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KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 
TÜRKİYE’DE LAİKLİK

MERTCAN, Hakan 
TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ

ÖZET

Laiklik ilkesi, laik devlet örgütlenmesi, Hıristiyanlığın hüküm sürdüğü 
Avrupa topraklarında ortaya çıkmış bir model olmakla birlikte; bunları, 
Hıristiyan dininin bir özelliği olarak görmek doğru değildir. Laik iktidar, 
kiliseye karşı yürütülen bir mücadelenin eseridir. Gerçekten  de, kökeninde 
din karşıtlığı bulunmakla birlikte, laiklik, belli bir tarihsel süreç sonunda, 
dinler karşısında tarafsızlığı ifade eden; din, inanç ve ibadet özgürlüğünü 
güvence altına alan bir ilkenin adı olmuştur.

Laikliği, ortaya çıkış koşullarına indirgeyen yaklaşımların eleştirildiği 
ve laikliğe ilişkin, “din işleri ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” 
şeklinde yapılan tanımın içerdiği risklere, sorunlara işaret edildiği 
çalışmamızda, kuramsal tartışmalar üzerinde önemle durulmuş ve neticede 
özgün bir kavramsal çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Türkiye’de, 
Cumhuriyet’in başlarından itibaren önemli bir hedef olarak benimsenen 
laikliğin, öğretide ve uygulamada nasıl bir niteliğe sahip olduğu irdelenmeye 
çalışılmıştır. Bunu yaparken bir karşılaştırma yapabilme imkanı vermesi 
açısında üç Avrupa ülkesindeki (Fransa, Almanya, Yunanistan) duruma 
da -kısmen- yer verilmiştir. Türkiye’deki laiklik modelinin iki temel 
özelliğinin, kavramsal çerçevesini çizdiğimiz laiklik modelinden farklı 
olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu iki temel farklılık; laiklik adına 
sosyal yapıya müdahale edilmesi ve dinin devlet denetimine alınması 
olarak karşımıza çıkmaktadır

Anahtar Kelimeler: Laiklik, din, sivil toplum, Diyanet İşleri Başkanlığı.

ABSTRACT

Although laicism principle and lay governmental organization are 
accepted as models stemmed in European Territory where Christianity 
was dominant, viewing them as characteristics of Christianity can not be 
accepted. Lay control is a result of the struggle against the Church. Indeed, 
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in addition to being against religion in its roots, laicism has been the name 
of the principle that symbolizes impartiality toward religions throughout 
history and that guarantees freedom of religion, belief, and worship.

This study in which the approaches simplifying laicism to the reasons 
of its emergence are criticized and the problems and the risks of defining 
laicism as “separation of religious and governmental affairs” are outlined 
focuses specifically on theoretical debates on the issue and attempts to 
establish a new theoretical framework. It has also been aimed to analyze 
the theoretical and practical features of laicism as being an important target 
since the beginning of the republic in Turkey. In doing this, the situations 
in three European countries (France, Germany, and Greece) are discussed 
to make comparison possible. The study also tries to shed light on the 
differences between two foundation of laicism model in Turkey and the 
laicism model presented in this research. These differences are: interfering 
with the social structure in the name of laicism and the control of the state 
on religion.

Key Words: Laicism, religion, civil society, Presidency of Religious 
Affairs.

Giriş

Laiklik, başta Anayasa hukuku, siyaset bilimi ve felsefe olmak 
üzere sosyal bilimler alanında yer alan birçok disiplin tarafından uzun 
süredir tartışılan bir kavramdır. Fakat kavram, bunca tartışmaya rağmen, 
özgürlükçü, çoğulcu, demokratik bir devlet ve toplum modeli açısından 
taşıdığı hayati önem dolayısıyla tüketilebilmiş değildir. Gerek Türkiye 
gerekse Fransa başta olmak üzere Avrupa’daki literatüre bakıldığında 
konunun sürekli canlılığını ve önemini koruduğu görülmektedir. 
Tartışmalardaki bu canlılık ve laik yapılanmanın, farklı inanıştan insanların 
bir arada daha özgür bir toplumda yaşamasının olmazsa olmaz bir koşulu 
olduğuna dair inancımız, bizi bu çalışmayı yapmaya yönelten sebeplerin 
başında yer almaktadır. 

Laikliğin Türkiye uygulamasına bakıldığında, Cumhuriyet'in 
kuruluşundan itibaren laikleşme amacı vurgulanmış olmakla birlikte, 
bunun tam anlamıyla başarılamadığı görülmektedir. Türkiye’deki 
laiklik uygulamalarının iki temel sorunu bulunduğunu düşünmekteyiz.  
İlki,  Cumhuriyetin başlarında, siyasal ve hukuksal düzenin dışında, 
sosyal- kültürel yapının da  “laikleştirilmeye”  çalışılmasıdır. Laiklik, 
bütün toplumsal ilişkilerin dinsel olandan arındırılması, dinin sosyal 
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görünümlerinin ortadan kaldırılması demek değildir; bu tarz bir yorum, 
laikliğin özgürlükçü içeriğine aykırıdır. İkinci ve bizim de üzerinde önemle 
durduğumuz sorun, laikliğin din  ve devlet ayrılığı  olarak formüle edilmiş 
olmasına rağmen, devletin dini  kontrol altına almış ve bunun  için de devlet  
yapısı içerisinde Diyanet  İşleri  Başkanlığı (DİB)  gibi  dinî görevleri 
yerine getirecek bir  teşkilata yer vermiş olmasıdır. Bu durumun laiklikle 
bağdaşabilme olanağı bulunmamaktadır. Kurumun hem varlığı hem de 
görevlerini yerine getirirken ortaya koyduğu yaklaşım laiklik ilkesinin 
içeriğiyle ciddi biçimde çelişmektedir. Fakat bu çelişkili tutumlar sadece 
Türkiye’ye özgü değildir. Laikliğin “anavatanı” olarak addedilebilecek 
Fransa’da da çeşitli biçimlerde sorunların bulunduğu görülmektedir.

I. Kavramsal Çerçeve 

J. Baubérot, Fransa’daki durumu değerlendirirken, laikliğin bir 
çatışmanın meyvesi olduğu gibi bir uzlaşmanın da meyvesi olduğunu söyler 
(Baubérot, 2003a: 99) ve bu kavramın, çok boyutlu, hukuki kuralların 
düzenlenmesinden bir arada yaşama sanatına kadar uzanan küresel bir 
fenomen olduğu tespitini yapar (Baubérot, 2003b: 35). Edgar Morin de, 
laikliği, “ hoşgörü ve düşüncelerin tartışıldığı çoğulcu bir kamusal alanın 
oluşturulması ve savunulması” biçiminde tanımlamaktadır (Baubérot, 
2003b: 36).

Jean-Michel Belorgey, laikliği savunurken dinsel inançlar açısından, 
oldukça özgürlükçü bir tavır sergilemekte ve laikliğin, dinsel özgürlüğün 
iki boyutunu, dini öğretme ve inançları ifade etme özgürlüğünü 
içerdiğini, aynı zamanda, din-devlet ayrılığının, devletin bir dine mensup 
vatandaşlarının dinsel hayatlarını geliştirecek projelerine yardım hakkını 
reddetmesi anlamına gelmeyeceğini savunmaktadır (Belorgey, 2001: 38). 
Belorgey, çok yerinde bir tespitle, laikliğin, “hiçbir şekilde din karşıtı bir 
mücadele veya dinin özele itilmesi” olmadığını; fakat bununla birlikte, 
“devletin dinin yönetimini eline alması da” olmadığını vurgular (Belorgey, 
2001: 44).

Bockel, laikliği, beraberce yaşayabilmenin ve hoşgörülü bir toplumun 
garantisi olarak görür. Ona göre, laiklik, bir taraftan insanları özgür 
bırakarak birbirlerine yakınlaşmalarını temin eder, diğer taraftan da 
bu insanlardan kimliklerinin çok belirgin çizgilerini belirtmekten 
kaçınmalarını isteyerek bir arada var olmanın zeminini sağlamaya çalışır. 
Bockel, aynı zamanda, laiklik kavramının içeriğindeki belirsizliğin başlıca 
sebebinin, “bu kavramın farklı iki felsefe ve doktrin tarafından taşınması” 
olduğunu söylemektedir: “(B)ir yanda, laik ahlaka dayalı bir toplum 
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kurmayı amaçlayan ‘Cumhuriyetçi Doktrin’, diğer yanda da plüralizm ve 
özgürlüklere değer veren ve laik devletin her şeyden önce tarafsız olduğuna 
inanan ‘liberal, demokratik’ bir doktrin yer almaktadır. İlki katı bir doktrin, 
ikincisi hoşgörülü bir öğretidir.” (Bockel, 2001: 51)

Olivier Abel de, laikliği bir arada yaşamanın, hatta bir adım daha 
ileri giderek hayatta kalmanın koşulu olarak görür ve laikliğe mahkûm 
olduğumuzu savunur (Abel, 1995: 32). Ona göre, “birbirlerinden oldukça 
farklı unsurların toplamı olan toplumlarımızda laiklik, toplumsal yaşantının 
kırılgan ancak aşılmaz koşuludur” da (Abel, 1995: 27). Bu koşulu şöyle 
anlamlandırmaktadır Abel: “Laiklik, din karşıtı bir gücün siyaseti dinden 
ayırmasından çok, çoğul inanç ya da ideolojilerin (dinsel ya da din karşıtı) 
başkaları adına yaşama iddiasından birlikte vazgeçmeleri ve olası bir 
toplumda birarada varolmalarına olanak sağlayacak kuralları birlikte 
aramaları hareketidir.” (Abel, 1990: 59) Ayrıca, laik bir devletin dine 
müdahalesinin (Diyanet’in, yurtdışındaki göçmenlere imam göndermenin 
ve nüfus cüzdanlarında din hanesinin vs.) olamayacağının (Abel, 1995: 
31) ve laiklik açısından azınlık haklarının öneminin altını çizmektedir 
(Abel,1990: 63).  

Laikliği entelektüel ve kültürel bir hareket olarak gören Mohammed 
Arkoun, laikliğin, her türlü maneviyatın reddedilmesi, dine ve dinsel 
olan her şeye karşı bir düşmanlık şeklinde algılanmasını, haklı olarak, 
eleştirmektedir. Arkoun’un işaret ettiği noktalardan biri de, laiklik ve 
laisizm arasındaki farktır: “Laiklik kavramını bugün hala kullanılabilir 
kılabilecek yegâne şey(in), laiklik ile laisizm (laikleştirmecilik) 
arasındaki ayrım” (Arkoun, 1995a: 20) olduğunu belirten Arkoun’a göre, 
“ başkalarının tercihlerine ve hürriyetlerine saygı duymak için, ideolojik 
rengi çok az, alabildiğine tarafsız ilmi araştırma, her türlü bilgi faaliyeti 
karşısında eleştirel bir konum alma niteliği ile açık laiklik teorisi ve 
pratiğinin insanlık ruhunun en büyük kazanımı olduğuna inanıyorum. İşte 
bu, hakiki laikliktir” (Arkoun, 1995b: 175); fakat laisizm buna tamamen 
ters bir konumdadır (Arkoun, 1995b: 176).

Türkiye’deki tartışmalara baktığımızda, laikliği savunanlar arasında en 
çok kabul gören tanımın, “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” 
şeklindeki tanım olduğu görülmektedir. Anayasa’da, Anayasa Mahkemesi 
ve Yargıtay kararlarında da yerini alan bu tanım, yalnızca Kemalistlerin 
değil, değişik fikirlerden birçok kişinin de çok sık başvurduğu bir tanımdır. 
İlginç olan bir şey de, devlet- din ayrılığını devletin dini kontrol etmesi 
şeklinde anlayanların azımsanamayacak sayıda olmalarıdır. Elbette ki, 
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çoğunluğu oluşturmasalar da, bu paradigmanın dışından bakanlar da vardır.

Tarihsel gelişim açısından laikliğin, rasyonel düşünce ile dinsel 
düşüncenin birbirinden ayrılması ve akıl ile vicdanın özgürleşmesi 
biçiminde ortaya çıktığını belirten Ç. Özek, laikliği, devletin dini esaslara 
dayanmadığı ve din özgürlüğünü güvence altına aldığı bir siyasal sistem 
olarak tanımlamaktadır. Özek’e göre, “din ve devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması” şeklindeki tanım, eksik ve dar olduğu gibi zararlıdır da; çünkü 
devlet, dinin suiistimalini önlemek için belli ölçülerde dine karışmalıdır. 
Ona göre, din devlet ayrılığı, “sadece dinin devlet işlerine karışmaması 
şeklinde anlaşılmalıdır. Karşılıklı bir alakasızlık, özellikle kültür yönünden 
geri kalmış ülkelerde, dinin hurafelerle karışarak ülkenin gelişimi 
yönünden menfi bir rol oynaması neticesini doğuracaktır.” (Özek, 1960) T. 
Z. Tunaya da Özek’in bu görüşlerini paylaşmaktadır (Tunaya, 1999: 52-3). 
Ona göre de, devlet her türlü dinsel hurafeyle mücadele etmelidir; çünkü 
“inkılapçı laiklik prensibinin uygulanması, iktidarın hurafeci çevrelere 
asla müsamaha göstermemesini zaruri kılar.” (Tunaya, 1999: 56)

Mümtaz Soysal, laikliğin, Türkiye’de, Batı’dakinden farklı olarak, 
“dinin toplum işlerinden, toplumsal görevlerinden sıyrılıp ‘vicdanlara 
itilmesi’, kişilerin iç dünyalarından dışarılara taşmayan bir inançlar bütünü 
sayılabilmesi” gibi bir “unsur” taşıdığını belirtmektedir (Soysal, 1997: 
172). Yine, Soysal’a göre, “dinin toplum işlerinden kişisel vicdanlara 
itebilme işinin daha sağlam ve emin yollardan gerçekleştirilmesi” için de 
devlet bünyesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na yer verilmiştir (Soysal, 
1997: 174).

Yavuz  Sabuncu, laikliği, “kısaca, din ve devlet işlerinin birbirinden 
ayrılması ve bu yolla din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması.” biçiminde 
tanımlamaktadır (Sabuncu, 2003:  118). Ayrıca, ona göre de, “gerek 
İslam dininin kendine has özellikleri, gerekse Türkiye’nin tarihsel 
koşulları, Türkiye’de dinsel hizmetlerin devlet hizmetlerinden tamamen 
ayrılarak, tümüyle bağımsız, cemaat örgütlerine bırakılmasına olanak 
vermemektedir.” Bu sebeple, devletin idari yapısı içerisinde, Diyanete 
yer verildiğini belirten Sabuncu; buradaki esas amacın, “dini inançları 
kişinin vicdanında tutma olarak özetlenebilecek olan laiklik politikasının 
gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak” olduğunu savunur (Sabuncu, 2003: 
125). Tanör de, Diyanetin, Kemalist laiklik anlayışını kitlelere götürücü bir 
tramplen, bir araç görevi görmüş olması dolayısıyla yararlı olduğunu ifade 
eder (Tanör, 2001: 29-30). Aynı şekilde, Özbudun da, laikliği, “ gerek ‘dine 
bağlı devlet’, gerek ‘devlete bağlı din’ sistemlerini reddeden, din ve devlet 
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işlerini alan olarak birbirinden tamamen ayıran bir yönetim sistemi” olarak 
tanımlamasına rağmen, Diyanet’in, “Türkiye’nin özellikleri sebebiyle 
ortaya çıkmış olan ve aslında laikliği zayıflatıcı değil, aksine onu koruyucu 
nitelik taşıyan bir çözüm tarzı” olduğunu ileri sürer (Özbudun, 1995: 56).

Lütfi Duran, laikliğin devletin dine müdahalesine izin vermeyeceğini 
savunur. Ona göre, “laik devlet, yasama yetkisini kullanırken, din 
kurallarını göz önünde tutmak ve emirlerine uymak mevkiinde olmadığı 
gibi; yürütme ve idare fonksiyonları arasında, dini hizmetler ve faaliyetler 
yapmamak zorundadır.”(Duran, 1965)

Bülent Daver’e göre, laiklik, dini ve dünyevi otoritelerin birbirinden 
tamamen ayrılmasını, din işlerinin bireysel, özel bir sorun sayılarak 
düzenlenmesinin cemaatlere bırakılmasını; devletin dinler karşısında 
tarafsız kalmasını ve muhtelif dinlere bağlı olanlar arasında hiç bir ayrım 
yapmamasını, böylece din özgürlüğünün sağlanmasını, buna karşılık 
dinsel otorite, ilke ve inançların da hiçbir biçimde devlet ve dünya işlerine 
karışmamasını gerektiren bir ilkedir ( Daver, 1955: 8).

Bizce belirtilmesi gereken ilk husus, laikliğin  “din işleri ve devlet 
işlerinin birbirinden ayrılması”  şeklindeki tanımının  ciddi  sorunlar ve 
riskler içerdiğidir. Her şeyden  önce, din işi  denilen  şey dışarıdan  bir  
tanımlamaya bağlı  olarak bu özelliğe  kavuşur;  yani  hiçbir şey ontolojik  
bakımdan dinsel  değildir; birileri ona  dinsellik atfettiğinde,  o  şey dinsel  
olabilir. Bu dinsellik atfetme gücünü elinde bulunduran siyasal  iktidar  
sahipleri, gerekli  gördükleri her vakit, bir şeyi din işi  olarak  niteleyebilecek 
ve  bu din işini, “devlet işi”ne karıştığı sebebiyle denetleyip baskı altına 
alabileceklerdir. İkinci olarak  da, dinsel olan kültürel  olanla  iç içedir. 
Kültürel yapı içinde yer alan bu dinsel değerlerin, Çağlar’ın da belirttiği  
gibi (Çağlar, 1994: 113), hukuk düzenlerini  etkilediği  görülebilir. Bu 
tür  etkilerin görülmesi devletin laik niteliğini ortadan kaldırmaz. Laik  
devlet  bakımından asıl önemli olan, dinsel olanın devletin meşruluk  
kaynağı  olmaktan  çıkarılması  ve herhangi  bir “hak  ölçütü”  olarak  
kullanılmamasıdır.

Bizim bakış açımıza göre, laiklik kavramı nötr bir içeriğe sahiptir.  
Bu anlamda, toplumu, ne adına olursa olsun, dinsel-kutsal değerlerden 
arındırma, bu değerleri kontrol altına alma, sınırlama, bastırma, ortadan 
kaldırma gibi amaçlar gütmez, bu tür amaçlar için militanlık yapmaz. 
Laiklik, toplumu dinsizleştirme yönünde kullanılabilecek bir ideoloji 
değil; dinin/kutsalın, devletin meşruiyet kaynağı olmaktan çıkarılmasını 
güvence altına alan, hukuksal-siyasal bir ilkedir. Erdoğan da, “(l)aiklik, 



311

sekülerleşme veya sekülarizmden farklı olarak, sosyolojik değil, fakat 
yalnızca siyasal-hukuki bir ilkedir. Gerçekten, laiklik toplumun veya 
toplumsal bir durumun niteliği olmayıp, bir siyasal örgütlenme biçiminin… 
bir ilkesi veya niteliğidir.” vurgusunu yapar (Erdoğan, 1995: 184-85). 
Vergin de, laikliğin felsefi bir erek, finalité olmadığını, özgürlük gayesine 
ulaşmakta bir araç-kavram, bir sosyal barış yöntemi olduğu fikrindedir 
(Vergin, 1994: 17). Ve bu araç-kavram/ilke, bütün dinler, mezhepler, 
dini/tanrıyı reddeden düşünceler de dâhil olmak üzere, bütün dini inanç, 
kanaat ve düşünceler karşısında tarafsız davranmayı, birini yekdiğerine 
karşı imtiyazlı kılacak veyahut da mağdur duruma sokacak şekilde hareket 
etmemeyi zorunlu kılar. 

Bir tanımlama yapacak olursak; laiklik, siyasal ve dinsel otoritelerin/kurumların 
birbirinden ayrılıp, birbirine karşı özerklik kazandığı, egemenliğin tanrıya veya 
daha kapsayıcı bir ifadeyle söylersek, kutsal olana dayandırılmadığı, devletin 
siyasal örgütlenmesini, hukuk düzenini, herhangi bir eylem ve işlemini kutsal 
olan ile meşrulaştırmadığı, bununla birlikte de, devlete, hukuk sistemini mutlak 
olarak dinsel olanla örtüşmeyecek biçimde düzenleme, tamamen dinsel olanın 
dışında düzenlemeler yapma1 gibi bir zorunluluk da yüklemeyen2, devleti dinler 
karşısında tarafsız bir konuma iterek, farklılıkların (değişik inanç gruplarının), 
hiyerarşik bir derecelendirmeye tabi tutulmadan, eşit koşullar içerisinde bir 
arada yaşamasının güvencesi olan bir ilkenin adıdır. Laikliğin özünde, dinsel 
olan her şeyle uzlaşmaz bir çelişki görmek doğru değildir.3 Laikliğin karşı 
çıktığı şey,  dinsellik/kutsallık değil, bunların eşitsiz ilişkiler yaratacak bir 
hak ölçütü, bir imtiyazlandırma ve/veya tahakküm aracı hâline getirilmesidir. 
Cangızbay’ın güzel bir biçimde ifade ettiği gibi, “laikliğin derdi, ne şu kültle 
(tapınıyla), ne bu kültle, ne de kültlerin kendisiyle değil, herhangi bir kült 
adına insanların zapturapt altına alınmasıyla/alınmak istenmesiyledir: hem 
de bu kült ister dinsel olsun, isterse de profan (lâdini/din-dışı)” (Cangızbay, 
2002: 74). Kesin olan bir şey var ise, o da laikliğin, insanların yaşamlarını, 
devletin tercih ettiği/dayattığı modellere karşı, kendi inançları doğrultusunda 
1Hukuk düzeninin, dinsel olanla örtüşebileceği noktaların olabileceğinin söylenmesi, bazı Avrupa devletlerin-
de yapıldığı gibi, dinsele devletin varlığını meşrulaştırmaya yönelik bir işlev yüklenmesi, anlamına gelmediği, 
yaptığımız tanımın bütünü göz önüne alınarak değerlendirildiğinde açığa kavuşacaktır. Bu örtüşmenin anlamı-
nı açıklamak için örnek verecek olursak, pazar gününü Hıristiyanların dinsel tatili olmasına karşın, Fransa’da 
bu gün resmi hafta tatili olarak kabul edilmiştir; bu durum başlı başına laikliğe aykırı olarak kabul edilebilir 
mi? Ya da cumanın, Türkiye’de hafta sonu tatili olarak kalması, laikliğe halel getirir miydi? Aynı biçimde, Hic-
ri takvimin, dinsel bir başlangıç noktası olması, bu takvimin, devletin laik niteliğiyle uyuşmayacağı dolayısıyla 
reddedilmesini mi gerektirir? Peki bu durum karşısında, benzer bir anlama sahip olan Miladi takvimin de red-
dedilmesi gerekmez mi? 
2Kanaatimizce, böyle bir yönelim, bir dini kaldırıp bunun yerine “çağdaş”, “akılcı” resmî din/dinler yaratma ris-
kini taşıyabilecektir.
3Kılıçbay’a göre de, “laiklik ile dinsellik, biri olursa diğeri olmaz türünden sert ve uzlaşmaz çelişkiler içinde 
sunulmaktadır. Bu da bırakalım anlaşmayı, anlamayı bile olanaksız hale” getirmektedir: Kılıçbay, 1990: 61.
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örgütleyebilmelerini güvence altına alan özgürlükçü bir ilke olduğudur.

Kavramsal çerçevesini, yukarıdaki biçimde çizdiğimiz laiklik ilkesini 
benimsemiş bir devletin somut olarak şu özellikleri taşıması gerekmektedir 
(Mertcan, 2005: 25):

a) Devletin, siyasal ve hukuksal yapısını dinsel/ kutsal olan ile 
meşrulaştırmaması, başka bir biçimde söylersek, dinselin/kutsalın, devletin 
meşruluk temeli olmaktan çıkarılması.

b) Devletin, dini kurumlaşmaya kendi içinde yer vermemesi ve 
bunun tamamlayıcısı olarak dinin de devletten bağımsız bir biçimde 
örgütlenmesine izin verilmesi.

c) Devletin, dinler karşısında tarafsız bir konumda bulunması ve/veya 
“devletin bir dini veya mezhebi tesis, tercih veya himaye etmemesi”, bütün 
dinlerin mensuplarına, ve de tabiî ki dinsizlere, eşit muamelede bulunması. 
Buradan çıkan bir başka sonuç da, devletin din hizmetlerini bir “kamu 
hizmeti” olarak  düzenlememesi.

d) Resmî bir devlet dininin olmaması, bunun doğal bir neticesi olarak, 
devletin, dini eğitim ve öğretimi zorunlu hale getirmemesi.

e) Din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alınmış olması.

II. Avrupa Ülkelerinden Örnekler

1. Almanya

Din özgürlüğü gibi bir amacı olmamışsa da (Ağaoğulları, Köker, 2001: 
148), bu özgürlüklerin yerleşmesinde ve bugünkü duruma gelinmesinde 
önemli bir yeri olan reform hareketlerinin başladığı ülke olan Almanya’da, 
1919 Weimar Anayasası ile kilise- devlet ayrılığı ve din ve vicdan özgürlüğü 
sağlanmıştır.4 1949 tarihli bugünkü anayasada da hiç kimsenin inançlarından 
dolayı zarara uğratılamayacağı ya da imtiyazlı kılınamayacağı (madde 3), 
din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün ihlal edilemeyeceği (madde 4) güvence 
altına alınmıştır; ayrıca, ne milli kilise ne de devlet dinine yer verilmiştir. 
Weimar Anayasası’nın 137. Maddesi, 1949 tarihli anayasada da muhafaza 
edilerek, devlet kilisesi yoktur denilmiştir.5 Bununla birlikte devlet üzerinde 
dinin etkisinin halen devam ettiği ve kilise ile belli ölçülerde ilişkilerin 
varolduğu görülebilmektedir (Arabacı, 2003: 19).

4Ouedraogo, “siyasi ve hukuki alanda yapılan bu büyük yenilik, ceza yasasının üzerinde Hıristiyanlığın etkisiy-
le izafileştirildi” demektedir: Ouedraogo, 2003:  47.
5 Aynı maddede, dini topluluk kurma hakkı da teminat altına alınmıştır. Bkz. Gürbüz, 198: 104-105.
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Kilise ve devletin birbirinden ayrılmasıyla, Campenhausen’e göre,  
“(b)ir taraftan... kiliselerin kurumsal açıdan doğrudan doğruya devlet 
teşkilatı içerisinde yer almaları ve devletin denetimi altına verilmeleri...
engellenmiştir...Diğer taraftan özerkleşme, kiliselere, kamuoyunda 
serbestçe etki etmeleri yolunda daha fazla imkan sağladı. Bunun sonucu 
olarak da devlet kurumları ile kilise kurumlarının müşterek çalışması 
zorunlu hale geldi.” (Campenhausen, 2003: 20) Kuşku yok ki, bu gün 
kiliseler, sosyal ve ekonomik bakımdan oldukça avantajlı bir konumdadırlar. 
Kiliselerin vergi toplama hakkı, binalarının devlet tarafından onarılması, 
çeşitli sosyal içerikli işler için devlet tarafından tahsis edilen zorunlu 
yardımlar vb. bu avantajlı konumun örnekleridir (Ouedraogo, 2003: 47-
48).

Ouedrago’dan yapacağımız şu uzun alıntı ile dinin devlet üzerindeki 
etki boyutunu ya da Almanya’da da devletin yer yer kendini din ile 
meşrulaştıdığını görebiliriz: “Devletin temeli dine dayanmasa da temel 
kanunun, yani Anayasa’nın girişinde Alman halkının ‘Allah ve insanlar 
önünde sorumluluk’ bilincine göre hazırlandığı belirtilir. Dört eyalet...
kendi Anayasalarının girişlerinde benzer hususları zikretmişlerdir. 
Federal Cumhuriyetin Başkanının göreve başlama yemini ‘Allah bana 
yardım etsin’le biter. Bununla beraber bu ifadeyi kullanmadan da yemin 
edebilirler. Rhénanie-Palatinat bölgesinin anayasa mahkemesi üyelerinin 
mesleki yemini şöyle başlar: ‘Her şeyi bilen büyük Allah önünde yemin 
ederim...’ Aynı şekilde... [başka birçok eyalette de] yapılan yeminlere dini 
bir yemin eşlik edebilmektedir. Nihayet, Baden- Wurtemberg, Bavyera, 
Rhénanie du Nord- Westphalie, Rhénanie- Palatinat ve Sarre eyaletlerinde 
gençliğin eğitim amaçları arasında Allah korkusu ve gelecek aşkı yer 
almıştır.” (Ouedraogo, 2003: 49). 

Erdoğan, anayasa hükümlerine dayanarak, “Almanya’da din-devlet 
ayrılığı esas olmakla beraber, bu model hem dine sempatiktir hem de 
çoğulcudur” tespitini yapmaktadır (Erdoğan, 2003). Bununla birlikte, 
bir devletin dinlere karşı belli bir hoşgörüyle yaklaşmasının ve çoğulcu 
olmasının ayrı; laik olmasının ayrı şeyler olduğunu vurgulamak gerekir.

2. Yunanistan
Yunanistan, dinin en etkili olduğu Avrupa ülkelerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Kılıçbay, yemek yeme ve uyuma gibi son derece 
sıradan ve gündelik faaliyetlerin bile dinsel bir içerik içinde ifade edildiği 
Eski Yunanistan’ı, tarihin kaydettiği en dindar insanların toplumu olarak 
değerlendirmektedir (Kılıçbay, 1994: 17). Günümüz Yunan toplumunun 
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da bu gelenekten, dindarlık anlamında, halen önemli oranda beslenmiş 
olduğunu düşünüyoruz. Yunanistan’da ne devlet- kilise ayrımı ne de gerçek 
anlamda bir din özgürlüğü vardır. Yunanistan Anayasası’nda Ortodoksluk 
resmi bir din olarak kabul edilmiştir.

Makrides, “Yunanistan’da seneler boyunca kilisenin devleti kontrol 
etmesi tedrici olarak azalsa ve yönetimi bağımsızlaşsa da, laik tipte bir 
ayrılma”nın söz konusu olmadığını, “Yunan halkının tarihi boyunca 
Ortodoks geleneğin rolü bulunduğundan Ortodoks Kilisesi bütün 
anayasalarda Yunan devletinin resmi ‘egemen’ ve ‘üstün’ dini olarak 
tanınmış” olduğunu kaydeder6 (Makrides, 2003: 114). Bugünkü anayasanın 
3. maddesinde de, Yunanistan’da egemen dinin Doğu Ortodoks Kilisesi 
dini olduğu belirtilmektedir.

Görüldüğü gibi, Yunanistan’da resmi bir din ve milli bir kilise 
bulunmaktadır. Bu durumda dinin ve kilisenin ayrıcalıklı konumunu uzun 
uzadıya anlatmaya çok da gerek olmadığı kanısındayız.7 Din hürriyetinin 
de çok problemli olduğu açıkça görülmektedir: Dinî azınlıklar belli 
haklara sahip olsalar da, “dini düşüncelerin rekabeti ve serbest bir biçimde 
yayılması söz konusu değildir. Kendi inancını yayma cezalandırılmaktadır, 
zira Ortodoks olmayan düşüncelerin yayılması ülkenin Ortodoks geleneği 
için son derece tehlikeli görülmektedir. Kilise devlet sayesinde… öğrettiği 
inancın bütünlüğü için büyük bir tehlike arz eden sapık olarak nitelendirdiği 
fikirlere karşı önlemler almaktadır. Büyük bir kısmıyla monopol (tekelci) 
olan bu hak, bir kısım Yunan vatandaşlarına göre bir ayrımcılık ve din 
hürriyetinin aleyhine olarak değerlendirilmiştir.” (Makrides, 2003: 120- 
21)

 Resmî bir dinin bulunduğu ve bu resmi din dışındaki dini grupların 
örgütlenmesine ilişkin herhangi bir güvencenin olmadığı (Erdoğan, 
2003), hatta bu tür örgütlenmelerin cezalandırıldığı8 bir yerde, laiklikten 
bahsetmek, kör bir adamın, karanlık bir odada, olmayan kediyi araması 
kadar anlamlı olabilir.

3. Fransa
Fransa topraklarında uzun bir dönem laikleşme yönünde mücadele 

verilmiş, bu durum Fransız devrimiyle önemli bir boyut kazanmış ve 
6Yazar, Ortodoksluk ile Yunan kimliği arasında çok sıkı bağlar olduğunu, bunun günlük hayatta, bayram ve tö-
renlerde birinci derece rol oynadığını anlatmaktadır. Bkz. Makrides, 2003: 117- 18.
7 Kilise’nin rolüne ilişkin, orduda dini hizmet vermesi, gençlerin dini eğitiminde devletle işbirliği içinde olma-
sı, devletten maddi yardım görmesi, kıydığı nikâhın resmi nikâh olarak kabul edilmesi gibi örnekler verilebi-
lir. Bkz. Arabacı, 2003: 18-9. 
8 Yunanistan’da binlerce Yehova Şahidi tutuklanmış, bunların bir kısmı, inançlarını yaydıkları gerekçesiyle mah-
kum edilmiştir. 1987 yılında üç ay cezaya mahkum edilen bir Yehova  Şahidi, konuyu AİHM’e taşımış, mah-
keme, AİHS’nin din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 9. maddesinin ihlal edildiğine hükmederek Yunanistan’ı 
mahkum etmiştir. Bkz. Makrides, 2003: 121.
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1946 Anayasası ile de laiklik, ilk defa, resmen bir devlet prensibi olarak 
tanınmıştır.

1905 tarihli yasa ile kilise ve devlet birbirinden ayrılmış, resmi bir din 
tanınmamış9 ve din ve vicdan hürriyeti güvence altına alınmıştı.10 bununla 
birlikte, Morange’nin, laik devletin kurucusu olarak değerlendirdiği 
bu kanun, “laiklik prensibine hiçbir hukuki değer vermemekte” idi. 
Laiklik ilkesinin anayasada yerini alması, 27 Ekim 1946 Anayasası’nın 
1. maddesinde, “Fransa bölünmez, laik, demokratik ve sosyal bir 
cumhuriyettir” hükmünün getirilmesi ile mümkün olmuş ve aynı hüküm 
1958 Anayasası’nda da, “ Soy, ırk ve din ayrımı olmaksızın, cumhuriyet 
bütün yurttaşların kanun önünde eşitliğini sağlar. Bütün inançlara saygı 
gösterir” ifadesiyle tamamlanarak yer almıştır (Morange, 2001: 131). Yine 
hem 1946 hem 1958 Anayasalarında, “ücretsiz ve laik kamusal eğitimin 
örgütlenmesi her düzeyde devletin bir ödevidir” hükmüne yer verilmiş 
(Deguergue, 2001: 198)11 ve 1789 beyannamesindeki insan haklarına 
bağlılık belirtilmiştir.

Bauberot, günümüz Fransız laikliğinin esaslı noktalarını, şu şekilde 
özetlemektedir: 

– Devlet, kiliseleri/ dinleri “kabul etmeksizin” tanımaktadır. Onların 
kuruluşları, diğer dernekler gibi, topluma sembolik anlamda fayda sağlayan 
birer kurum olarak kabul edilmektedir.

– Devletin, dinlere dolaylı da olsa yardımı bulunmaktadır. Bu iki şekilde 
gerçekleşiyor;  dernekler biçiminde örgütlenen dinler, vergi indiriminden 
yararlanıyorlar ve sosyal aktivitelerin yerine getirilmesi için ayrılan 
yardımlardan alıyorlar.12

– Kamu eğitiminde, dini eğitim bulunmamaktadır.13

9 Robert, resmi din tanınmamasının anlamını, “ Cumhuriyetin Fransa’da pek çok büyük dinin varlığını tanıma-
ması demek değildir. Cumhuriyet sadece, tanınmış dinler sisteminden artık vazgeçtiğini, ‘resmi’ mezheplerle 
diğerleri arasındaki bütün farklılıkları ortadan kaldırdığını, hepsini aynı kefeye koyduğunu kesin olarak belirtir. 
Onları asla ‘tanımaz’ ama ‘bilir’ ” şeklinde ifade ediyor: Robert,  1998: 53.
10 Maryse Deguergue, 1905 yasası’nın özgürlüklere temel katkısının, “ her ne kadar hiçbir dini tanımasa ve mali 
yardımda bulunmasa da, laikliği vicdan özgürlüğüne ve dinlerin serbestçe icra edilmesine sıkı bir şekilde bağ-
laması” olduğu fikrindedir: Deguergue, 2001: 198.
11 Başka bir çeviride, “ Kamu eğitimi örgütünün bütün dereceleri parasız ve laik olup devlete aittir” 
denilmektedir:Bauberot, 2003: 102.
12 Antes, bu konudaki yasal durumu şu şekilde açıklamaktadır: “Devlet, vatandaşlarının dini inançlarının gerek-
lerini özgürce yerine getirmelerine ve bu bakımdan dinlerine saygı göstermekte fakat dinleri oldukları gibi res-
men kabul etmemektedir. Bu nedenle eğer dini cemaatler varlıklarını böyle cemaat olarak sürdürmek istiyorlar-
sa, dernekler şeklinde organize olmak zorundadırlar. Bu konuda iki model bulunmaktadır; associations cultu-
relles (kültür dernekleri) ve associations  (dernekler). Kültür dernekleri vergi bakımından imtiyazlara sahiptir-
ler, fakat sadece dinî amaçlar güderler ve ancak ‘eski’ ve uluslar arası düzeyde yaygın olan dinler için söz ko-
nusu olabilirler. Dernekler ise dini faaliyetler yanında başka (örn. Kültür ve eğitim) faaliyetlerinde de buluna-
bilirler. Bunların vergi imtiyazları olmadığı için, yapılan bağışların vergiden düşürülmesi mümkün değildir”: 
Antes, 2003: 11-12.
13 Mohammed Arkon, Fransa’nın “eğitim sisteminden, üniversitelerde bile, teoloji öğrenimini kaldıran tek ülke” 
olduğunu kaydetmektedir: Arkon,  1995: 21.
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– Din ve vicdan hürriyeti güvence altına alınmıştır.14 Dinlere, kendilerini 
ifade etmeleri yönünde önemli imkânlar sağlanmış olmakla beraber, hiçbir 
grup/makam, kutsal bir güç adına, bir statüyü ileri sürerek tavır koyamaz15 
(Bauberot, 2003a: 105-106).

Fransa’da da, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, devlet, okullarda, 
hastanelerde, orduda ve cezaevlerinde, burada bulunan kişilerin ihtiyacına 
yönelik, din hizmetleri düzenlemektedir. Burada görev alacak din 
adamları, ilgili dini otoritenin teklifi ve idarenin onayıyla atanmakta 
(Morange, 2001: 136) ve bu kişilere, genel olarak, devlet tarafından ücret 
ödenmektedir.16 Ayrıca, devlet, “1959’dan bu yana dinsel okullar da dâhil 
özel eğitim kurumlarını, milli eğitim programlarına ve vicdan özgürlüğüne 
saygı göstermeleri koşuluyla finanse etmeyi kabul etmiştir.”17 (Morange, 
2001: 137).

Fransa’da, (ilk ve orta dereceli) kamu okullarına başörtüsü (daha 
genel söylersek, dinsel bir simge) ile girilip girilemeyeceği meselesi son 
dönemlerde çok tartışılmıştır. Fransa Danıştay’ı, bu konuda, hükümetin 
talebi üzerine, Kasım 1989’da şu görüşü bildirmiştir: “ Öğrencilerin bir dine 
aidiyetlerini belirtmek için birtakım işaretler taşımaları, ifade özgürlüğünün 
ve dinsel inanç özgürlüğünün kullanımını oluşturduğu ölçüde, laiklik 
prensibiyle bağdaşmaz değildir. Fakat bu özgürlük, öğrencilerin bir 
baskı, tahrik veya propaganda unsuru oluşturacak, öğrencinin veya diğer 
eğitim mensuplarının haysiyetini zedeleyecek, onların sağlıklarını veya 
güvenliklerini tehlikeye koyacak, öğrenim etkinliklerinin seyrini bozacak, 
nihayet kurumdaki düzeni veya kamu hizmetinin işleyişini etkileyecek 
dinsel aidiyet işaretleri taşımalarına imkân vermez” (Morange, 2001, 139).

Belorgey’in de belirttiği gibi, Danıştay, burada meselenin esası hakkında 
net bir çözüm üretmemiş, içinde bulunduğu zor durum dolayısıyla 
saklambaç oynamıştır.18 (Belorgey, 2001: 40-1). Nitekim, 1994 yılında 
Milli Eğitim Bakanlığınca okul müdürlerine yollanan tebliğde, kendi 
başına varlıkları bir inanç yayma çabasının unsurları olan aşırı belirgin 
simgeler yasaklanmıştır (İnsel, 2003). En nihayetinde bu yasaklar, Stasi 
komisyonunun görüşleri doğrultusunda hazırlanan yasayla, 2004 yılında 
yasalaşmıştır.

14 Campenhausen, Fransa’nın laik olmakla birlikte, “ din özgürlüğünü her yönüyle tanıyan ve koruyan bir ülke 
değildir” tespitini yapmaktadır: Campenhausen, 2003: 22. 
15 Yazar, burada, Fransız laikliğinin üç prensibinin, “Cumhuriyetin birliği, dini ve felsefi geleneğin çoğulculu-
ğuna saygı, vicdan özgürlüğü” olduğunu tespit eder.
16 Ücretin ödenmesi konusundaki farklılıklar için bkz. Arabacı, 2003: 31. 
17 Deguergue’a göre, “Kamusal ve Özel eğitim organizasyonunun uygulama şekillerinden bağımsız olarak önemli 
olan laikliğin çoğulculuğu garanti etmesi ve ailelere gerçek bir tercih özgürlüğü vermesidir”: Deguergue, 2001: 203. 
18 Ahmet İnsel, “Danıştay takdiri okul müdürüne bırakarak, göreli liberal ve ademi merkeziyetçi bir yorumu ter-
cih etmişti” yorumunu yapmaktadır: İnsel, 2003.
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Hukuksal düzeninin genel bir tablosunu çizmeye çalıştığımız 
“laikliğin anavatanı” Fransa’da, laik rejimin tarihsel gelişimine ve bu 
günkü durumuna ilişkin birçok tartışma ve görüş ayrılığı bulunmaktadır. 
Çalışmamızın kapsamı bağlamında, detaylı bir tartışmaya girme imkânımız 
yoktur. Bununla birlikte, şu kadarını söyleyebiliriz: Fransa’da da, laikliğin 
ciddi sorunları bulunmaktadır. Türban konusundaki tutum bunun bir 
örneğidir. Buradaki temel sorun, yalnızca devletin ve kamu hizmeti ifa 
eden görevlilerin sahip olması gereken bir tarafsızlığın sivil topluma 
empoze edilme eğiliminin var olmasıdır (Morange, 2001,  139).

Bir başka açıdan da, Fransa’da laikliğin, dine/kiliseye karşı gelişmiş 
ya da başka bir ifadeyle, din karşıtı bir boyutu bulunmuş olmakla 
birlikte, Hıristiyanlıktan önemli oranda beslendiği ve bu bağlamda, diğer 
dinlere karşı yeterince “açık laik bir cumhuriyet” olunamadığı eleştirisi 
yapılmaktadır (Belorgey, 2001: 42-43). Ayrıca, devletin yüce menfaatleri 
söz konusu olduğu zaman, laiklik uygulamalarında esneklikler gösterildiği 
de görülmektedir (Arabacı, 2003: 30).19 

III.  Türkiye Örneği

Başta Mustafa Kemal olmak üzere, Cumhuriyet’in kurucu kadroları, 
ulusal kurtuluş savaşının başlarından itibaren “ulusal egemenlik” ilkesini 
benimsediklerini ilan etmiş ve bu doğrultuda, ümmet ve din anlayışına 
dayanan düzenden vazgeçip farklı bir siyasal sistem kurma gayreti içinde 
olmuşlardır. Devletin dönüşüm sürecinde, saltanatın ve hilafetin kaldırılması, 
eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, Şer’iye Vekaleti kaldırılması20 önemli 
kilometre taşları olmuşlardır. Ayrıca pozitif hukuk sistemi de önemli bir 
dönüşüm yaşamıştır. Hukukun laikleşmesi yönünde, o tarihlerde yapılan, 
en önemli düzenleme Medeni Kanun’un kabulü olmuştur. Gerekçesinde, 
Türk Milletinin, her ne pahasına olursa olsun muasır medeniyetin 
19 Eski bir milletvekili ve Danıştay üyesi olan Belorgey, “Fransız laikliği, Hıristiyanlık temeline dayalı bir laik-
liktir. Bu tür laikliğin din karşıtı bir boyutu vardır. Fakat, yine de ülkemizin Hıristiyan geçmişini silemedik. Pa-
zar günü tatil oluyor ve Noel’i ve Paskalya’yı kutluyoruz. Daha fazla çoğulcu bir laikliğe açılmak istiyorsak, 
Fransız laikliğini, Hıristiyan manzaranın aşırılığından temizlememiz gerekir.” demekte; ayrıca laikliği İslam’a 
açma konusunda, Fransa’nın çekingenlikleri Fransız İslamı’nın kökten dinciliğini cesaretlendirmeye katkıda 
bulunmuştur” tespitini yapmaktadır (Belorgey, 2001: 43-44). İlk hususa ilişkin şunu belirtmek isteriz; bir devle-
tin, içinden çıktığı kültürden (elbetteki din de bir kültür öğesidir) etkiler/ izler taşıması doğaldır, ta ki bu etki/ iz-
ler, diğer dinsel gruplara karşı bir ayrıcalık, baskı oluşturmasın, onların haklarını zedelemesin. İkinci husus da, 
gerçekten, bu ülkede, özellikle, Cezayir kökenli Müslümanlar önemli bir nüfusa sahiptir ve bu insanlar, bugün 
bir takım ayrımcı uygulamalarla karşılaşmanın yarattığı tepkinin dışında, uzun bir dönem süren ve bir milyonu 
aşkın insanın öldürüldüğü  Fransa’nın Cezayir işgalinden kaynaklı, açık veya örtülü, bir kin, en hafif deyimle 
Fransa karşıtı bir duygu, taşımaktadırlar. Bu durumun kökten dinciliğin besin kaynaklarından biri olduğu kana-
atindeyiz. Bütün dinlere karşı, eşit, çoğulcu ve hoşgörülü laik uygulamaların, bu kökten dinciliğin gelişmesini 
engelleme ve bu güne kadar açılmış yaraların tedavisinde çok önemli olacağını düşünmekteyiz.
20 Aşağıda açıklanacağı gibi, Şer’iye Vekaleti’nin ilgasının hemen ardından Diyanet İşleri Reisliği’nin kurul-
ması bu adımın önemini etkisizleştirmiştir.
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icaplarına ayak uydurmak zorunda olduğunun belirtildiği Medeni Kanun, 
17 Şubat 1926 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve yeni Borçlar Kanunu 
ile birlikte, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu şekilde, dinsel 
hukuk esaslarına göre düzenlenen şahsın hukuku, aile ve miras hukuku, 
borç ilişkileri vb. önemli bir biçimde değiştirilerek, yeni esaslara dayanan 
bir sistem getirilmiştir. Medeni Kanun’un çıkarılmasından önce de yargı 
örgütüne ilişkin laikleştirici düzenlemeler yapılmıştır. 8 Nisan 1924 
tarihinde, Şer’iye Mahkemeleri ile birlikte diğer bütün dinsel yargı 
organları (örneğin, Temyiz Mahkemesi’ndeki Şer’iye Dairesi) kaldırılmış, 
Müslüman olsun olmasın tüm yurttaşlar tek bir yargı sistemine tabi kılınarak 
yargı birliği sağlanmıştır. 1928 yılında Anayasa’da yapılan değişikliklerle 
de, laikleşme yolunda bazı adımlar yer almıştır. 

Öte yandan, yönetici elitin, yeni devletin yapılandırılma sürecinde, 
devletin toplumu bütün yönleriyle yeniden biçimlendirebilecek ve dini 
denetim altında tutabilecek kendine özgü bir laiklik anlayışı benimsediği 
görülmektedir. Bahri Savcı, benimsenen bu laiklik anlayışının gerçek 
anlamının, siyasal hayatı olduğu kadar, toplum içindeki bütün (kişisel 
ve toplumsal) ilişkileri de laikleştirerek, davranışlarının kaynağı fizik 
ötesi olmayan laik kişilerden oluşan laik bir toplum yaratmak olduğunu 
ifade eder (Savcı, 1969: 175). İşte bu biçimiyle bir siyasal ve toplumsal 
örgütlenmenin kurulması için, her ne kadar teorik olarak din devlet ayrılığı 
benimsenmişse de, gerçekte devletin dini denetim altında tuttuğu bir 
yapılanmaya gidilmiş,21 bunun için özel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı 
tesis edilmiş, siyasal ve hukuksal yapıda gerçekleştirilen önemli 
değişikliklerin yanı sıra takvimde, alfabede, tatil günlerinde, kılık kıyafette 
vb. yapılan değişikliklerle toplumsal- kültürel yapı yeniden düzenlenmiştir.

1. Türkiye’deki Modelin İki Temel Sorunsalı

Yukarıdaki anlatımlarımızdan rahatlıkla görülebildiği gibi, Türkiye’nin 
kendine özgü laiklik modelinde 2 temel husus göze çarpmaktadır. İlki 
laikleşme adına sosyal alana müdahale edilmesi, ikincisi dinin devlet 
kontrolüne alınması. Bu iki husus, kuramsal çerçevesini çizdiğimiz 
laiklikle esaslı biçimde çelişmektedir.

1. 1. Sosyal Alana İlişkin Düzenlemeler

30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı kanunla, bütün türbe, tekke ve 
zaviyeler kapatılmış; tarikatlar yasaklanmış; şeyhlik, dervişlik, müritlik, 
21Köker’e göre de “Kemalist laiklik ilkesi, din ve devletin ayrılmasına değil, dinin devlet tarafından denetlen-
mesine… yönelmiştir.”Köker, 1995: 166.
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dedelik, seyitlik, çelebilik,  babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, 
büyücülük, üfürükçülük ve gaipten haber verme ve murada erdirme 
amacıyla muskacılık gibi unvanların kullanılmasına, bu unvan ve sıfatlara 
ilişkin hizmet yapılmasına ve kıyafet giyilmesine son verilmiştir.

677 sayılı kanunla yapılan bu düzenlemenin yanı sıra, laikleşmeye 
yönelik atılan adımlar içinde mütalaa edilen, 25 Kasım 1925 tarihinde 
yapılan, fes gibi eski başlıkların kullanılmasını kaldırıp yerine şapka getiren 
“Şapka iktisası hakkında kanun”; 26 Kasım 1925 tarihli, batı takvimini 
kabul eden “ Takvimde tarih mebdeinin tebdili hakkında kanun”; 1 Kasım 
1928 tarihli, Arap alfabesini kaldırıp yerine Latin alfabesini getiren “Türk 
harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun” ve 27 Mayıs 1935 tarihli, 
hafta tatilini Pazar gününe alan “Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında 
kanun” gibi düzenlemelerin, dinsel değerlerin devlet yapısının ve hukuk 
sisteminin meşruluk kaynağı olmaktan çıkarılmasının ötesinde, devletten 
başlayıp giderek toplumsal/kültürel yapının bütününde bir değişiklik 
yapılarak toplumu da dinsel/geleneksel değerlerden arındırma, hiç değilse 
bu değerleri yeniden yorumlayarak değişik bir biçim verme çabası olduğu22 
ve bu çabanın, Kemalist laiklik anlayışının bir özelliğini oluşturduğu 
kanaatindeyiz.23 

Sosyo-kültürel yapıya, yukarıdan yapılan müdahaleler yoluyla biçim 
verme yaklaşımı, önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Örneğin, 
1928’deki alfabe değişikliği, sosyal-kültürel yaşamda ciddi bir tahribata 
yol açmıştır. Bu değişiklikle geçmişle süreklilik bağları kesilmek istenmiş, 
bu da toplumsal bellekte önemli bir hafıza kaybına neden olmuştur. 
Başka bir ifadeyle, toplumun kendi tarihine ve kültürel birikimlerine 
yabancılaşması sonucunu doğurmuştur. Takvim ve tatil günlerinde yapılan 
değişiklikler de laiklikle açıklanması zor yeniliklerdir. Bu değişikliklerin 
batılılaşma açısından zorunlu adımlar olduğuna kuşku yoktur; fakat 
laikleşme bakımından aynı şey söz konusu değildir. Çünkü eskiden geçerli 
olan  (Hicri) takvim ve (cuma) tatil günü dinsel referanslıysa, yerlerine 
ikame edilenler de bunlardan farklı değildir. Miladi takvim de Pazar 
günü tatili de dinsel bir referansa sahiptir. Dolayısıyla giden ve gelen 
arasında, bu bağlamda fark yoktur. Ayrıca böyle bir değişiklik –değişiklik 
neticesinde hiçbir dinsel referansa sahip olmayan bir tatil günü/takvim 
getirilse dahi–zorunlu değildir. Yukarıda açıkladığımız gibi, laiklik gereği 
22 Köker’e göre, “pozitivizmin Jön Türk düşüncesine ve oradan da Kemalizme Comte’cu biçimiyle yansıdığı-
nı kabul edersek Kemalist laiklik anlayış ve uygulamasının, eski İslam inancının yerine yeni bir inanç sistemi 
(yeni bir “din”) yerleştirmek istediğini kabul etmek gerekmektedir”: Köker, 1995: 168.
23Ayrıca, bu değişikliklerin bir başka özelliği de, eski düzenle, yani Osmanlı ile bağların koparıldığı, yeni bir 
kimlik inşa etme çabası içinde olunduğunun gösterilmesidir. 



320

olarak bir hukuksal düzenlemenin, dinsel olanla mutlak örtüşmezliğinin 
aranması gerekmiyor. Devam edecek olursak, tekke, zaviye ve türbeler 
konusundaki yasaklamaların da, dinsel özgürlükleri ve dinin sivil 
toplum içindeki alanını daralttığı söylenebilir. Laik devlet, sivil toplum 
içerisinde, dinsel pratiklerin yerine getirileceği mekânlara müsaade etmek 
zorundadır (birçok Avrupa ülkesinde, kiliselerin devletten bağımsız 
olarak örgütlenmeleri bununla izah edilebilir). Ve bunu yaparken devlet 
kendi tercihlerini topluma dayatmamalıdır; yani bir dinsel mekân resmî 
düzeyde tanınıp başkaları “öteki”leştirilmemelidir. Kısacası, laiklik gereği 
yapılan bu tarz bazı düzenlemelerin, belki de dinin sivil toplum eliyle 
yürütülmesinin araçlarını sınırlandırdığı söylenebilir. 

1. 2. Dinin Devlet Denetimine Alınması: Diyanet İşleri Başkanlığı 

Türkiye’de laikliğin, Cumhuriyet’in kurucuları tarafından din ve devletin 
ayrılığı olarak ifade edilmesine karşın, devletin dini denetlemesi şeklinde 
uygulamaya geçirildiğini belirtmiştik. Yukarıdaki kimi bölümlerde ortaya 
konulduğu gibi, bu durum, bir yandan İslam dininin özellikleri, diğer 
yandan da Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal koşulların 
bir sonucu olarak savunulmuştur. İşte, birtakım koşulların zorlamasının bir 
sonucu olarak gerekçelendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı da, devletin dini 
kontrol ve yönlendirme aygıtı olma işlevini yüklenmiştir. 

E. Ruhi Fığlalı, DİB’in varlığının tam bir laiklik prensibi karşısında 
savunulamayacağını kabul etse de şu şekilde bir açıklama getirir: “(B)u 
çözüm tarzı, Türkiye’nin sosyal şartları ve din adına oluşturulan gelenekler 
nazarı itibare alındığı takdirde, bir zaruret olarak kabul edilecektir; zira 
Türkiye, dini siyasete karıştıran devlet sisteminin ısdıraplarını her milletten 
çok çekmiştir. Bir daha çekmek istememektedir. Esasen Şiilik dışında 
islam’ın itikadi ve idari yapısı, din işlerinin cemaatler eliyle yürütülmesine 
müsait değildir… Bu bakımdan Türkiye’de, Batılı laik ülkelerdeki gibi, 
tam ayrılık sistemine gidilmesi, din ve devlet hayatında telafisi imkânsız 
bir kaos yaratmaktan başka bir sonuç doğurmaz ve üstelik inkılaplarla 
kurulmuş düzeni altüst eder… Bu bakımdan bir kamu hizmeti kurumu 
olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Devletin bünyesinde yer alması son 
derece tabii ve gereklidir.” (Fığlalı, 1999: 221-22) Ayrıca, devlet yapısı 
içinde DİB’e yer verilmesi, dinî hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından 
olduğu kadar, laik devletin korunması açısından da bir zorunluluk olarak 
görülmüştür (Feyzioğlu, 1999: 140). 

Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda rejim kendini sağlamlaştırıp 
yerleştirmek, varlığını tehlikeye sokabilecek dinsel muhalefeti 
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etkisizleştirmek amacıyla dini denetlemeye ve bunu sağlayabilmek için 
DİB’i tesis etmeye yönelmiş olabilir.24 Fakat, bu durum, rejimin kendini 
koruma ihtiyacı bakımından anlaşılır kabul edilse de, gerçek anlamda 
laik devlet ilkesiyle, çok açık bir biçimde, çelişmektedir. 1937 yılında, 
Anayasada devletin niteliğinin laik olduğu kabul edilmesinden itibaren, 
DİB’e bu niteliğe uygun bir çözüm getirilmeliydi. Bizce, kurum, tek parti 
döneminin olağanüstü kimi uygulamaları gibi, geçici bir önlem niteliğinde 
olmalıydı. Oysa, DİB, yıldan yıla büyüyen bütçesi, mali olanakları 
ve idari teşkilatıyla genişleyerek bugüne kadar gelmiştir. Üstelik laik 
devleti korumak için zorunlu görülen kurumun, kanunla kendisine 
verilmiş görevleri yerine getirirken izlediği politikanın, bırakalım laikliği 
koruyucu olmasını, laikliği zedeleyen, tehdit eden bir özelliği ihtiva ettiği 
görülmektedir.

Başkanlığın, toplumu aydınlatmak üzere yaptığı yayınlarda, verdiği 
hutbelerde bütünüyle Sünni İslam’a dayanan bir anlayışın benimsendiği 
ve bu anlayışa dayalı bir din propagandası yapıldığı görülmektedir. Sünni 
İslam temel alınarak yapılan yorumlarda devlete yurttaşlık bağıyla bağlı 
olan insanlar arasında bir ayrım yapılmakta ve bu insanlardan bir kısmı, 
Aleviler, Nusayriler, Hıristiyanlar, Yahudiler, Bahailer, dinsizler, ateistler 
vs., yer yer “sapkın”, “sapık”, “ahlaksız”, “cahil”, “görgüsüz”, “beyni 
yıkanmış”, “bölücü ve yıkıcı” vb. ilan edilmektedir.25 Özetle söylersek; 
varlığıyla laikliğe aykırı olan kurum, yerine getirdiği görevler bakımından 
da laiklik ilkesine tamamen aykırı bir konumdadır. Burada, a) bir dinin 
belli bir mezhebinin benimsenmesi ve devlet eliyle din propagandasının 
yapılması ile din ve devletin kurumsal ayrılığı ilkesi, b) yurttaşlar arasında 
ayrım yapılması ile eşitlik ilkesi, c) yurttaşlardan bir kısmının sahip 
olduğu inançlara hakaret edilmesi dolayısıyla da din ve inanç özgürlüğü 
ihlal edilmektedir. 

Dinî faaliyetlerin bir “kamu hizmeti” olarak düzenlenmesi devletin 
laik niteliğiyle bağdaşır mı? sorusu üzerinde durmamız, konuya bir başka 
açıdan yaklaşmamızı mümkün kılabilecektir. 

S. Sami Onar’a göre, “(d)ini faaliyetler amme hizmeti mahiyetini 
kaybetmiş bulunmaktadır.” ve “(b)ugün Diyanet İşleri Reisliğinin 
Devlet teşkilatı içinde yer alması ve Devletin bu teşkilat marifetiyle dini 
bir takım faaliyetler ifa etmesi laiklik esasiyle telif edilemez. Filhakika 
Müslümanların ekseriyeti teşkil ettiği ve bu itibarla bunların ihtiyaçlarına 
24Ozankaya, Türkiye’nin o dönem içinde bulunduğu koşullarda dinin denetiminin zorunlu olduğunu savunur: 
Ozankaya, 1995: 215-16. Tarhanlı ise, Ozankaya’nın bu minvalde dile getirdiği görüşleri sert bir biçimde eleş-
tirir: Tarhanlı, 1993: 169.
25 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Mertcan, 2005: 103-145.
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cevap vermek de Devlet için bir vazife, bir amme hizmeti mahiyeti aldığı 
ileri sürülebilir. Ancak bu ekseriyet, ekaliyetler gibi bu ihtiyaçlarına kendi 
teşkilat ve vasıtalarıyla cevap verebilir… Laik bir Devlette idarenin din 
sahasında müsbet faaliyetler icra etmesine sebep ve lüzum yoktur.”26 
(Onar, 1952: 564-65)

Kemal Gözler de, dinî hizmetlerin bir kamu hizmeti olarak düzenlen-
mesini ve bu hizmetin yürütülmesi için oluşturulan DİB’i eleştirmektedir.27 
Gözler ayrıca, DİB’in varlığıyla laiklik ilkesini uzlaştırmaya çalışan gö-
rüşlerin kabul edilemeyeceğini ifade eder (Gözler, 2000: 147).

Biz de bu görüşlere katılmakta ve dini faaliyetlerin kamu hizmeti 
olarak düzenlenmesine karşı çıkmaktayız. Kamu hizmetleri, esas olarak 
vatandaşlardan toplanan vergi vb. ile yapılır. Bu vergiler, gayrı Müslimler, 
ateistler, dinsizler, Aleviler ve Sünni İslam’ın dışındaki diğer inanç 
mensuplarından da alınmaktadır. Devletin, din ayrımı yapmaksızın bütün 
vatandaşlarından elde ettiği gelirin bir kısmını, ki DİB’e ayrılan bütçenin 
kimi senelerde toplam bütçenin %1 ila 2’sini bulduğu göz önüne alınırsa 
bunun hiç de küçük bir kısım olmadığı anlaşılır,28 dinsel faaliyetleri 
kamu hizmeti olarak düzenlemek suretiyle ve vatandaşlar arasında ayrım 
yaratacak biçimde belli bir dinin ihtiyaçlarına tahsis etmesinin laik devlet 
niteliğiyle bağdaşmayacağı fikrindeyiz.29

Sonuç

Laiklik ve laik devlet yapısı Avrupa topraklarında ortaya çıkmış bir 
modeldir. Fakat, genel olarak Hıristiyanlığın ve onun teşkilatı olan kilisenin 
egemenliği altında bulunan bu topraklarda laik iktidarın ortaya çıkışına 
bakarak, laikliğin Avrupa’ya ve Hıristiyan toplumlara ait olduğu, bu 
toplumlar dışındakiler için bir anlam taşımayacağı türünden yaklaşımları 
doğru bulmadığımız gibi, kilisenin nüfuzuna karşı mücadele verilmiş 
olmasından hareketle de laikliğin din karşıtlığı veya dini baskı altına alma 
özelliğini içkin olduğu türünden görüşleri de kabul etmemekteyiz.

Cangızbay’ın da altını çizdiği gibi (Cangızbay, 2002: 72-3), laikliği 

26 Kitabın 1966 yılına ait baskısına bakıldığında, Onar’ın bu düşüncelerinin değiştiği görülmektedir.
27 “(Ü)lkemizde İslam dininin din adamları, maaşlarını merkezi idareden almaktadırlar; keza, merkezi idarenin 
hiyerarşik denetimine de tabidirler. Bilindiği gibi hiyerarşik amir astlarına ilişkin atama, sicil verme, yükselme 
işlemlerini yapma, onlara disiplin cezası verme ve onların hizmet yerlerini değiştirme yetkisine sahiptir. Keza, 
hiyerarşik amir, astlarına emir ve talimat verebilir, tebliğ ve açıklama gönderebilir. Nihayet, hiyerarşik amir, as-
tın işlemlerini yapmasından sonra bu işlemleri denetlemek veya iptal etmek yetkisine sahiptir. Görüldüğü gibi, 
Türkiye’de devlet dine bağlı olmasa da, din (İslam dinini Suni mezhepleri) tamamıyla merkezi idareye bağlı-
dır.”: Gözler, 2000: 146-47.
28 Bu konuyla ilgili bazı veriler için Bkz: Tarhanlı, 1993: 136- 39.
29 Derbil de dinin kamu hizmeti olarak düzenlenmesine karşı çıkar: Derbil, 1949: 466.
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ortaya çıktığı yere ve koşullara indirgemek doğru bir tutum olmasa gerek. 
Rahatlıkla anlaşılabileceği gibi, a)laiklik Hıristiyan toplumlara özgüdür, b) 
laiklik din karşıtı bir boyuta sahiptir/siyasal-hukuksal alanı olduğu kadar 
sosyal alanı da dini değerlerden arındırmaktır, şeklindeki iki tür yaklaşım, 
bu indirgemeci tarzın bir sonucudur. Fakat bu yaklaşım biçimi sorunları 
çözücü olmaktan çok, karmaşık hale getiren ve aynı zamanda günümüz 
demokrasi ve çoğulcu anlayışıyla da bağdaşmayan bir özelliğe sahiptir. 
Gerçekten de laiklik, bir çatışmanın meyvesi olduğu gibi bir uzlaşmanın 
da meyvesi olmuştur (Baubérot, 2003a: 99). Farklı inançlardan, dinlerden 
insanların bir arada yaşayabileceği bir zeminin oluşturulmasında, bizce, 
zorunlu unsurlarından biri devletin laik bir yapılanmaya sahip olmasıdır. 
Bu anlamda laiklik, dinler üstü bir niteliğe de sahiptir. Bundan kastımız; 
laikliğin, o veya bu dine özgü kılınmasının doğru olmadığı, farklılıkların, 
bir arada yaşayabileceği daha özgür, çoğulcu bir toplum modeli açısından 
evrensel bir değer taşıdığıdır. 

Laikliğin kavramsal açıdan ele alındığı bölümde, en yaygın 
tanımlarından biri olan “din işleri ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” 
biçimindeki tanımın taşıdığı tehlikenin, özellikle, altını çizdik. Bir kez daha 
vurgulayacak olursak,  “din işi” denilen ile “devlet işi” denilenin ayrımını 
yapacak olan makam devletin kendisidir. Bu durumda, dinsel olanın, 
hiçbir zaman kendi içinde/ ontolojik açıdan dinsel olmadığı, dinselliğin 
‘öyle olarak bilmeye/ tanımaya bağlı’  bir kategori olduğu gerçeği göz 
önüne alındığında, siyasal iktidar, gerek duyduğu her vakit, “istediği her 
şeye dinsel bir anlam atfedip din adına kendisinin müdahale ve düzenleme 
alanına dahil edebilir”(Cangızbay, 2002: 69). Bunun da baskıcı bir rejime 
yol açacağına kuşku yoktur.

Hem Fransa örneğinin anlatıldığı hem de laikliğin tanımının yapılmaya 
çalışıldığı bölümlerde ifade edildiği gibi, laik bir modelin, şu temel öğelere 
sahip olması beklenmektedir: Kurumsal olarak devlet ve dinin ayrılmış 
olması, resmi bir devlet dininin bulunmaması, dinin kamu hizmeti olarak 
düzenlenmemesi, devletin dinler karşısında tarafsız- eşit bir konumda yer 
alması, hiçbir dinin bir diğerine göre ayrıcalıklı kılınmaması, eğitim sistemi 
içerisinde zorunlu din dersi uygulamalarının bulunmaması ve belki de en 
önemlisi dinin devletin meşruluk temeli olmaktan çıkarılmış olması, başka 
bir ifadeyle, devletin, hiçbir biçimde siyasi ve hukuki düzenini kutsal olan 
ile meşrulaştırmaması.

Burada temel özellikleri sıralanan laik yapılanma, “ideal bir 
model” olarak karşımızda durmaktadır. Çalışmamızın sınırları 
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içerisinde incelediğimiz Avrupa ülkelerindeki mevcut durum da bunu 
doğrulamaktadır. Genel olarak bakıldığında, resmi bir din veya milli 
kilise benimsememiş ve devlet ve kiliseyi birbirinden ayırmış ülkelerin 
kimilerinde, bir dinin diğerleri karşısında ayrıcalıklı kılındığı, bu anlamda 
dinler arası bir hiyerarşi yaratıldığı, kimilerinde, yer yer, devletin varlığına 
dinsel bir meşruluk kazandırıldığı görülmektedir (Mertcan, 2006: 163-
177). Laikliğin anavatanı olarak ifade edilen Fransa’da dahi laikliğe 
aykırılıklar bulunduğu, siyasal konjonktüre bağlı olarak laik yapılanmadan 
geri adımların atıldığı eleştirisi yapılabilmektedir. 

Türkiye örneğinde laikliğe bakacak olursak, Cumhuriyet 
kurulduğundan itibaren bir hedef olarak konulan ve 1937’de anayasal 
bir ilke olarak benimsenen laiklik, devletin dini kontrol etmesi gibi bir 
özelliğe sahip olmuştur. Cumhuriyet’in başlarında, bir taraftan devlet 
siyasal ve sosyal yapıyı dinin etkisinden arındırmaya çalışmış, diğer 
yandan da din Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla devlet denetimine 
alınmıştır. Yukarıda da eleştirisini yaptığımız gibi, Cumhuriyet’in ilk 
dönemlerinde birtakım zorunlulukların ifadesi olarak tesis edilmiş olsa 
bile, bugün halen Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun var olması 
laiklik ilkesi karşısında ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Türkiye’nin, tam 
anlamıyla laik bir devlet yapılanmasına kavuşabilmesi açısından, DİB’in 
kaldırılması gerektiği kanısındayız. Böylece hem devlet bir dini diğerleri 
karşısında ayrıcalıklı kılmamış, dinler karşısında tarafsız kalma gereğini 
yerine getirmiş olacaktır, hem de devlete bağlı bir kurumun izlediği 
politika dolayısıyla vatandaşlarının din ve inanç özgürlüğünün ihlaline son 
verilecektir.

Bunların dışında, eğitim sistemi içinde zorunlu din derslerine yer 
verilmiş olması da Türkiye’nin laikliğine ilişkin önemli bir sorundur. 
Bu uygulamaya son verilmesi de, laiklik ilkesi bakımından hayati bir 
önem taşımaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’yi, bu tür adımlar, sürekli 
özlemi duyulduğu ifade edilen laik devlet yapısına götürecektir. Yoksa, 
bir yandan devletin vazgeçilmez ilkelerinden biri olarak laikliğe vurgu 
yapılması, diğer yandan, en genel ifadeyle, bir dini anlayışın devlet eliyle 
örgütlenmesi ve dinin devlet hizmetinde kullanılmak üzere yedeklenmesi 
gibi çelişkili durumun devamı, laikliğin, kendisine sürekli özlem duyulan 
bir model, “ufukta bir hedef” olma durumunu kalıcılaştıracaktır.
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THE ROYAL HITTITE TITLE ‘MY SUN’ AND 
THE WINGED SUN DISK

MICHAUX-COLOMBOT,  Danièle 
FRANSA/FRANCE/ФРАНЦИЯ

ABSTRACT

This paper argues against the accepted theory that the Syro-Hittite 
winged disk was inherited from Egypt. Iconographic traditions developed 
independently deeply embedded in local mythologies. From Sumer 
to Anatolia, the eagle ANZU myth created as scooped-out feature with 
originally short wings, and a Rosette disk, meaning ‘divinity’, as an 
alternate symbol for the eagle’s head. In the Nil Valley the founding theme 
is the identity between the Horus falcon and the king, a hero Bird-Man one, 
probably inherited from the Sumerian Gilgamesh cycle and adapted to the 
local culture of the Sed rejuvenating rituals. Nevertheless, the underlying 
saga seems to have been a universal one, on how to unite soul and heart, and 
achieve mystic theogamy within the body’s Sacred Tree. The saga seemed 
to have been much developed by Indo-European populations during the 
second millennium, rooted in Neolithic symbols, the main one being the 
Rosette. It finds revealing explanations, in the medieval Sanskrit Tantra 
texts, that distributed Vedic wisdom contemporary to the Hittite venture. 

Key Words: Winged sun disk. Sun cult. Bird-Man. Sacred Tree. Sacred 
Mariage. Tantrism.

-----

During over four hundred years (1625-1210 B.C. or 1670-1185 
B.C.), the Hittite kingdom rose and disappeared in a period that spanned 
active war and peace events between the dominating powers Assyria, 
Syria, Anatolia and Egypt (Freu, 2007; 25-26). Meanwhile treaties and 
diplomatic correspondences developed a common custom of referring to 
the king as ‘My Sun’, metaphorically meaning ‘His Majesty’ (CAD Љ: 
336-337). ¥attušilli I, founder of the Hittite Kingdom, thus addresses 
himself in his political Testament. But it is only during the Empire, from 
šuppiluliuma I onwards, that the solar title, eclipsing the Tabarna one, was 
ascribed to kings, and also to some queens (Gonnet, 1979; 19-20, 27, 35, 
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82-83; Puhvel, 1989; 354). During the Middle Kingdom, the winged disk 
appears first over a royal figure (Pl.II,15,a), then over the king’s name and 
title in hieroglyphic form, the so called aedicula (Pl. II,22), after which 
it invariably hovers over royal monograms on seals and monuments (HH 
190; Hawkins, 2000; 3). It is a divine attribute (Pl. II, 19-21, 26), incarnated 
in kingship. Old Hittite rituals refer to the king as dUTU-šummis, ‘our Sun’ 
(Kellerman, 1978; 199-208). 

According to current opinion, the Hittites would have adopted from 
Syria the Egyptian winged disk confused with the Babylonian sun-symbol, 
because of Egypt’s prestige in Syria and Mitannian princesses wedded 
to pharaohs (Ward, 1910; 270-273, 282-283; Frankfort 1939; 275-278; 
Contenau, 1934; 108-109 ; Bittel 1976; 246; Bossert, 1957; Collon, 1975; 
141-142; 1982; 15-16; 2005; 55; Teissier, 1996; Black & Green, 2004: 
74, 185). A direct influence from Egypt to Hatti has also been suggested 
(Laroche, 1960; 99, 255). The present contention argues a Syro-Anatolian 
winged disk elaboration in a Mesopotamian mythological context, 
independently from the Egyptian one, and possibly older. Nevertheless, 
eastern and western solar theologies did convey similar spiritual claims, 
even though local speculations created distinct repertoires. But how the 
saga legitimated kinship remains abstruse to modern scholarship. The 
key to understanding here proposed, is that the saga symbols conveyed 
a philosophia perennis for which explanations are found in later Tantric 
teachings. 

The complete absence of Egyptian features on Mitannian glyptic 
(Frankfort, 1939; 282), albeit marital ties, does not favour the prestige 
argument. Yet, Egyptian iconography undeniably occurs on second 
millennium Syrians seals. According to B. Teissier, they represent 14% 
of the figures and 1.01% of the symbols. Her conclusion is that « there 
is no evidence to suggest that the motif (winged disk) was not adapted 
from Egypt ». But the winged disk is systematically treated as an Egyptian 
feature, even when the associated motifs are alien to Egypt. Consequently, 
percentages are biased. The Syrian winged disk, with a Rosette, would be an 
adapted version of the Egyptian ‘prototype’ (Teissier, 1996; 25,71, 95, 98, 
176). This viewpoint suffers from the general assumption that the Rosette 
is a mere decorative motif. It is here stressed that this is definitely not the 
case. The Egyptian disk is always plain, except in much later periods (Pl. 
III,13). Even then it never includes a Rosette. It is generally appended with 
uraei and embedded in the wings (pl. III,2-13), whereas the Syro-Hittite 
Rosette disk sits in or above ‘scooped out’ wings (Pl. II, 15-28).
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Rosette, Leadership and Divinity in the East

Early leadership asserted power with the Rosette symbol, an arch old 
symbol found on Neolithic trading stamp seals distributed between Anatolia 
and Halafian Syria during the VIth-Vth millenniums  (Michaux-Colombot, 
2006a). A wealth of stamp seals bearing Rosettes have been retrieved from 
Early and Middle Bronze Age Anatolian sites (Pl. II, 1-2 inter alia) and 
Mesopotamian sites (Collon, 2005; 21-22, 25, 28-29, 33-34, 37-38). The 
Rosette is an ancient regal insignia, found alone or in diadems, on divine 
and royal foreheads (E. Özgüç, 1993; fig. 4; Riemschneider, 1955; Pl. 29, 
47). After campaigning in Syria, Naram-Sin (2354-2218 B.C.) proclaimed 
his divinity and depicted himself under 7 Rosette disks on his Victory Stele 
(Frayne, 1993; 84-85; Winter 2002; 301-311; Michaux-Colombot, 2001; 
343-348).

From Uruk IV (c. 3400 B.C.) onwards, the Rosette was the goddess 
Innana’s symbol (Van Buren, 1931; 99-107), subsequently used as 
pictogram for ‘god’ in Syria and Sumer (Moortgat-Correns, 1994). Later 
cuneiform writing simplified pictograms and consequently Rosette and star 
became confused motifs (Pl. I,7). From Ur III onwards, the Sun god dUTU 
is illustrated by a star, Rosette or cross disk over a moon crescent. The 
crescent sun disk recalls the masculine-feminine dInnana-dUTU twinship, 
Nanna the Moon god being their father (Frankfort, 1939; 95-110, 180-181; 
Collon, 2005; 35,176; Black & Green, 2004; 182-184).

Aiar pani, ‘front Rosette’, aiaru, ‘Rosette’, and ‘sun-disks’, niphu,  
were wide spread cult ornaments sewed on divine and royal ritual clothing, 
quoted in temple archives as offerings and valued as precious objects 
(Oppenheim, 1949; 172-173; CAD ‘A’:229-231). Hundreds have been 
retrieved in many Middle Eastern sites. Another term for Rosette or solar 
disc is šamšatu(m) or šamšu) for which the sumerogram Aš.ME was used 
by the Hittites to note the native word for Rosette, šittar (Tischler, 1982; 
76; CAD ‘š’: 332-335, 338). In a Hittite oracle, a neglected aiaru festival 
is said to have caused « Ishtar of Nineveh to be angry in her temple ». On 
another occasion, the god Hurianzipa was also found angry « because the 
feast has been neglected, the šittar has not been decorated » (Gurney, 1952; 
159). The šittar-Rosette was the emblem of the Sun-Goddess of Arinna, the 
supreme patroness of Hittite State. According to R. Lebrun, šittar should 
be the name of the Alaçahöyük sun disks (Pl. I, 1-5), (Lebrun, 1988; 48 
n. 52; 60 n. 78). The Rosette has been the millenary power symbol. Sixth 
millennium hand shaped stamp sealings from Arpachiyah have a Rosette 
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nested in the hand’s palm (Collon, 1997; 63 fig. 1), which is a striking 
double powered semiotic device: a human hand asserting capture of divine 
power on mundane leadership trading activity.

Old Hittite dynastic stamp seal have a Rosette at the centre of their seals 
around which a cuneiform inscription reads the names and titles (Pl. II,6-8). 
Rosettes, ‘life’ and ‘health’ signs are early Hieroglyphs that occur on many 
Old Hittite stamp seals from Boğazköy and Alaçahöyük (T. Özgüç, 1993; 
484-485, Fig.12a-e). An interesting four sided hammer seal, probably from 
south Cappadocia and dated to the 16th century B.C., illustrates cult scenes 
on each of its four sides (Pl. I,15a-b). On the first one, a short winged 
Rosette hovers over a seated figure facing an eagle faced figure, on the 
opposite side of a cult stand. On the other face, the seated figure holds a 
Bird facing a ‘Life’ sign. The Rosette is a substitute for the splayed bird’s 
head on seals and amulets from Böğazköy (Pl. II,12-14), Kültepe and other 
Anatolian sites (Pl. II,10-11) as well as in Syria (Pl. I,9) and earlier Sumer 
(Pl. I, 1-6). A text from Ur (UET VI 105,10), dated to the reign of Rim 
Sîn (1822-1763 B.C.), quotes « a magical link, a solar disk whose head 
(represents) a rapacious eagle grasping (two) stags looking right and left » 
(Charpin, 1986; 288). 

The Splayed Eagle ANZU and his Short Wings

ANZU, the Splayed Eagle, is a most important figures of archaic 
iconography from Djemdet Nasr to Akkadian times, when the natural eagle 
was assimilated to the composite Imdugud, a splayed eagle with a lion’s 
head. Seals illustrate the fate of the bird-man ANZU known from later 
mythic literature in various versions. He stole the Tablets of Destiny from 
the king of gods, Enki or Enlil, whose doorkeeper he was, thus depriving 
all the gods of their power. Eventually, he was defeated by Ninurta or 
Ningirsu, assisted by an army of 7 gods, who managed to cut off his wings, 
which were safely locked in a temple, permitting cosmic regulation to be 
restored to divine hands and chaos banishment (Amiet, 1952; 159-167; 
Bottéro, 1989; 389-421). His ‘cut off’ wings, treated as a cosmic trophy, 
became the symbol of cosmic power. In the Etana Myth, the eagle takes 
Etana, the first king of Kish, on his back, soaring up to heaven to find 
the Plant of Birth. ANZU is an ambiguous figure. He symbolizes right 
and wrong use of power. In Early Dynastic periods, this culture is well 
established. Shrines are dedicated to ANZU. His heraldic representation of 
a splayed figure stands above them. And his ‘cut off’ wings are appended 
on either side of shrines (Pl. I,1-2,6). 
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ANZU/Imdugud acquires a sun disk belly in Sumer and Syria (Pl. I,4-9) 
in Naram-Sin’s time. A Rosette in crescent becomes a substitute for ANZU 
/ Imdugud winged shrine standing on a bull (Pl. I,5-6), (Amiet, 1960; 
1-10). Gradually ANZU disappears from representations of shrines for the 
benefit of his short cut off appended wings and a star Rosette. In Gudea’s 
reign (2141-2122 B.C.), in the É-Ninnu temple of Tello, called Imdugud, 
there was a seven storey tower called É-pa, ‘House of the wings’. The king 
deposited there wedding presents for the god Bau and his Lady (Amiet, 
1960; 2 n. 7; Lambert & Tournay, 1952; 76-81, 77 n. 2., 13, 79 n. 1,13). An 
old Syrian cylinder seal illustrates a rare representation of the É-pa on sun-
disks wheels (Pl. I, 8-8a). It suggests the soaring up to heaven of the divine 
couple with the ANZU wings overhead, either side of a diamond shape 
Rosette. Later Cappadocian glyptic conveys the same cultural theme. A 
seated king, in front of a tower with crossed ladders on a platform and over 
two sun disks wheels, leads four animals with ladder-like reins linked to a 
second ladder. The scene is dominated by a bird whose beak touches the 
sun disk in the middle of the ladders (Pl. I,9). ANZU, ladders and sun disks 
appear again in a very different composition (Pl. I,10). Artistic imagination 
on the climbing up to heaven in quest of the Plant of Life or immortality 
myth can be very fertile.

The splayed double-headed eagle is carved on the Alaçahöyük Sphinx 
Gate (Bryce, 2005; 155). He is closely associated to the Hittite king in 
rituals. The eagle is the king’s personal messenger to the Sun, Storm gods 
and deities who ‘spin the years of the king’, reminiscent of the ‘Tablettes 
of destiny’ saga. Another ritual orders the eagle and the lion to entwine 
leopard and lion tails, so as to unite the kings’ soul and heart together 
(Collins, 2002; 318-319). ANZU short wing sun disk is common in the 
Levant, including Cyprus (Pl. I, 11-16). The cultural saga is transferred to 
the nude goddess in a guilloche shrine with short wings on the back of the 
bull (Pl. I,10), a local version of  Sumerian shrines on bull (Pl. I, 5-6). A short 
winged disk hangs over a concord scene between the semi nude goddess 
and the hero-king (Pl. II, 13). Like the É-pa theme, the scene represents 
theogamy (Pl. I,8). Syria inherited from Sumer highly symbolic scenes at 
a period when age old myths are distributed in second millennium written 
sources (Bottero, 1989; 389 ; Joannès & Michel 2001; 58-59). Guilloche 
patterns are an overwhelming motif on Syro-Hittite glyptics. It ornaments 
the É-pa tower (Pl. I,8). And the nude goddess is sometimes represented 
with entwined legs (Pl. I, 18).



334

Syrian Developments of the Winged Sun Disk

In Hammurabi’s time, seal depictions illustrate the Syrian development. 
Between a goddess and a king, a Rosette is nested in crescent shape short 
wings over a ‘fish’ standard. The cylinder seal is dedicated to « Matrunna 
daughter of Aplaƒanda, servant of the goddess Kubaba » (Pl. I,14). 
Aplaƒanda is known from Mari sources to be the king of Carkemish in 
Zimrilim’s time (Dossin, 1938,115-121). Therefore the seal can safely 
be dated to c. 1775. A contemporary seal from Mari displays a curious 
anthropomorphic winged Rosette representing the nude goddess lifting up 
her skirt (Pl. I,16) (Buhl, 1982; 94). At that period, finely cut examples of 
Rosette winged disks, dated to Iarim-Lim I, king of Aleppo, or Abban his 
successor, develop a specific iconography with notched stands upholding 
the winged Rosette (Pl. I,17) from a supposed seal-cutting work shop in 
Aleppo (Collon, 1981; 33-43). At that period, the ANZU splayed eagle 
is still an alternate motif to the winged Rosette over the notched stand 
symbolizing the Tree of Life (Collon, 2005; 54 n° 215). Paleo-Syrian seals 
with these motifs are found over a wide area across the Mediterranean. 
The distribution, due to trade, reached Thebes in Greece, where an original 
Hittite example shows a short winged Rosette over the Weather god’s head 
(Porada, 1981-1982; 47). A Syrian ‘seal of Hammurabi of the treasury’ 
was found at Karnak in Egypt (Pl. II, 21). It displays a very elaborate Tree 
of Life rising above a winged frontal head with uplifted arms and volutes. 
The two upper pairs of volutes cradle a Rosette similar to the winged one 
above. The frontal head is assimilated to a Hathor head (Porada, 1983, 
238-240). Yet nothing comparable exists in Egyptian iconography. The 
goddess Hathor never has any wings. Nevertheless, these developments 
all suggest a feminine connotation upholding the Sacred Tree notion.

Hittite Development of the Winged Disk

Queen Ašmunikal seal (pl. I, 26) is thought to be the earliest known 
example of the Hittite aedicula. Yet the Cappadocian sample (Pl. I,15a), 
dated to the 16th century proves that the symbol is not unknown to Hittites. 
Ašmunikal was the wife of Arnuwanda I. But the name under the aedicula 
is Tudƒalia. According to M. Salvini., she must have been Tawananna 
under the following reign of Tudƒalia III, rather than under the previous 
one of Tudƒalia II. Therefore the seal can be dated to c. 1.370 B.C. The 
seal is carved out in characteristic Mitannian style and drilling technique 
(Salvini, 1990; 257-268). A particular feature of that repertory is the so-
called “scooped out wings” inherited from Middle Assyrian iconography 
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(Collon, 1982; 15; Stein, 1997) and markedly carved on the Hittite 
Megiddo ivory (Alexander, 1991). The Ašmunikal aedicula is close in date 
and style to the Mitannian dynastic seals of šauštatar I (1475-1450 B.C.) 
(Sallaberger et al., 2006; 80, fig. 6.), from Tell Basi south of Karkemish, 
and of šauštatar II (1435-1410 B.C.), from Nuzi and Brak (Pl. II, 27). 
Dates are those of J. Freu (2003; 63, 70 and forthcoming article) to whom 
I am grateful for his draft. 

Ašmunikal’s aedicula, is akin to Mitannian samples except that the last 
are set on a standard. Nevertheless, Hittite winged disks on standards are 
otherwise attested at Alaçahöyük (Pl. II, 18), on the Chicago gold disk, and 
on several seals in the Louvre, Dresde and Ashmolean Museum (Kantor, 
1957; 148-149, Fig. 4 n. 14; Hogart, 1920; 75 Fig. 78; Beyer, 1982; 74-75, 
n. 21). The seal from Yozgat, of which only the winged disk is here shown 
(Pl. I, 17), is identical to the Kaysari one (Pl. I, 16). These types are dated 
between 1.400-1.380 B.C. (Boehmer & Güterbock, 1987; p. 57; T. Özgüç, 
1993; 490). The standard represents the ‘Trunk or Pillar of Sky’ or ‘Tree or 
Life’, a new concept, introduced by Indo-European populations, according 
to H. Kantor, D. Beyer and H. Frankfort (1939; 275-278). The Ašmunikal 
winged disk is similar to the Yozgat one, except that the hieroglyphic royal 
monogram takes the place of the Pillar and the two ‘Great King’ signs (HH 
18) are substitutes for the supporting Bull-men, a common couple related 
to the Mesopotamian hero Gilgamesh.

S. Dalley stressed that the Akkadian word þalmu and the god Þalmu, 
equated with dUTU / Shamash in Middle and Late Assyrian god lists, came 
to be used for the winged sun-disk and written with the logograms AN.DÙL, 
NU or ALAM, for common nouns such as ‘statue’, ‘god figurine’, ‘deified 
royal image’, ‘relief’, ‘monument’ or ‘canopy’ or ‘royal statue’ in Old 
Akkadian Period (CAD Þ:79-85). Old Babylonian and Old Assyrians court 
oaths were sworn while touching a sacred object or weapon, in particular 
the šaššrum, the saw of šamaš or the šamšatum / šamšum, sun-disk. 
Naturally, Þalmu, the winged disk became the promissory oath emblem for 
legal ceremonies entailing peace submission like treaties (Dalley, 1986; 
92-94, 99-101). They were probably displayed on a staff for the occasion. 
The early Hittite title dUTUљi, My Sun, occurs in treaties, that of Zidanta 
I with the Kizzuwatna and the one Arnuwanda I conceded to the Gasgas 
(Gonnet, 1979; 37, 41-42). Late Hittite aedicula stand on a stool, throne 
or pedestal (Pl. I, 19, 26), (Gonnet, 1967; 189-190, fig 15-16; HH 295). 
Moreover, Þalmu is attested in a funerary royal ritual from Ugarit and in 
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a fragment of a Middle Babylonian ritual from Boğazköy, KUB 37, 54 
(Dalley, 1986; 89-90, 99). The stand under the winged disk is a political 
and cultic eastern development.

Summarising evidence: Hittite winged sun disks, on a short or long 
stand, draw direct stylistic affinities from Hurrite Syria and from a general 
Levantine, Aegean and Anatolian cultural background, shared with 
Mesopotamia during the third and second millenniums. The Rosette is 
nested in ‘scooped out’ AMZU eagle wings, originally short. Therefore, 
the Hittite dynastic symbol is Syrian in style and composition and deeply 
Anatolian in terms of royal divine power, because of earlier Rosette Hattic 
sun disks and tabarna stamp seals. 

The Advent of Solar Royal Theology East and West

Sumerian solar themes related to kinship hark back to the legendary 
kings of early Uruk and Kish. According to the Sumerian King List, 
Meskiangasher, high priest and first king of Uruk, is ‘son of dUTU’. He is 
more or less contemporary with Etana, the first king of Kish, who ascended 
to heaven with the eagle (Jacobsen, 1932; 21, 80-81, 84-85, Table I). 
Though post diluvium legendary kings cannot be dated with precision, 
E.D. I would range from 2900 to 2750 B.C. (Honoré, 2004; 20 ; Roux, 
1985; 428-430). Uruk’s last king is dUTU-hegal. Shortly afterward, the 
Neo-Sumerian šulgi of Ur III (2094-2047 B.C.) is the first kings to claim 
the title dUTUљi, ‘My Sun’, later followed by Hammurabi of Babylon 
(1780-1750 B.C.) (Dalley, 1986; 98). The royal address ‘My Sun’ is a Neo-
Sumerian concept restricted to the cuneiform sphere. It was later extended 
to pharaohs only in cuneiform diplomatic correspondence, during the 
El Amarna Period c. 1350 B.C. Egyptian royal address is ‘My/His/Thy 
Majesty’ ¤m.i /¤m.f /¤m.k,. The word ¤m means servant or priest.

Egyptian solar theology originally developed in the lowest social strata. 
Rē‘, the sun god, was overshadowed by more prominent gods (Verner, 
1994; 100). In Dynasty II, the royal name Rē‘-neb, ‘Rē‘ is Lord’, c. 2700 
B.C., does testify royal interest (Vercoutter, 1992; 222-224). Yet, it is only 
from Khephren onwards (2472-2448 B.C.), at the fall Dynasty IV, that 
kings formally claim the title ‘son of Rē‘. After him, the ‘solar kings’ of 
Dynasty V created a new and outstanding cult with solar temples, in which 
the benben stone, an obelisk type pyramid, was worshiped. It symbolized 
the summit on which the sun was born each morning from the sky goddess 
Nut on the eastern horizon. His name is then Khepri, (sun beatle which 
means ‘come into being’). After having crossed the heavenly ocean on the 
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mendjet bark, he descends on the western horizon as the god Atum, a human 
figured king at the head of the cosmic Ennead. At some undefined period, 
the falcon-headed Harakhty, ‘Horus-of-the-Horizon’ was assimilated to Rē‘ 
(Verner, 1994; 99-112 ; Wilkinson, 2006; 202). According to the prophecy 
of Djedi, mentioned in Papyrus Westcar, the new rulers of Dynasty V, 
Userkaf, Sahurē‘ and Neferikarē‘, were born from Rē‘’s theogamy with 
Rededet, the wife of a priest of Rē‘. Iunu, Heliopolis, the Sun Town, was 
Rē‘’s consecrated town, of which nothing much is left, lost in the industrial 
suburbs north-east of Cairo. Fragments of royal sculptures, found in a 
refuse pit, date from Djoser onwards (Quirke, 2004; 99-152). 

In short, and from textual evidence only, solar regal lineage, ‘son of the 
Sun’, is a Sumerian kingship claim from the start, in the first quarter of 
the third millennium. Egyptian pharaohs follow in the Pyramid Age, two 
centuries later at the least. 

Egyptian Winged Disk Development, Behdety and ‘Epy-wr

The Egyptian winged disk had two names. The early historical Behdety, 
referring to the falcon god, Horus of Behdet, was the general term. ‘Epy-wr, 
The Great Flyer, was a late and local designation in the great Edfu myth, The 
Legend of the Winged Disk. The Edfu Legend explains how the winged 
disk came about. The Sun god Rē‘-Harakhty landed in the nome of Edfu 
with Behdety who flew up, ‘py, to heaven as ‘py-wr, The Great Flier, to 
storm the rebels and foes. His bark had two uraei to terrify crocodiles and 
hippopotami. ‘Epy conquered the foe at each landing of Rē‘, all along the 
country up north and down south again, in Nubia and west of Punt. In the 
end Rē‘ ordered Thoth: ‘Thou shalt make this winged disk in every place 
in which I have rested, in every shrine of Upper Egypt and every shrine of 
Lower Egypt’. Thoth executed the order. And that is why the emblem is 
seen on every temple door lintel over the entire country (Fairman, 1935; 
35; Chassinat, 1931; 129, XII,1). The town Behdet has been identified 
with Tell el-Balamun in the northern Delta. The original northern Horus 
cult would refer to an early, non defined, Predynastic period, before Upper 
Egypt took political power over the whole Nile valley, from Aswan to the 
Delta. The date of the take-over, if it did occur at all, is still a matter of 
debate. (Jiménez-Serrano, 2002; 4-10). The name Behdet was duplicated 
and applied to Edfu in Dynasty III, when Horus extended his power over 
the divine conclave of Upper Egypt (Gardiner, 1944; 42 ; 1947:6-7, 36-37, 
158, 181; Málek, 1985; 181-185; LÄ II, 277-9; LÄ I, 683; LÄ I, 319-321). 
The Pharaoh’s first name was the ‘Horus name’ representing the earthly 
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embodiment of the falcon god Horus. Falcons, single or affronted, over 
a nameless serekh, palace façade, representing authority, first occur in 
Predynastic Naqada IIIA2/B-IIIB period, c. 3350 B.C., on pottery, seals 
and censors from Sinai to Nubia (Jiménez-Serrano, 2003; 104-105, 137). 
Dates are still under discussion.  

The earliest mention of Behdety occurs in the Step Pyramid precinct 
of Djoser (2630-2611 B.C.) in Dynasty III (Pl. III,1), on a dummy chapel 
relief that was part of the Sed royal rejuvenating rites (Gardiner, 1944; 27-
28; Jiménez-Serrano, 2002; 45-50). The earliest winged disk appears half 
a century later, in the reign of Snefru (2543-2510 B.C.), the first Dynasty 
IV king (Pl. III,2). It is carved on one end of a curtain box belonging to his 
wife Hetepheres. The winged disk surmounts the king’s cartouche, to the 
right of which is the king’s Horus name  is flanked by the Was sceptre. To 
the left is a ‘protection behind (him) living eternally’ formula. An overall 
security for the king’s double identity, personal and royal is suggested. 
The plaque of Snefru’s son Cheops has just a cartouche on the obverse (Pl. 
III,3). It is only in Dynasty V that the winged disk, over the complete royal 
titulary, is termed Behdety and qualified ‘The Great God of variegated 
plumage’, on sail top of Sahurē‘’s state ship, depicted in his mortuary 
temple at Abusir (Pl. III, 4). The large sail is entirely decorated with rows 
of Rosettes, a unique case (Borchardt, 1913; Pl. 9). The king’s Horus name 
figures on a column of the temple over which stands a plain disk with uraei 
under the pt signe for ‘sky’ (Pl. III, 5). According to A. Gardiner the winged 
disk and the pt sign are alternate sky symbols (1944:47). The sixth king 
of that dynasty, Niuserrē‘, adds the epithet ‘Beneficent God, Lord of the 
two lands’ to the winged disk with pending uraei (Gardiner et al., 1955; 59 
n°10, Pl. VI). The Elephantine stela of Wenis, the last king of that dynasty, 
also shows uraei either side of the disk supported by two Was sceptres 
(Pl. III, 6), like on Sahurē‘’s column inscription. The theological meaning 
of the winged disk is henceforth set. The wings would be a concept of 
cosmos, a celestial Janus, double headed protective god, ‘Lord of the two 
lands’. The winged sky god without a sun disk has a precursor on the ivory 
comb of king Djer. The added sun disk is a Heliopolitain creation, fusing 
the older falcon Horus with the more recent sun god Rē‘ (Wengrow, 2006; 
45, Fig. 2.5; Jiménez-Serrano, 2002; 96, fig. 56; Gardiner, 1944; 47). 

However, up to Pepi I (pl. III, 7), the hovering Horus grasping the šnw 
sign (a cartouche in its original round form, symbolizing the sun’s circuit 
and rule over the entire land) and the winged disk, both termed Behdety, 
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seem to be distinct entities « or if the same as engaged in a different 
activity » according to A. Gardiner (1944; 49). Pepi I bares the white 
crown of Upper Egypt under the winged disk, whereas with the red crown 
of Lower Egypt, the king is under the falcon. Originally these crowns may 
only have had a ritual meaning (Jiménez-Serrano, 2002; 48). The red one 
stands here for spiritual accomplishment of the Sed festival, and the white 
one for mundane accomplishment over invading Bedouins. The winged 
disk is linked to the king’s prenomen in more or less elaborate cartouche 
compositions (Pl. III, 9a, 14) throughout all periods (Radawan, 1975). 

On a porch of Medamud (pl. III, 8) the king is seen at the culmination 
point of the Sed Festival seated on one side of the dais as ruler of Upper 
and on the other as ruler of Lower Egypt. Horus of Behdet (Lower Egypt) 
and Seth of Ombos (Upper Egypt) each present a notched palm of ‘million 
of years’ to the king. After Sesostris I, Sambehedet, fully written Sam-n-
Behdet in the New Kingdom, became a substitute of Behedet when Amen-
Rē‘ rose to power in Karnak, as the new national god, and was assimilated 
to Horus under the title ‘Lord of Sambehdet’. The compound name means 
‘union of the place of the throne’, from sm3, ‘unite’ and b¤dw, ‘throne’ 
(Gardiner, 1944; 41-45). The sitting statues of Sesostris I discovered 
at Lisht have the stereotyped concord scene (Pl. III,9), found on many 
thrones. Horus the Behdety and Seth of Ombos, both with a foot on the 
royal lungs, each grasp the plants of Lower and Upper Egypt, united by a 
knot in the middle of the windpipe, also called sm3. They ‘give life’ to the 
king whose name is in a cartouche, a substitute for the sun disk at the top 
of the windpipe, i.e., at the place between the royal eyes. This is highly 
figurative picture of cosmic kingship, uniting Horus and Seth, arch old 
enemies, in his solar eye.

From the Middle Kingdom onwards, iconography becomes very 
elaborate. Elegant examples are found on cloisonné pectorals belonging 
to princesses from Lahun and Dashur (Andrews, 1996; 6, 59, 91, 93, 128-
130). Hatchepsut’s theogamy with Amun is illustrated under the winged 
disk in Luxor temple (Roberts, 2001; 123). Hands were added in the New 
Kingdom (Pl. III, 12). During the Amarna ‘heresy’, Atum/Iten is venerated 
as a plain disk deprived of wings, from which radiates elongated hands. 
Horus eyes and eye-brows are substitutes to wings (Pl. III,11), sometimes 
shown on the back of the stele (Pl. III, 9,a-b). The Eye of the Sun, who 
sees, knows and judges all things, is a popular Egyptian myth (de Cénival, 
1988). In Dynasty XIX, the plain winged disk is used as determinative 
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to the word w¤m, ‘herald’ for festivals, at Qantir in the Eastern Delta (Pl. 
III,13). The drooping wing feature only occurs on rounded stele tops for 
visual harmony. 

The absence of Rosette is surprising considering that in Predynastic 
periods the Rosette was a royal symbol depicted on Scorpion and Narmer’s 
Mace-Heads and Narmer Palette. In the Old Kingdom there were ‘priests 
of the rosette’, and all through Egyptian history Sheshat, the goddess of 
Divine Books and time recording, is recognised by the Rosette above her 
head. She directed the Sed royal rejuvenating festivals in the Old Kingdom 
(Vercoutter, 1992; 271). Rosettes adorn royal head bands and the bottom 
of Hathor menit counterpoises (Michaux-Colombot, 2006b). The menit is 
the Sed festival ritual necklace. Its counterpoise illustrates Hathor’s body, 
and its bottom her womb (Roberts, 2001, 67). The Rosette means rebirth. 
In spite of frequent diplomatic contacts between Egypt, Syria and Anatolia 
during the two centuries that span the Hittite aedicula period, 1400-1200, 
i.e. between Thutmosis IV and Siptah, comprising the Amarna Period 
when Mitannian princesses were wedded to pharaohs and the reign of 
Ramesses II who married two Hittite princesses, each country kept to their 
own iconography, deeply rooted in long lived practices. Sahurē‘’s sailing 
ship is the only occurrence when Rosettes and winged disk are illustrated 
together. That is also when the winged disk becomes a god in Egypt. An 
Eastern influence due to trade seems probable. Could the Egyptian ‘py, 
‘fly’, derive from Sumerian é-pa, ‘wing house’?

The Sacred Tree and Symbolic Meaning of the Winged Sun Disk

The Eastern iconography, especially Assyrian one in the second 
millennium, definitely harps on the Tree of Life or Sacred Tree theme 
(Parpola, 1993; 161-208; Giovino, 2007). Endowed by a winged goddess, 
the king is portrayed as a Bird Man whose authoritative symbol is a winged 
Pillar or sacred Trunk (Pl. I,17-18, Pl. II,27-28). Hittite repertory follows 
(Pl. II,15a, 17-22, 24), what is considered a new concept introduced by 
Indo-European populations whose homeland is a long debated subject 
(Kazanas, 2001; 257-293; Brice, 2007; 12-15). However, in Hammurabi’s 
time, sacred trees flanked and/or encircled the door of the holy well apsû 
on the ziggurat of Ur, over which stood the ‘magical link, a solar disk…’ 
quoted above. Ritual dependence did exist between the Sacred Tree, solar 
disk and ANZU.

Noteworthy is the fact that Mitannian kings all have Indo-Aryan or Vedic 
names (Freu, 2003; 19-31). Vedic deities, such as Mitra, Varuna, Indra 
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and the Nasatya are found in the two Hittite-Mitannian treaties between 
šuppililiuma and šattiwaza (Laroche, 1979; Freu, 1994; 209-226). And 
the fire god Agni, prototype of Brahman, is found in two Hittite rituals 
KUB VIII 28 and KBo XI 14. (Freu, 1994; 222). Now, at the base of the 
Sacred Pillar, is the Door of Brahman, Bramadvara  (Avalon, 1983; 183).

Physiological descriptions are revealed in the medieval Sanskrit Tantra 
texts (> tan, diffusion), often called the ‘fifth Veda’ (> vid, knowledge). 
Thousands of nādi, channels (> nad, movement), cross the body, three of 
which are most important. The central one, susumnā, is the Pillar, up which 
surges Kundalini, the vital energy. And Ida and Pingalā, entwined round 
the spinal chord, convey male and female energies (Pl. III, 14 F). They are 
also named sun and moon. The susumnā crosses through five centres called 
çakra, circle, with varying numbers of petals (4–6–10–12–16) representing 
the number of nādi muscles round the circle, and commonly figured as 
lotuses or Rosettes. The three nādi meet in the sixth çakra, the Ajnâ çakra 
or Third Eye, where the Sacred Marriage occurs when Kundalini awakens 
and arises up the spine and meets Shiva/Brahma. When rising, Kundalini 
is described as a warm serpent. She is the female aspect of the Sacred 
Tree in which Hathor rising rituals of the Egyptian Sed regenerating cycle 
is recognizable (Roberts, 2001; 66-67). The Ajnā shakra has only two 
petals. They are identified with the wings of Hamsa, Brahma’s mythical 
bird, who drives the adept to the spiritual experience of Unity, soaring 
up to the seventh sky, or Sahasrāra, the Thousand Petal Lotus above the 
head. Another mythical bird on a pillar is Garuda the vāhana of Vishnu. 
The çakra are described as swirling wheels of energy otherwise expressed 
as swastika. Kundalini yoga (> yug, join) develops the flow of these 
cosmic energies, compared to sap rejuvenating the Tree of Life. The adept 
becomes a seer when his Ajnâ çakra opens. (Avallon, 1977, 1983; Renou 
& Filliozat, 1985 I; 423-429, 583-600; Mookerjee, 1982). The Vedic Rishi 
(> drish, to see) were the Seers of universal knowledge. Divine kingship 
and solar theology most probably derived from this seemingly universal 
saga. 

The Akkadian word for ‘magical link’ is giš-búr, which means a ‘trap’ 
embracing two entwined serpents according to D. Charpin (1985: 290). 
This could refer to the Ajnā çakra, where the three main nādi meet in a 
threefold knot, and where conflict resolves into concord. Fourth millennium 
motifs of entwined serpents round Rosettes (Pl. III, 14 A,C) should be none 
other than Ida and Pingala crossing round çakra. The Mesopotamian and 
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Anatolian cultures conserved the çakra notion with the Rosette ‘divinity’ 
symbol also used for AN ‘heaven’. Their winged disk is a composed symbol 
associating the general notion of access to divinity through the çakra and 
the ANZU, Third Eye knot, power of control (Pl. III, 14,B). Rosettes don’t 
have a set number of petals, therefore no specific çakra is meant, except 
maybe the cross Rosette, that could refer to the four petal bottom çakra, 
out of which rises kundalini. The guilloche motif is the entwined serpent 
one of Ida and Pingala (Pl. III,14), illustrated in Egypt by crossing ribbons 
with a knot on the Sed festival Hathor dancer’s torso (Roberts, 2001, 25-
28). On many Mitannian and Hittite seals, swirling motifs or globs are in 
groups of seven (Pl. III, E). Seven is a sacred number. Naturally the É-pa 
had seven stories and in Egypt, there are seven Hathor. The Great uraeus 
(>iaret to rise) emerging from pharaoh’s brow and the two uraei, either side 
of the sun disk, must be the three main nādi. If the Egyptian winged disk 
represents the Ajnā çakra, the third eye, it would explain why no Rosette 
ever adorns the disk. Proto Tantrism was expressed differently East and 
West. Its wisdom, health or healing effectiveness was long conveyed by 
the Caduceus symbol of Hermes, Mercury and Esculap, used now days as 
a medical emblem (Bayard, 1978).

Conclusion

Neither Syrian nor Anatolian winged disks show any Egyptian artistic 
affinity. The main differences are the complete absence of Rosette on the 
Egyptian disk that has appended uraei and the scooped-out ANZU feature 
of the Syro-Hittite Rosette disk without uraei. Egyptian types with ureai 
(Pl. I, 19) first occur in Syria, c. 1775, centuries after the short winged 
ANZU had long prevailed in Sumer and Anatolia. The earliest Anatolian 
one of 16th century is both short winged and scooped out (Pl. II, 15a). It 
antedates the Egyptian campaigns in Syria under Tuthmosis III in the 15th 
century. But noteworthy is the fact that the earliest Syrian winged Rosette, 
dated to the middle of the third millennium (Pl. I,8), fits the time span of 
the earliest Egyptian undecorated winged disk (Pl. III, 2-4). 

Obviously in Antiquity, a wisdom saga had enlightened the early 
centres of civilisation. It developed on distinct cultural lines. Written 
evidence favours a Sumerian anteriority over Egypt for the royal claim 
to divine kingship. But the origin of serpent power lore is shrouded in 
mystery and this evidence cannot be conclusive. Yet, iconography of 
divine birds, ANZU eagle with rosettes harks back to Uruk, c. 3500 B.C., 
whereas Horus falcon appears in Egypt in Naqada IIIA, c. 3300 B.C., at 
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a period when Palestinian wine jars with sealings, bearing the earliest 
Egyptian Rosette motifs, are found in Scorpion I’s tomb at Abydos. Yet 
the disk bellied ANZU from Brak (Pl. I,9) has an E.D. III antecedent at 
Fara over a swirling animal swastika (Pl. I,3), a common motif at the time. 
Therefore, it could be inferred that the concept of a winged disk is a Syro-
Mesopotamian one imported into Egypt. The Gebel Tarif knife handle 
decoration from Upper Egypt (Pl. III, 14C) is considered as an Asiatic 
import. Eagle and falcon, though from distinct families and geographical 
residences, both belong to the order Falconiformes (Houlihan, 1986; 148-
150). They both have a long distance piercing eye-sight, an evident idea in 
Egyptian iconography where eyes are substitutes for wings. The Hittites 
probably featured the power of double vision by adding a second Rosette 
disk over the aedicula (Pl. II,25). The Syrian repertoire praised the Sacred 
Marriage and Sacred Tree themes (Pl. I,12-14, 16-18), even when their 
traders came to Egypt (Pl. I,20). Yet when the Egyptian type comes to 
Syria, the winged disk conserves the uraeus feature (Pl. I,19). Typologies 
did not mix even abroad. Borrowing hieroglyphs from Egypt on Syrian 
glyptic did not entail any fundamental change. Borrowing the winged disk 
would have.

The Advent of the Winged Disk (middle reign approximate dates)
EGYPT SYRIA ANATOLIA MESOPOTAMIA

6000 Arpachiah, Halaf, Rosettes Çatal Hüyük, Birds, Rosettes

3500
3300 Naqada IIIA, Horus, rosettes ANZU on seals Uruk IV,ANZU and

Innana-Rosettes

2800
2600
2580
2520
2420

D.1, Djer, Horus wings

D.3, Djoser, Behedet,
D. 4, Snefru, winged disk
D.5, Sahurē‘, w-d = Behedet

Brak, Chuera, Rosette=God
Brak, ANZU-disk belly
ANZU short wing disk, É-pa

Meskiangascher, Etana
E.D.III ANZU 
Rosette=God
ANZU-disk belly

2250
2150 D.6, Pepy I Brak,  ANZU-winged disk

Winged shrines, Ebla, Mari
Alaçahöyük, sun disks/poles
Boğazkoy, Rosette seals

Ur III, ANZU winged 
shrines,
Sun disks/poles, É-pa

1800 D.12, trade with Byblos Short wing Rosette disk Cappadocia ANZU=Rosette

1775 Karnak, Syrian winged disk
Mari, Alalakh VII,
short wing Rosette disk
Anthropomorphic Tree of Life

ANZU eagle seals 
Rosette seals

Hammurabi
Sun disks on poles

1600
1550

Hyksos
D. 18, Ahmose Alalakh IV, Egyptian motifs Tabarna seals with Rosette

Cappadocia winged disk

1450 D. 18, Tuthmosis III šauštatar I, scooped-out / pole Yozgat, winged disk/pole

1400 D.18, Tuthmosis IV Ašmunikal,

1370 D.18, Amenhotep III Tudhalia III aedicule

1350 D.18, Akhenaton Tušratta, šuppiluliuma
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BUDDHISM’S UNIQUE POSSIBILITY TO PURSUE 
INNER PEACEFULNESS TO AVOID

VIOLENCE AND WAR

MURAKAMI,  Shinkan
JAPONYA/JAPAN/ЯПОНИЯ

ABSTRACT
Religions must both be necessary and indispensable for human beings 

to live in peacefulness and fearlessness nowadays, as well as in ancient 
times. There is a distinction between monotheism and polytheism. 
Buddhism is neither monotheism nor polytheism, though it admits the 
existence of many gods or deities and it co-exists with theistic religions in 
many countries including Japan. But these gods are not indispensable to 
Buddhism, so Buddhism must be a kind of atheistic religion. I do not agree 
with the opinion that Buddha is to be regarded as a deity, because Buddha 
is worshipped. Buddha is an enlightened man but not a god. Some Japanese 
scholars consider Buddhism to be a kind of humanism, but not theism. 
What is unique to Buddhism as contrasted to other religions? The unique 
and most dominant trend of Buddhism must be to aim at the calmness or 
peacefulness of mind that should be free from anger, mental excitement, 
etc. This trend has been shown in the final goal of Buddhism: nirvā)a (calm 
peacefulness, extinction of transmigration, i.e., final, calm and peaceful 
death) and in the Buddha’s teaching that one should abandon hatred, anger, 
desire, etc. The biographical texts of the Buddha tell us His compassionate 
and merciful stories but never hint at His anger even toward evils. Generally 
speaking, this trend has been dominant in the development and spread of 
Buddhism in many countries and districts over two millenniums. Because 
we are now at the verge of a total annihilation due to nuclear weapons, 
which can destroy all human lives and ecological environments, this 
uniqueness of Buddhism holds the possibility to avoid violence and war 
which would become a catastrophic danger to the survival of human beings 
on the earth in this year and in coming centuries. 
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0.  Introductory Remarks 
‘Basic Common Values in Religions’ are to be taken into consideration, 

because in any human society religions must both be necessary and 
indispensable for human beings to live in peacefulness and fearlessness. 
In many religions this value seems to be recognized widely, though there 
have been not a few criticisms of religions which seem to focus particularly 
on the monotheistic religions. Now, I will, with due regard to the motto of 
this Congress (ICANAS): “Peace at Home Peace in the World,” point out 
a unique characteristic of Buddhism that holds a possibility to keep inner 
peacefulness among people. 

I.  Monotheism, Polytheism, and Atheism 
Religions can be classified into two groups, i.e. monotheism and 

polytheism. Generally speaking, however, Buddhism is neither monotheism 
nor polytheism, though Buddhism admits the existence of many gods or 
deities and it co-exists with polytheistic (and even monotheistic) religions 
in many Asian Buddhist countries including Japan. But the gods are not 
indispensable to Buddhism, so Buddhism must be a kind of atheistic 
religion.

There are opinions that regard Buddha as a deity because Buddha is 
worshipped and believed in. A famous Jain Philosopher Haribhadras)
ri (in the early 8th century) says in his ⇑aд-dar♣ana-samuccaya 1.4 that 
according to the Buddhist opinion first of all their deity is Buddha (sugata, 
well-fared). Some Japanese professors of history of religions regard 
Buddha as a god, which means an object of religious worship (see Shomin 
Shinko no Sekai庶民信仰の世界by Prof. Masahiro Kusunoki楠正弘, 
p.228). But I do not agree with these opinions, because they ignore the 
unique character of Buddhism as most of the Japanese Buddhists maintain 
that Buddhism is the doctrine how one can become finally enlightened, 
i.e., Buddha. A Japanese scholar of Buddhism: Prof. Hakuy( hadano羽田
野伯猷 told us that Buddhism is so to speak a kind of humanism but not 
any kind of theism; because one can and must become enlightened one 
(Buddha) by means of aspiration, discipline, meditation, and insight, etc. 
His opinion must chiefly be derived from the tradition of Zen Buddhism 
as in Japan. 

In this way in Buddhism God or gods who are some kinds of 
transmigrating sentient beings are not of great importance and so Buddhism 
can be free from theism. This point must be one of the peculiar or unique 
characteristics of Buddhism. This point of view seems to be related to 
other characteristics of Buddhist thinking. 
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II.  Closed Religion and Open Religion
Religions can also be divided into two categories，i.e. closed religion 

and open religion. Though these terms might remind you of Henri Bergson’s 
terminology of l’âme close (closed soul) and l’âme ouverte (open soul) 
(Cf. Les deux sources de la morale et de la religion, Paris 1932, pp.33-34), 
my opinion must be different from his philosophy.

 Roughly speaking, most of the theistic religions seem to be closed 
religions, because worshippers and believers of the theistic religions might 
have the belief that they should, so to speak, be chosen or selected by 
God or some of gods. Some of the theistic religions are restricted to the 
local, tribal, racial, native, or national groups. For instance, most of the 
varieties of Japanese Shinto 神道belong to the closed religion, because 
their members are almost limited to small groups of Japanese people 
mainly in Japan. 　

Monotheism is also a closed religion, because in any monotheism other 
monotheistic religions as well as other pagan and heretic polytheistic 
religions have not easily been tolerated. We know many wars between 
Christian and Islamic countries have often been repeated from the 
first Crusade (1096-99) up to the Afgan and Iraqi wars (2001-, 2003- 
respectively) in dispute now. We have heard the Christian president 
encourage his citizens and soldiers in his speeches quoting some passages 
of the Old Testament on one side, the antagonistic Islamic paramilitary 
leaders appeal Islamic people to fight the holy war (jihad) even committing 
suicide-bombing on the other.

On the contrary, Buddhism belongs to open religion, though there are, 
of course, some exceptional cases.  

One exclusive principle can be recognized in the case of the Buddhist 
Order (sa∝gha) of ordained celibate monks or celibate nuns. The Buddhist 
Order was an exclusively independent group which should not be 
controlled by any un-ordained secular persons, and it had its own religious 
ceremonies which no secular persons could participate in．

But its doctrine (philosophy) is open to all living beings, because 
Buddhist Canon tells us to be free from ‘I’(ego, self) and ‘mine.’ One who 
is free from ‘I’ and ‘mine’ cannot help being open (or open-minded) to 
others and compassionate to everyone. And the enlightened one (Buddha) 
is open to enlightenment, unveiled from cravings (viva⊇a), and unveiled 
from covering, i.e., mental defilements of greed, hatred and delusion 
(vivatta-cchada). 
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This covering (chadda, chadana) means ignorance and craving, or mental 
defilements, i.e., greed, hatred and delusion. And the goal of Buddhism, 
i.e., the calm peacefulness (nibbāna) is uncovered (viva⊇a, open), just 
like a light, for him whose covering has been unveiled, uncovered and 
removed. This adjective ‘unveiled (uncovered) from the covering (vivatta-
cchadda)’ is one of the epithets of the fully enlightened one (sambuddha), 
i.e., Buddha (Sutta-nipta =Sn.763, 793, etc.). The Pāli tradition mentions 
Buddha’s first words which hint at His openness of mind: 

I have run through the transmigration of many births looking for 
the maker of this house (craving that is the carpenter that makes my 
own existence, i.e., body) without attaining [the knowledge to see] 
him; painful is birth again and again (Dhamma-pada=Dh.153).

 O maker of the house (craving), you are seen; you will not make 
the house (my own existence, i.e., body) again. All your rafters 
(mental defilements) are broken, the roof of the house (ignorance）
is destroyed; my mind, having attained to the state where mental and 
physical latent forces are exhausted (nibbāna, i.e., calm peacefulness 
and cessation of the transmigration), has attained to the extinction 
of cravings (Dh.154, the words in bracket are supplied by the 
Commentary: Dhammapadaha-kathā = DhA.III.128). 

These verses, according to the commentary, tell us that the Buddha, 
having discovered the craving which makes His own existence in 
transmigration, destroyed mental defilements together with ignorance, 
with both of which His own existence is covered with just like a roof of a 
house. And when He is uncovered and unveiled from these coverings, the 
calm peacefulness and truths (dhammā, i.e. constituent elements of our 
human existence) are open (manifest) to Him, as we see next.

   The Buddha’s other first words were uttered after having considered 
upon the dependent origination (pa⊇icca-samuppāda) through the whole 
night under the Bodhi-tree (Mahāvagga，Vinaya I.2): 

1 When the constituent elements (dhamm) [of human existence] 
become clear (open) to the ardent, meditating Brāhma)a, then all his 
doubts go away, since he realizes the Law (dhamma, doctrine, truth) 
which accompanies the causes [of human existence] .

2 When … (as above) …, since he has understood the cessation of 
conditions [of human existence] (The words in bracket are supplied 
by the author’s understanding).
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This meditating Brāhmaöa is another expression of Buddha, to whom 
the dhammā (constituent elements of human existence) become clear 
(open). Among these constituent elements (dhammā), He realizes the Law 
(dhamma, doctrine, truth) which accompanies the causes [and conditions] 
of human existence and He knows the cessation of [the causes and] 
conditions of human existence as well. The enlightened one (Buddha) was 
said to be free from desire, and then look around at living beings with His 
compassionateness (kruat); and thus His activities began.

   III. Static Religion and Dynamic Religion
 There has been another opinion to divide religions into two categories, 

i.e. static and dynamic religions (Cf. Bergson’s Les deux sources de 
la morale et de la religion). I know it is difficult to regard the God of 
monotheism as the same as one of the gods of polytheism, but I would 
like to ignore this difficulty, because I want to find similar and common 
characteristics in monotheism and polytheism. Generally speaking most 
of the theistic religions are dynamic, enthusiastic and exciting religions, 
because most of the deities are awful, and have been strong influence upon 
men and women, by moving, exciting, terrifying or consoling them. Anyone 
who commits sin against God or gods should have fear to be punished and 
damned by Him. Some religious and magical persons (shaman, sangoma, 
itako, gomiso, yuta, etc.) are said to communicate with deities, and some 
are said to be possessed by some deities or spirits. 

On the contrary, Buddhism is originally a calm and static religion 
which makes people calm and peaceful and heals and consoles them, 
because Buddhism pursues a calm peacefulness of mind, and its last 
goal, nirvā)a is an absolute calm peacefulness which means extinction of 
transmigration (or final, calm and peaceful death). Buddha who is said to 
be compassionate and merciful does not punish any of sinful and criminal 
persons. Anyone who commits offences is to be punished only through the 
natural consequence of one’s deeds (karman), or some deities who protect 
Buddhist Law punish the evil ones. In later Esoteric Buddhism, many of 
the deities are included in its religious pantheon (ma)дala), so Esoteric 
Buddhism seems to include dynamic religion in itself, however, it does not 
lose its original calm and static religion. 

IV.  Possibility and Necessity of Co-existence of Religions
In most of Asian countries (India, China Proper, Taiwan, Japan, Korea, 

Myanmar, Thailand, Sri Lanka, etc.), polytheistic religions, monotheistic 
religions, and atheistic religions are peacefully co-existent in general. In 
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some of these countries and districts, we can see Buddhism co-exist with 
polytheistic religions. 

For instance, in Japan most Buddhists go to worship at Shinto shrines 
as well; most funeral services are performed with Buddhist rites, wedding 
ceremonies are held with Shinto rites or Christian rites, but a few with 
Buddhist rites. Although the policies to separate Shinto from Buddhism 
were promoted since 1868, there has been a long history of syncretism of 
Buddhism and polytheistic Shinto in Japan. 

These instances hint to us that religions can co-exist; however in most 
monotheistic (Christian, Jewish or Islamic) countries religious conflicts 
and troubles are not easily avoided or calmed down nowadays. But in 
this internationalized and global age, co-existence of religions seems to 
be greatly needed in order to avoid the danger of the dreadful religious 
conflict, associated with violence and war.   

V. Buddhism’s Unique Possibility to Pursue Inner Peacefulness 
Which Would Avoid Violence and War

What is unique to Buddhism as contrasted to other religions? I have 
shown four of essential characteristics of Buddhism above. Now I will point 
out one more characteristic, i.e.  the most dominant trend of Buddhism 
in comparison to other religions. This must be its aim at pursuing a sense 
of inner calm peacefulness or an inner peaceful tranquillity of mind that 
should be free from anger, hatred, jealousy, mental excitement, etc. This 
characteristic has been shown in the final goal of Buddhism, nirvā)a 
(nibbna, calm peacefulness, extinction of transmigration, i.e. final, calm and 
peaceful death) and in the Buddha’s teaching that one should remove greed, 
hatred, anger, etc. 

a. Central Concept of Buddhas’ Teaching:  Traditionally Buddhas’ 
teaching runs thus: 

“Non-commitment of all evil (sabba-pāpassa akara)a∝),
Perfecting of goodness (kusalassa upasmpadā), 
Purifying of one’s mind (sacitta-pariyodapana), 
This is the teaching of Buddhas (the enlightened) (eta∝ buddhāna 

sāsana∝).”(Dh.183) 

This stanza is very famous in the Buddhist sacred texts and transmitted 
widely. According to the Pāli Canon this is the past Buddha Vipassin’s 
precept (pātimokkha) (Dxgha-nikāya = D.II.p.4926-27), while the 
Commentary on the Dh ascribes it to all the past six Buddhas (DhA. III.
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pp. 236-7). There are many versions of this stanza in Sanskrit, Chinese, 
and Tibetan. This stanza was translated into Chinese by Chih-ch’ien支謙
and Wei-ch'i-nan維祇難in the Fa-chü ching法句経 in the third century 
(222-253):　諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教. And this 
stanza (in Chih-ch’ien’s translation) has been very famous in Chinese and 
Japanese Buddhism too. The first two lines express a very universal ethical 
norm, and as several parallel passages are also found in the Jaina Canons 
(Kenji Watanabe渡辺研二2004), they are not solely unique to Buddhism. 
but purifying of one’s mind is very characteristic to Buddhism.  

According to the Commentary, ‘purifying of one’s mind (sacitta-
pariyodapana)’ is purification of one’s own mind from five coverings 
(hindrances) (pañcahi nxvara)ehi attano cittassa vodāpana∝. DhA. 
III. p.23717-8). The five coverings mean five kinds of mental defilements 
(kilesa), which consist of desire for sensual enjoyment (kāma-cchanda), 
malevolence (vyāpāda, hatred), sloth and torpor (thxna-middha, low-
spiritedness and sleepiness), excitement and remorse (uddhacca-kukkucca, 
frivolity and regret), and doubt (vicikicchā). 

In the context of Buddhist Canonical texts and their commentaries, sloth 
(low-spiritedness), torpor (sleepiness), and excitement (frivolity, high-
spiritedness) are all deemed as mental and spiritual evils which hinder 
monks in attaining the liberation from mental defilements. Malevolence 
(hatred, fury, anger) is always deemed as evil in most Buddhist texts. 
Moreover, this explanation of the DhA indicates simply how to purify one’s 
mind, but it hints at a characteristic of Buddhism, i.e., inner calmness or 
tranquillity of mind that should be free from hatred (malevolence), mental 
excitement, etc. 

This is, I think, one of the important characteristics of Buddhism, and 
it is not in common with most of the other theistic religions, i.e. Christian, 
Jewish, and Islamic religions, all of which extol the hatred or anger toward 
their or their God’s enemies in their Canons but never deny entirely their 
hatred toward inimical people. The Gospel according to Matthew 5.44 
says: “Love your enemies, and pray for your persecutors, “ but I think 
no Christian political leaders think highly of this passage, they seem to 
advertise the Old Testament which tells us that people of Israel killed and 
destroyed all the enemies and enemies’ cattle under God’s instructions, 
e.g., The book of Joshua 6, The book of Judges 6-8, etc. (Cf. Akira 
Sadakata定方晟2003).    

According to another explanation, purifying of one’s mind (sacitta-
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pariyodapana) is to make one’s own mind glorious (attano citta-jotanaµ). 
And this purifying of one’s mind depends on getting rid of all evil by means 
of carrying moral precepts, and doing good by calm concentration and clear 
insight (Sumaºgala-vilāsin´ = da.II. p.4796-9 on d. II.p.4926-27). It is not 
clear exactly how to purify our own mind; however, we are urged to ascertain 
what is good and what is evil, because purifying of one’s mind is closely related 
to good and evil. 

The moral and disciplinary precepts or monastic rules of monks and 
nuns (about 250 for monks, 350 for nuns) consist of all of the prohibitions 
on unmoral (evil) and unfit deeds and behaviours, which are collectively 
called as a code of precepts (pātimokkha) of monks and that of nuns. The 
moral precepts (s´la, dhamma) that common people should follow are of 
three kinds: five items of good character (five precepts), ten items of good 
character (ten precepts), and eight pledges (precepts) which should be kept 
in particular six days in a month (uposatha). Here I will consider the five 
and ten precepts only, in which we can see characteristics of Buddhist 
moral precepts. 

Among them ten precepts are the most typical, important, and universal 
in all the history of Buddhism. And these are generally called ten ways of 
good acts (dasa kusala-kamma-pathā, d.III. p.2695-) which are contrary 
to ten ways of no-good (evil) acts (dasa akusala-kamma-pathŒ). The ten 
ways of good acts consist of (1) abstinence (veramaö´）from taking life 
of living beings (pāâtipāta, killing), (2) abstinence from taking what is 
not given (adinnâdāna, stealing), (3) abstinence from adultery (kāmesu 
micchācāra), (4) abstinence from telling lies (musā-vāda), (5) abstinence 
from slander (pisuā vācā), (6) abstinence from harsh speech (pharusā 
vācā), (7) abstinence from frivolous and senseless talk (samphappalāpa), 
(8) non-greed (anabhijjhā, non-covetousness), (9) non-hatred (avyāpāda, 
non-malevolence) and (10) a right view (sammā-di⊇⊇hi).

Among these ten precepts, the first four are also the first four of the 
five precepts, in which the fifth precept is to abstain from any state 
of indolence arising from intoxicants (i.e., abstain from drinking, S. 
IV.245,V.395). These four are very universal moral precepts not only in 
Buddhism but also nearly everywhere in the world. Especially, the first 
precept, i.e., abstinence from taking life of living beings (i.e. non-killing, 
non-violence), is very important. It is difficult for us to keep this precept, 
because it prohibits us from killing not only human beings but also all 
living beings as well. And this precept forbids us not to kill, not cause others to 
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kill, and not to approve of others’ killing. This precept urges us also to have 
compassion and sympathy to all the living beings without exception of 
enemies. This precept prohibits us to kill even enemies in war. Though 
Buddhist people do not seem to have been successful to prevent war till 
even now, it is very much needed for us to remind this precept again and 
again.

The last three of the ten precepts, i.e., non-greed, non-hatred, and a 
right view is characteristic to Buddhism. This is very difficult for us to 
carry out, because in order to fulfil these precepts duly we need discipline 
and training over many long years: indeed even through all of one’s life. In 
other words, to keep these three precepts for us is to follow the principle 
of Buddhism, i.e. teaching of Buddhas. Among them the precept of non-
hatred is unique to Buddhism, and we know that hatred becomes often a 
motive for violence and war. And then war ignites people’s hatred, which 
makes war severe again and again.    

As regards to these precepts Buddhist Canon runs as follows:

“Do not kill living beings, not let [others] kill, and not approve of 
others’ killing.”(Sn. 394ab)

“I call him a noble man (brhma)a) who, refraining from violence 
(da)дa) to [living] beings: trembling (weak) and steady (strong) ones, 
does not kill [them], not let [others] kill [them].” (Sn.629)

“For hatred does not cease by hatred (vera) at any time; hatred ceases 
by non-hatred (avera, love), this is an old law (dhamma).”(Dh.5)

“Because of non-violence (ahi∝s) to all the living beings, he is 
called noble (ariya).” (Dh.270cd)

b. Concluding Remarks:  The biographical texts of Buddha as well 
as His past stories (Jātakas, Avadānas, etc.) tell us of His compassion and 
mercy but never hint at His anger even toward evil. Buddhist Canonical 
Texts lead us to be calm and peaceful but not to be angry, excited, or 
irritated. Images (sculptures, pictures, etc.) of Buddhas (Tathāgatas) and 
Bodhisattvas also seem to let us be calm and peaceful, dispelling anger, 
fear, or hatred. 

On the other hand, God and gods of most other religions seem to make 
people feel awe and fear of being scolded and punished, for God and gods are 
not always free from anger, jealousy, and hatred. We can easily find ‘God’s (or 
the Lord’s) anger or wrath’ or the phrase: ‘God (or the Lord) is angry with ...’  in 
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the Old Testament (Nahum, Zephaniah, Zechariah, Malachi) as well as in the New 
Testament (Revelation). The Koran (Qur’ān) warns Muslims to fear Allah’s anger 
and punishment. 

   Indian Vedic and Hindu gods, Greek and Roman gods, as well as Japanese 
gods are very awful and numinous, liable to get angry, excited, or jealous. There 
is a god of wrath (manyu) in Vedic religion (/g-veda 10.84). But later some Indian 
philosophers tried to demonstrate that the highest god (x♣vara) is free from anger 
and other evil qualities or rather devoid of any quality (gu)a). And Indian religious 
philosophies have been engaged in inquiring into how to get liberation from 
recurring transmigrations.

   Generally speaking, this trend of inner calm peacefulness with no hatred 
has been dominant in the development of Buddhism in many countries and 
regions over the past two millenniums. This trend of Buddhism contrasts 
with other religions such as monotheistic Christian, Jewish, and Islamic 
religions as well as polytheistic Greco-Roman religions, Hinduism (Vedic 
religion), Shinto, etc., all of which consist in a faith in one God or many 
gods. 

This unique Buddhist trend: inner calm peacefulness without hatred and 
the precept of non-killing (non-violence) should be a modest but hopeful 
possibility to avoid violence and war. 

At the time of Buddha, war was not avoidable. Buddha is said to prevent 
twice the war between Kosala-king Viд(дabha and Sakya-people who were 
Buddha’s relatives but in vain. Sakya-people, who kept Buddha’s precept 
of non-killing, were fighting but without killing their enemies and then all 
killed. Many texts tell us this tragedy (DhA.I.pp.337-361, Jtaka  hakath 
IV.pp.144-153, etc.). The tradition of non-violence (non-killing) had 
been arisen before Buddhism, and has also been prevailed in Hinduism 
and Jainism in India widely. In the first half of the 20th century, Mahatma 
Gandhi (1869-1948)’s non-violent resistance and independence movement 
succeeded to acquire independence from British Empire; however he 
himself was assassinated by a Hindu radical: Nathuram Godse. 

Although Gandhi’s idea of non-violence has been influential world-
wide, wars do not cease in the world, and now the hard-fought and incessant 
‘war on terror’ is raging fiercely. ‘War on terror’ cannot stop terror, but it 
is newly increasing terror and disaster more and more. So, all of us feel far 
less safe and convenient to travel abroad owing to the ‘war on terror.’ 

Owing to Buddha’s precept of non-killing no Buddhists can approve of 
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this war. In the present day any kind of war would become a catastrophic 
danger to the survival of human beings on the earth; we are now at the 
very verge of a total annihilation due to nuclear weapons, which would 
destroy all human lives and ecological environments all together. We must 
take into more consideration of any possibility to avoid violence and war, 
because we wish the survival of human beings now and in future. We need 
to endeavour more to prevent violence and war in the world. I wish and 
hope that the tradition of non-killing and non-violence is going to prevail 
world-wide. For this purpose Buddhism’s inner calm peacefulness is also 
to be accepted, sought and pursued widely and deeply.

REFERENCES AND ABBREVIATIONS

 t    Taisho Shinshu Daizokyo (大正新脩大藏經). Chinese Buddhist 
Electronic Text Association: CBETA Chinese Electronic Tripitaka Series, 
Taisho Tripitaka Vol.1-55&85, Taipei 2001.

Kenji Watanabe 2004: 渡辺研二：ジャイナ教聖典における悪 
(pāva): The evil (pāva-) in the Jaina Early Canons(Journal of Jaina Studies
ジャイナ教研究, Vol.10, pp.1-24, Kyoto 2004).

Shinkan Murakami (村上真完), Shinkai Oikawa (及川真介) 1990: 
仏と聖典の伝承　仏のことば註―パラマッタ・ジョーティカー―
研究: Buddha and the Transmission of the Sacred texts―A study of the 
Commentary on Buddha’s Words: Paramattha-jotikā, Shunjūsha春秋社, 
Tokyo 1990 初期の仏教における不殺生と和平の思考: The Principles 
of Non-killing and Peace in Early Buddhism, The Journal of The Nippon 
Buddhist Research Association（『日本仏教学会年報』Vol.61, 1996, 
pp.15-33.

Akira Sadakata (定方晟) 2003：紛争の種としての宗教: Religion as 
the Seed of Strife (東方The East vol.19, pp.134-149, Tokyo 2003).

Toshihiko Izutsu (井筒俊彦): Japanese Translation of the Koran コー
ラン, 3 vols., Iwanami-Shoten岩波書店, Tokyo 1964.

The Revised English Bible with the Apocrypha, Oxford University 
Press 1989.

Wikipedia, the free encyclopedia(http://en.wikipedia.org/wiki/)

* My thanks are due to Mr. Dale K. Andrews, an associate Professor of Kanazawa 
University, who was kind enough to correct my English.  



366



367

 СОВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ
 В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
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RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET
Dağıstan Cumhuriyeti'nde Çağdaş Dinî Durum

İslam'ın yayılması VII.-VIII. asırlardı “dağ ülkesi” Dağıstan'da  
baslanmıştır, ama kesinlikle XVI.-XVII. asırlarda temel olmuş ve 
katılaşmıştır. 1990 yılların sonunda – “reislamizatsiya” diye adlanan, 
yani “İslam'ın doğuşu” veya “İslam'a dönüş” terimleriyle adlandırılmaya 
başlanmıştır. Tezimizin amacı – Dağıstan Cumhuriyeti'nin Hükümet 
Komitesi arşivlerinin belgelerine göre ve Dağıstan millet politik, 
enformasyon ve dış iliskiler  Bakanlığı ve kendi sosyal denemelerine göre 
son yıllarda yapılan bu çalışmaların vasıtasıyla İslam kuruluşlarının ve 
onların faaliyetinin finans kaynaklarını, merkez, güney ve kuzey Dağıstanın 
ahalisinin İslam'ı kabul etmesi, dini oluşumların faaliyette bulunan 
sistemleri, tasavvufun etkisi, hac ve umreye gitmesi, İslam medyaları, 
hiristiyan kuruluşları (Rus ortodoks kilisesi, Ermeni-Grigorian Protestan 
kuruluşları), ve Museviliği analize etmek, bu hareketlerin ve kuruluşların 
genel ve esas yönlerini açıklamak ve Cumhuriyet yönetmenliği ve dinî 
kuruluşların ilişkileri, yani Dağıstan'daki devlet-din ilişkilerini analize 
etmek amacımızdır.

Anahtar Kelimeler: Dağıstan, din, Islam,  hristiyanlık,  siyaset. 

ABSTRACT
The up-to-Date Religious Situation  in the Republic of Dagestan
A propagation of Islam in the «Country of mountains» had begun at the 

end of VII-at the beginning of VIII centuries, but finally it consolidated in 
XVI-XVII centuries. At the end of 1990-ties there took place the so-called 
«Islamic boom» – reislamization. 

Our report is aimed at ( basing on materials of the archive of the Committee 
of the Government RD for religious affairs, the Ministry of national policy, 
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information and external relations RD and personal sociologic researches, 
done during the last years) giving a short analysis of a religious situation 
in the republic: characterizing of Islamic associations and a grade of 
religiosity of population of the North, the Central and the South Dagestan, 
resources of financing of Islamic associations’ activity, acting systems of 
the confessional education, influence of Sufism, organization and holding 
of hajj and umra, Islamic mass media, Christian religious association 
(the Orthodox Church, Armenian-Gregorians, protestant associations), 
Judaism; at reveling of the basic directions of work on coordination of 
activity and providing for interaction and cooperation of the republican 
public authorities and the Department of religious associations and 
believers RD, i.e. state- confessional relations in the republic. 

Key Words: Dagestan, religion, Islam, Christianity, politics.

-----

Распространение ислама в «Стране гор» началось на рубеже 
VII-VIII веков, но окончательно он укрепился в XVI-XVII веках. В 
конце 1990–х годов в РД произошел так называемый «исламский 
бум» - реисламизация. Цель нашего доклада – дать краткий анализ 
религиозной ситуации и государственно-конфессиональных 
отношений в республике, основываясь на материалах текущего 
архива Комитета Правительства РД по делам религий, Министерства 
по национальной политике, информации и внешним связям РД 
и собственных социологических исследованиях, проведенных в 
последние годы. 

ИСЛАМСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. Республиканской исламской 
организацией на территории Дагестана является Духовное управление 
мусульман Дагестана (ДУМД), которое с 1998 г.  возглавляет 
председатель ДУМД, муфтий Абдулаев Ахмад Магомедович. С 
начала 2006 г. по настоящее время количество исламских религиозных 
объединений в республике незначительно выросло.

В Республике Дагестан на 1 июня 2007 г. действует 1931 (в 2005 
г. было 1786) исламских объединений, из которых 1891 (в 2005 г. 
было 1766) - суннитских объединений: (1107 джума-мечетей (в 
2005 г. также было 1107), 642 квартальных мечетей (в 2005 г. было 
621) 162 молитвенных домов (в 2005 году было 38) и 20 - шиитских 
объединений (7 центральных мечетей, 6 квартальных мечетей и 
7 молитвенных домов). Количество джума-мечетей не выросло, 
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что свидетельствует о стабилизации этого процесса и достижении 
некоторого уровня, достаточного для удовлетворения религиозных 
нужд верующих дагестанцев. По сравнению с 2005 годом в 2006 году 
квартальные мечети и молитвенные дома увеличились на 21 и 124 
соответственно.

Численность шиитских объединения в 2006 – 2007 гг. не возросла. 
Основными центрами распространения шиизма являются: г. Дербент 
и Дербентский район, сел. Мискинджа Докузпаринского района 
(лезгины), г. Кизляр и одно селение в Кизлярском районе. 

Служителей исламских религиозных объединений (имамов, 
будунов, муэдзинов и др.) – более 2500. 

Социологические исследования, проведенные Миннацем, 
показывают, что религиозность дагестанцев отличается в зависимости 
от места рождения и этнической принадлежности верующих. Большая 
часть населения Дагестана мусульмане суннитского толка. Среди 
студентов, выходцев из сельской местности, религиозность на 18-
20% больше, чем среди студентов, родившихся и выросших в городе. 
Среди студентов таких национальностей, как аварцы, даргинцы 
и кумыки религиозность на 22-25 % больше, чем среди студентов 
лезгин, лакцев, табасаранцев, рутулов и цахуров. 

Степень религиозности населения Северного, Центрального и 
Южного Дагестана отличается.

Махачкала характеризуется относительно высокой степенью 
религиозной активности населения. В г. Махачкале действуют 74 
мечети, из которых 34 джума-мечети. В исламских учебных заведениях 
(3 исламских вузов, 14 мадраса, 20 мактабов) города обучается 1470 
чел. Абсолютное большинство верующих мусульман г. Махачкалы 
является приверженцами шафиитского мазхаба. Есть незначительная 
часть последователей ханафитского мазхаба и шиизма. На пятничную 
молитву в джума-мечетях города собирается около 35 000 человек, в 
том числе около 7000 человек в пригородных поселках. В Ленинском, 
Советском и Кировском районах г. Махачкалы, а также в поселках 
Талги, Новый Хушет, Новый Кяхулай, Ленинкент проживают и 
приверженцы ваххабизма. Всего в Махачкале проживают 123 
представителя ваххабизма. По информации начальников РОВД и 
глав администраций поселков на сегодняшний день они активности 
не проявляют. 



370

В Центральный регион республики входят города Избербаш, 
Каспийск, Буйнакск, а также Акушинский, Буйнакский, Ботлихский, 
Гергебельский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, 
Левашинский, Кайтагский, Карабудахкентский, Сергокалинский, 
Тляратинский, Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, 
Шамильский, Унцукульский районы. В регионе действуют  1146 
мечетей (из них джума-мечетей – 544, квартальных – 486 и молитвенных 
домов - 116), 133 исламских учебных заведений: в т.ч. Исламский 
университет (ИУ) им. С. Кади в г. Буйнакске,  Исламский институт 
(ИИ) «Нурул иршад» им. С. Ацаева в с. Чиркей Буйнакского района, 
ИИ им. Хасана-афанди в с. Гергебиль, ИИ им. Абдурахмана Ассабского 
в с Ассаб  и ИИ им. М. Саадуллахаджи в с. Батлух Шамильского 
р-на,  8 филиалoв исламских вузов, 60 медресе, 61 мактаба. В регионе 
проживает около 292 представителей ваххабизма.

В Северном регионе Дагестане (Бабаюртовский,  Казбековский, 
Кизилюртовский, Кизлярский, Кумторкалинский, Новолакский, 
Ногайский,  Хасавюртовский, Тарумовский районы, гг.  Кизилюрт,  
Кизляр, Хасавюрт) действуют 339 мечетей (из них джума-мечетей 
– 228, квартальных – 75 и молитвенных домов - 36), 58 исламских 
учебных заведений: 10 исламских вузов (Исламский университет 
им. имама Навави в с. Новосеребряковка Кизлярского района,  
Исламский университет им. имама С. Кади в с. Комсовомольское 
Кизилюртовского района, Исламский Университет им. имама Ашари, 
Исламский Институт им. С. Абубакарова, Исламский Университет 
им. С. Даитова, Исламский Институт им. Юсуфа Хаджи, Исламский 
Университет им. имама Шамиля, Исламский Институт им. Гелани  
в г. Хасавюрте), 3 филиала исламских вузов, 43 медресе, 2 мактаба. 
Христианских объединений – 16, иудейских объединений – 2. В 
регионе проживают 559 представителей ваххабизма.

Религиозная ситуация в регионе характеризуется рядом 
особенностей. Одной из них является многоконфессиональность 
региона. Здесь основная часть населения является приверженцами 
суннитского и шиитского направлений ислама, а также православия. 
Среди суннитов распространены шафиитский и ханафитский мазхабы, 
незначительная часть населения городов Кизляра и Хасавюрта 
придерживается джафаритского мазхаба шиизма. Еще одной 
особенностью региона является то, что здесь большое количество 
молодежи обучается исламу. 
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Религиозность населения в Южном Дагестане (Агульский, 
Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский, Курахский, Кулинский, 
Магарамкентский, Лакский, Сулейман-Стальский, Табасаранский,  
Хивский районы, города Дербент и Дагестанские огни), по сравнению 
с регионами Западного и Северного Дагестана, проявляется в слабой 
форме: здесь функционирует значительно меньше мечетей – 339 
(254 джума-мечетей, квартальных мечетей – 46, молитвенных домов 
– 13, 16 шиитских мечетей), мусульманских учебных заведений 
– 29 (1 исламский университет им. Абдуллы Курихского в г. 
Дербенте; 9 медресе, 19 мактабов), низким остается общий уровень 
подготовки кадров мусульманского духовенства, мало верующих, 
совершающих хадж. Относительно высока религиозность населения 
в Табасаранском районе. Здесь функционирует 77 мечетей. В с. Хурик 
действует медресе под руководством шейха С. Исрафилова. В регионе 
проживает около 152 представителей ваххабизма. 

Источниками финансирования деятельности исламских 
объединений, действующих в РД, являются собственные средства, 
получаемые от осуществления различных видов деятельности, 
не запрещенных нормами российского и республиканского 
законодательств, а также нормами шариата; материальные и денежные 
взносы учредителей; кредитные средства, полученные от кредиторов; 
денежные, материальные средства, имущество и иные объекты 
собственности, переданные физическими и юридическими лицами, 
в т.ч. иностранными (в форме дара, по завещанию, добровольного 
пожертвования, благотворительности, целевых взносов), а также 
денежные взносы учащихся местных исламских религиозных 
учебных заведений в виде частичной оплаты за обучение. 

Финансовые средства на нужды религиозных объединений, 
как правило, не предусматриваются при утверждении бюджета 
республики. Вместе с тем, Правительством РД, органами местного 
самоуправления на местах принимаются специальные решения об 
оказании финансовой, материальной и иной помощи религиозным 
организациям в реализации ими общественно-значимых культурно-
просветительских программ и мероприятий, в ремонте, реставрации 
и строительстве культовых зданий. Правительство РД выделило 2 млн 
рублей на строительство джума-мечети в с. Яраг Магарамкентского 
района, 8 млн рублей дано на строительство синагоги в Махачкале, 
полностью отреставрирован православный Успенский собор в 
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Махачкале, в г. Избербаше построена церковь, в г. Кизляре открыт 
(возрожден) женский монастырь и т.д.  

Исламские религиозные организации РД поддерживают междуна-
родные религиозные связи и контакты в форме участия в мероприяти-
ях (конгрессах, конференциях, форумах и т.д.), проводимых междуна-
родными исламскими организациями, признанными в современном 
цивилизованном мире традиционными и прогрессивными. Основное 
взаимодействие и сотрудничество с зарубежными странами осущест-
вляется по вопросам паломничества с Королевством Саудовская Ара-
вия (КСА), Турцией, Сирией, Иорданией и другими государствами. 

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В нашей республике религии 
обучаются не только дети и молодежь, но и взрослое население. Для 
последних в городах существуют вечерние школы. Многие получают 
исламское образование на дому у активистов ислама.

Система исламского образования в Республике Дагестан 
включает в себя 19 исламских вузов (из них 2 вуза декларируют себя 
теологическими), где обучаются около 2300 учащихся.

В 2005 г. в республике действовало 16 исламских вузов (более 
2600 студентов) с 43 филиалами (более 2400 студентов), 132 
медресе (среднее учебное заведение) (более 4400 учащихся), 278 
мактабов (начальные школы) (около 4000 учащихся) с общим числом 
обучающихся около 14 000 чел. 

В 2006 – 2007 гг. исламских вузов стало больше на 3, количество 
филиалов сократилось на 19, медресе – на 38, мактабов – на 
184. В 2006 г. – действовало уже 19 исламских вузов (около 2300 
студентов), 14 филиалов вузов (около 250 чел), 113 медресе (около 
3000 чел.), 94 мактабов (более 700 чел.), всего обучающихся - 6250 
чел.. Примечательно, что исламская общественность, учитывая 
существующие проблемы с аттестацией религиозных вузов в РФ 
и трудоустройством выпускников, начала осваивать новую форму 
организации исламского образования – создание теологических вузов 
с программами, соответствующими государственному стандарту 
по специальности «теология». Это должно позволить им получить 
государственную аккредитацию и соответствующие права, в том 
числе право для своих студентов на отсрочку от призыва в армию. В 
настоящее время действуют 2 теологических института: Исламский 
Университет им. Саидбега Даитова в г. Хасавюрт (ректор - Исаев 
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Ахмед, 150 студентов, вуз имеет соответствующие регистрацию и 
лицензию), Институт Теологии и религиоведения в г. Махачкала 
(ректор – Садыков Максуд, 250 студентов на стационаре и 110 
студентов обучаются на заочном отделении, имеет регистрацию и 
лицензию)

 Общее количество обучающихся в исламских учебных заведениях 
(ИУЗ) в 2006 – 2007 учебном году по сравнению с 2005 г. сократилось 
на 7750 чел. Здесь следует учитывать и тот факт, что далеко не 
все поступившие в ИУЗ выдерживают до конца учебный процесс 
и уходят, не доходя даже до старших курсов. Нередко из 50-ти и 
более студентов, поступивших в ИУЗ,  количество выпускников 
составляет всего 15 - 20 человек. Примерно около 300 чел., около 30 % 
выпускников этих учебных заведений работают в качестве исламских 
священнослужителей (имамами и помощниками имамов в мечетях) и 
преподавателями в исламских учебных заведениях (вузах, медресе, 
мактабах) республики.

На образовательный процесс в исламских учебных заведениях 
Республики Дагестан зарубежные фонды и общественные 
объединения влияния не оказывают. За последние три года наблюдается 
стабилизация роста религиозных учебных заведений в республике. 

Большинство исламских учебных заведений (ИУЗ) действуют, как 
и мечети, в Центральном, Северном и равнинном Дагестане. Наиболее 
авторитетными исламскими вузами являются: 

Северокавказский Университет им. Мухаммада Арифа в г. 
Махачкале, 

Университет им. Имама Шафии в г. Махачкале, 

Университет им. С. Кадия в г. Буйнакске, 

Исламский университет им. Имама Ашъари в г. Хасавюрте и др.

9 исламских вузов из 19-ти имеют действующие лицензии от 
Министерства образования РФ. Однако ни один исламский вуз не 
имеет государственной аккредитации.

Несмотря на многократное обращение к проблеме исламского 
oбразования, обсуждение ее на различных форумах и встречах с 
участием представителей ДУМД, руководства исламских вузов и 
других заинтересованных сторон, учебные планы и программы, 
организация и качество обучения в ИУЗ в республике по-прежнему 
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вызывают многочисленные нарекания: контингент учащихся ИУЗ 
нередко составляют молодые люди в возрасте от 12 лет; как правило, 
ИУЗ слабо оснащены религиозной литературой, нет единых учебных 
программ и учебных планов, утвержденных Советом алимов ДУМД; 
в ИУЗ не преподаются светские учебные дисциплины (только в СКИУ 
им. Мухаммада Арифа, в ИУ им. Ашъари преподаются некоторые 
общеобразовательные дисциплины); не применяются технические 
средства обучения (ТСО); во многих ИУЗ не хватает учебного 
инвентаря и т.д.

По-прежнему значительным остается количество дагестанцев, 
обучающихся в зарубежных исламских учебных заведениях. Всего, 
по разным оценкам, количество выехавших на учебу составляет более 
1000 чел. (по данным горрайадминстраций – 495 чел.) Наибольшее 
количество обучающихся, по имеющимся сведениям, находятся - в 
Сирии (256 чел), Египте (185), Турции (140), Пакистане (96), КСА 
(59), Иране и др. странах. Несколько десятков человек обучаются в 
таких странах, как Иордания, Тунис и др. (Список 913 обучающихся 
за рубежом дагестанцев имеется в Министерстве по национальной 
политике, информации и внешним связям РД – далее - Миннац ). 

Источниками финансирования деятельности исламских учебных 
заведений, действующих в РД, являются собственные средства, 
получаемые от осуществления различных видов деятельности, 
не запрещенных нормами российского и республиканского 
законодательств, а также нормами шариата; материальные и 
денежные взносы учредителей; денежные, материальные средства, 
имущество и иные объекты собственности, переданные физическими 
и юридическими лицами, в т.ч. иностранными (в форме дара, по 
завещанию, добровольного пожертвования, благотворительности, 
целевых взносов), а также денежные взносы учащихся местных 
исламских религиозных учебных заведений в виде частичной оплаты 
за обучение. 

СУФИЗМ. Одной из реальных сил, влияющих на религиозно-
политическую ситуацию в республике является суфизм (мюридизм) 
– мусульманский мистицизм. 

Всего в современном Дагестане действуют 19 шейхов 
накшбандийского, шазилийского и кадирийского тарикатов. По 
национальному составу накшбандийский тарикат в основном 
исповедуют аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасаранцы. 
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Кадирийский тарикат исповедуют чеченцы, андийцы. Шазилийский 
тарикат распространен среди аварцев и в меньшей степени - среди 
кумыков и даргинцев. 

За последние годы оформились организационные структуры 
суфийских общин, выделились признанные лидеры. 

У суфийских общин Дагестана во взаимоотношениях с органами 
государственной власти и управления, органами местного 
самоуправления сложились отношения мирного сосуществования 
и сотрудничества. Особенно это сотрудничество укрепилось и 
расширилось в последние годы, когда лидеры суфийских общин 
совместно с представителями властных структур и управления 
республики вели и ведут работу по борьбе с идеологией религиозно-
политического экстремизма, ваххабизма.

Общее число активных суфиев (мюридов) в РД, по различным 
данным, составляет около 50 000 (в 2005 году было около 35 000) 
человек. Более 75% суфиев проживают в Северном и Западном 
Дагестане. 

Из действующих в республике 19 шейхов 4 относятся к 
накшбандийскому и шазилийскому тарикатам (Саид Ацаев из 
с.Чиркей Буйнакского района, Рабаданов Магомед из с. Ново-
Костек Хасавюртовского р-на, Тагиров Гамбулат из с. Муцалаул 
Хасавюртовского р-на и Магомед Курбанов из с. Инхело Ботлихского 
р-на), 2 шейха к шазилийскому тарикату (Абдулвахид Нурадингаджиев, 
Гамзатов Арсланали из г. Буйнакска), 12 шейхов – к накшбандийскому 
тарикату (Магомед-Мухтар Бабатов из п. Кяхулай, Сиражудин 
Исрафилов из с. Хурик Табасаранского района, Мухаджир Акаев из с. 
Доргели Карабудахкентского р-на, Пата-Магомед Акаев из с. Доргели 
Карабудахкентского р-на, Муртазали Карачаев из п.Тарки, Рамазан 
Газимагомедов из с. Гимры Унцукульского р-на, Магомед-Гаджи 
Гаджиев из с.Параул, Ильяс Ильясов из п.Альбурукент, Абдулвахид 
Магомедов из г.Махачкалы, Идрис Исрафилов из г.Махачкалы, 
Исамудин Саидов из г. Дербент, Муртазали Курбангаджиев из г. 
Каспийска) и 1 шейх – к кадирийскому тарикату (Магомед-Хабиб 
Рамазанов из с. Ботлих).

Наиболее влиятельными шейхами (с наибольшим количеством 
мюридов) в Дагестане являются Саид Ацаев, Сиражутдин Исрафилов, 
Магомед-Мухтар Бабатов, Магомед Курбанов, Магомед-Гаджи 
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Гаджиев, Магомед Рабаданов, Арсланали Гамзатов, Магомед-Хабиб 
Рамазанов. 

ХАДЖЖ и УМРА. Ответственным за организацию и проведение 
паломничества мусульман Дагестана является республиканское 
ДУМД. Общая координация работы по организации хаджа в 2006-2007 
гг. осуществлялась первым заместителем Председателя Правительства 
Республики Дагестан Г.А. Гаджимагомедовым. Координацией 
деятельности организаций, определенных для участия в проведении 
паломничества мусульманами Дагестана, упорядочением вопросов 
паломничества мусульман Дагестана занимается Министерство 
по национальной политике, информации и внешним связям РД и 
Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
РД. В рамках подготовки хадж-кампании проведены рабочие встречи 
и заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве РД. 

В этом году Совет по хаджу при Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации 
принял решение ввести обязательное страхование всех российских 
паломников, выезжающих за рубеж. ООО «Баракат» заключило 
договор о страховании паломников, прибывающих в КСА самолетом 
(4100 паломников), с ЗАО «МАКС», сумма страхового взноса 
составляла 5 долл. США. При этом учитывался один из страховых 
рисков. Паломники, выезжающие наземным транспортом, через 
ООО «Баракат» заключили договор со страховой компанией ОАО 
«Росгосстрах», сумма страхового взноса – 25 долл. США.

Въезд паломников в Саудовскую Аравию состоялся с 22 ноября по 
25 декабря 2006 г., а выезд - до 6 февраля 2007 г.

В этом году Советом по хаджу при Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РФ для Республики 
Дагестан была установлена квота в 13 200 мест (из 18 тыс. мест 
для мусульман России), в т.ч. авиатранспортом 4100 (прямой 2460 
+ комбинированный 1640) мест, наземным транспортом - 9100 (по 
заявлению ДУМД, количество дагестанцев, желающих совершить 
паломничество к святым местам в Саудовской Аравии в 2006 году, 
составляло более 15 000 чел.)

Маршрут проезда был следующим: Россия – Азербайджан – 
Иран – Турция – Сирия – Иордания и КСА, который был наиболее 
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подходящим для следования наземного транспорта. В целях 
безопасности паломников был запрещен проезд по Ираку.

Частыми нарушениями, как и в прошлые годы, являются: 
игнорирование паломниками единой формы одежды и бейджиков, 
что значительно усложняло поиск потерявшихся или пропавших 
во время хаджа людей. Сохраняются и некоторые проблемы, 
связанные с нарушением паломниками из Дагестана визового 
режима, несоблюдением правил организации, передвижения и 
стоянок паломников, нарушением международных правил и т.п., 
хотя наблюдается тенденция уменьшения подобных нарушений. По-
прежнему имеет место излишняя коммерциализация хаджа.

В текущем году отмечаются значительные недостатки в 
организации хаджа паломников из Дагестана и на стадии совершения 
хаджа в Саудовской Аравии. Не были вовремя заказаны гостиницы для 
паломников из Дагестана, автобусы для посещения ими ритуальных 
мест, не были решены другие вопросы обслуживания паломников на 
стадии совершения хаджа. В результате, паломники шли от одного 
места в другое (Муздалифа, Арафат и др.) пешком, преодолевая 8-10 км. 
Это вызывало недовольство и возмущение у паломников, создавались 
давки, доходившие порой до драк. Отмечалось много случаев 
болезни среди дагестанских паломников, которые в связи с плохой 
организацией работы, отсутствием транспорта или отдаленностью 
медпунктов не могли получать медицинскую помощь вовремя. 
Определенные проблемы возникли и на российско-азербайджанской 
границе при въезде паломников в РФ.

ИСЛАМСКИЕ СМИ республики на начало – первую половину 
2007 г. представлены несколькими изданиями. ДУМД имеет свой 
официальный печатный орган - газету «Ассалам», которая в 2006 г. 
выходила на шести языках, а теперь - на восьми: русском, аварском, 
даргинском, кумыкском, лезгинском, лакском, табасаранском и 
чеченском. По своей концепции и содержанию близко примыкает 
к этому изданию еженедельник «Исламский вестник» (на русском 
языке), газета «Нур-ул ислам» (на русском языке. Газета основана в свое 
время Дагестанским отделением общероссийского мусульманского 
движения /ОМОД/ «Нур»). Электронные версии газет «Ассалам» и 
«Нур-ул ислам» помещаются в сети Интернет. С 2002 г. в Махачкале 
под эгидой ДУМД выходит журнал «Ислам». Исламские печатные 
СМИ выходят большими тиражами - примерно от 5 до 10 – 25 тыс. 
экземпляров
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Религиозные СМИ в Дербенте издаются на русском языке, который 
на всей территории РД является основным языком межнационального 
общения. В Дербенте выходит ежемесячная газета «Ислам в Юждаге». 
Ежемесячной является и газета «Товхид» (учредителем является 
исламская религиозная организация «Мечеть мусульман шиитов»). 
Мечеть мусульман шиитов г. Махачкала также является учредителем 
журнала «Слово». Однако издание последних, из-за финансовых 
затруднений, как отмечает руководитель шиитской организации И.Г. 
Билалов, остановилось.

Исламские организации Дагестана активно используют 
возможности республиканского телевидения (ТВ) и радио. ДУМД 
два раза в неделю ведет 15-минутные передачи «Мир вашему дому» 
на русском языке на ГТРК «Дагестан», и более часа в неделю на 
канале ТНТ-Махачкала передачу «Час размышлений», а также в 
каждую пятницу передачу «Путь к истине» на канале ТВ «Центр - 
Махачкала». Некоторые передачи дублируются на каналах кабельного 
телевидения. В религиозные праздники ТВ предоставляет ДУМД 
больше эфирного времени.

Пропаганда ислама ведется работниками ДУМД и по 
республиканскому радио, в том числе на языках народов Дагестана, а 
имамы мечетей и религиозные активисты выступают в муниципальных 
СМИ, местных студиях телевидения. К таковым относится «ТВ 
Чиркей», которое транслируется на часть территории РД и Чеченской 
Республики. Трансляция ведется на аварском языке – ежедневно с 20 
ч. 00 мин. до 23 ч. 00 мин.; на русском, кумыкском и чеченском языках 
– два раза в неделю с 20.00 до 21.00. 

В других районах религиозные передачи обычно транслируются по 
праздничным дням. Пропаганда ислама ведется и на радио «Прибой», 
«Сафинад» (г. Дербент) и др.

В республике многотысячными тиражами публикуется религиозная 
литература, в том числе и на национальных языках. Кроме того, в РД 
завозится огромное количество религиозной литературы на русском, 
арабском и других языках, изданной как в России, так и за рубежом. 
По подсчетам Миннаца, в обороте на территории РД находится более 
500 наименований исламской литературы. 

ХРИСТИАНСТВО. По числу своих последователей христианство 
занимает в Дагестане второе место после ислама. В настоящее 
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время в РД действуют 38 (в 2005 году действовало 38) христианских 
религиозных объединений, из которых 14 (+ 2 строящиеся + 
монастырь) приходится на Русскую православную церковь (в 
Главном Управлении Федеральной регистрационной службы - ГУ 
ФРС - по РД зарегистрировано 5 объединений Русской Православной 
Церкви). Общее число служителей культа православных приходов в 
РД составляет 39 человек.

После военных событий в Чечне количество прихожан РПЦ резко 
сократилось из-за оттока русскоязычного населения за пределы 
республики. В последнее время некоторые выехавшие возвращаются, 
особенно в г. Кизляр. Среди прихожан РПЦ наметился приток молодых 
людей – от 15 до 35 лет. Общее количество православных церквей 
составляет около 3500. (На территории РД действуют 14 православных 
приходов (имеющих 14 культовых зданий), разделенных по двум 
округам (благочиниям) - Махачкалинское благочиние и Кизлярское 
благочиние, которые входят в состав Бакинской и Прикаспийской 
Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. 
Управляющий (благочинный) Махачкалинского округа, протоиерей 
Стенечкин Николай Александрович (отец Николай) одновременно 
является секретарем правящего архиерея Бакинской и Прикаспийской 
епархии (Александра, в миру - Ишеин). 

В Махачкалинский округ входят 6 православных приходов в городах 
Махачкала, Каспийск, Дербент, Избербаш, Хасавюрт, Буйнакск.

 Управляющим (благочинным) Кизлярского округа является игумен 
Пальчиков Юрий Александрович. Он также является настоятелем 
Георгиевского храма в г. Кизляре. В Кизлярский округ входят 7 
православных приходов в городе Кизляре - 3; в селе Крайновка 
Кизлярского р-на и в селах Кочубей, Тарумовка, Коктюбей, Брянск, 
Таловка Тарумовского р-на, Терекли-Мектеб Ногайского р-на)

Власти республики и муниципальных образований оказывают 
существенную помощь христианским объединениям в строительстве, 
реставрации и ремонте храмов. Завершена огромная работа по 
реконструкции Свято-Успенского Кафедрального Собора в Махачкале, 
отметившего в 26-28 августа 2006 г. свой 100-летний юбилей. При 
Георгиевском храме в г. Кизляр функционирует христианская 
воскресная школа. Количество обучающихся 10-15 человек. При 
Кафедральном соборе г. Махачкалы христианская воскресная школа 
функционирует формально. В июле 2005 г. начала действовать новая 
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церковь им. Святых Петра и Павла в с. Коктюбей Тарумовского 
района.

Действующий в г. Махачкала Римско-католический приход «Святой 
Терезы младенца Иисуса», который представляла небольшая группа, 
собиравшаяся на квартире одной из прихожанок, самоликвидировася 
в 2005 г. в связи со смертью ее руководителя Ибрагимовой Камелии 
Владимировны.

В г. Дербенте с 1996 года функционирует армянская религиозно-
культурная община (в ГУ ФРС по РД не зарегистрирована). Имеется 
старинный храм на территории с.Нюгди Дербентского р-на, 
подлежащий восстановлению и реставрации.

В г. Кизляре 21 апреля 2005 г. образована местная религиозная 
организация «Кизлярская армянская община» (зарегистрирована в 
ГУ ФРС по РД под № 623). На территории старинного армянского 
кладбища в г. Кизляре в апреле 2005 года состоялось открытие армяно-
григорианской часовни, построенной на средства добровольных 
вложений физических и юридических лиц, не только представителей 
армянской, но и других национальностей республики.

Дербентская и Кизлярская армянские общины относятся к 
Епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви. Службы в 
местных армянских общинах совершает, уполномоченный епископом 
Южной Епархии Армянской Апостольской Церкви отцом Мовсесом 
- духовный пастырь армян Дагестана, настоятель Армянской Церкви 
в Кисловодске – Погосян Сергей (Размики), который посещает 
республику в определенные дни для совершения религиозных 
обрядов, чтения проповедей и т.д. 

Протестантских объединений, действующих в настоящее время в 
республике всего 21 (в 2005 – начале 2007 гг. также действовало 21). 
В ГУ ФРС по РД зарегистрировано 11 протестантских организаций. 
Христианство протестантского направления, кроме русскоязычного 
населения, исповедует некоторые представители других народностей 
Дагестана.

Евангельских христиан баптистов, относящихся к Союзу 
Евангельских Христиан Баптистов России в Республике Дагестан 
3 объединения в городах Махачкала, Дербент и Кизляр (кроме 
Дербентского, остальные в ГУ ФРС по РД зарегистрированы). 
Местные объединения входят в состав регионального религиозного 
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объединения Союза Евангельских Христиан Баптистов России. 
Возглавляет местные объединения Евангельских христиан баптистов 
помощник старшего пресвитера регионального объединения по 
РД пресвитер Дьяченко Владимир Иванович. Культовых зданий 2 
(церкви в Махачкале и Кизляре). В Дербенте  службы проходят на 
дому. Общее число служителей культа – 10. 

Кроме них, в республике (в городах: Махачкала, Каспийск, Кизляр, 
Южносухокумск, с. Терекли-Мектеб Ногайского района РД) ведут 
свою деятельность 5 объединений - Церквей Евангельских христиан 
баптистов, которые относятся к Совету Церквей Евангельских 
Христиан Баптистов России. (По своим религиозным убеждениям 
эти организации не признают государственной регистрации 
Церквей. В ГУ ФРС по РД не зарегистрированы. Ведут активную 
проповедническую деятельность, распространяют религиозную 
литературу и т.д. Стараются всячески избегать контактов и связей с 
республиканскими и местными муниципальными органами власти и 
управления, религиозными объединениями других конфессий)

На протяжении 11-ти лет в РД действует протестантская конфессия 
«Христиане веры евангельской пятидесятники (ХВЕП) «Осанна». В 
2004 году данная конфессия, действующая на территории РФ, в том 
числе и в РД переменила свое наименование и в настоящее время 
именуется «Дагестанское объединение российской церкви христиан 
веры Евангельской». В ГУ ФРС по РД зарегистрированы 5 религиозных 
организаций указанной конфессии. Изменения в наименовании в 
реестр ГУ ФРС по РД пока не внесены. В состав Дагестанского 
объединения российской церкви христиан веры евангельской входит 
5 местных религиозных объединений – 5 общин: в городах Махачкала 
(«Осанна»), Дербент («Виноградник»), Каспийск («Источник жизни»), 
Кизляр (религиозная группа), Избербаш «Антиохил». 

Возглавляет Дагестанское объединение российской церкви 
христиан веры евангельской старший пресвитер, пастор 
Махачкалинской Церкви «Осанна» Сулейманов Артур Магомедович. 
При Махачкалинской Церкви «Осанна» действует Совет Старейшин, 
в который входят служители всех местных объединений данной 
конфессии. Всего 91 служитель. Дагестанскому объединению 
российской церкви христиан веры евангельской принадлежит 1 
культовое здание – Махачкалинская Церковь «Осанна». Другие 
местные общины арендуют помещения (Старший пресвитер 
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Дагестанского объединения российской церкви христиан веры 
евангельской, пастырь Махачкалинской Церкви является членом 
международного Комитета Евангельских Церквей, принимает участие 
во всех конфессиональных мероприятиях международного характера 
(конференциях, форумах и т.д.) 

Пятидесятническая церковь «Осанна» является неофициальным 
шефом детского приюта г. Махачкалы (пр. Акушинского, линия 1 а, 
дом 5 а). С 2000 года «Осанна» совместно с общественной благотво-
рительной организацией Швеции оказывает благотворительную по-
мощь на территории Дагестана малоимущим, многодетным семьям 
и одиноким престарелым людям. При «Осанне» создан и действует 
Центр реабилитации бывших наркоманов и алкоголиков.

Адвентисты 7 дня в Дагестане действуют с 1980-х годов. В 
настоящее время действует– 3 объединения: общины в городах 
Махачкала, Каспийск (зарегистрированы в ГУ ФРС по РД) и Избербаш 
(филиал Каспийской церкви). Все они относятся к Северо-Кавказской 
миссии, принадлежащей Ростовской (Кавказской) Унионной миссии, 
объединяющей адвентистов Ростовской области, Краснодарского 
края, Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана. На территории 
РД имеется 1 культовое здание, принадлежащих адвентистам 7 
дня: 1 Церковь в Махачкале, 1 молитвенный дом в г. Каспийске 
и 1 молитвенный дом в Избербаше. С 2004 года руководителем 
местных объединений Адвентистов 7 дня является пастор Балан 
Яков Петрович. Структура местных церквей состоит из пастыря, 
его помощника старшего дьякона, Совета управляющего церковью, 
который возглавляет пастор церкви. Пресвитер пока не избран. В 
состав Совета управляющего церковью входят члены, в том числе 
руководители отделов церкви в количестве: в Махачкале 7 человек, 
в Каспийске 5 человек. Группы состоят из руководителя и членов 
группы (в Избербаше - 10 членов группы). Духовных образовательных 
учреждений данной религиозной конфессии в РД нет. Источником 
финансирования является вышестоящая централизованная 
организация, к которой принадлежит местная религиозная конфессия 
Адвентистов 7 дня и десятина.

Около 5-ти лет в г. Махачкале ведет свою деятельность религиозная 
организация евангельских христиан «Благая весть». С 11 января 2000 
года Благая весть» является членом централизованной религиозной 
организации «Ассоциации Церквей Евангельских Христиан», 
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зарегистрированной с 1998 года на территории РФ. На территории 
Республики Дагестан в ГУ ФРС по РД «Благая весть» зарегистрирована 
28.09.2000 года под номером 298. Единственным служителем церкви 
евангельских христиан «Благая весть» города Махачкалы является 
пресвитер церкви Расулов Юрий Фейзулаевич. Собственного 
культового здания данная конфессия не имеет. Собрания проходят на 
дому у Расулова Ю.Ф.

В РД осуществляют свою деятельность 4 местных религиозных 
объединений, принадлежащих к конфессии «Свидетели Иеговы» 
в городах: Махачкала, Дербент, Кизляр, Избербаш. В ГУ ФРС по 
РД зарегистрированы 2 религиозные организации, действующие 
в городах Дербент и Кизляр. Помощь и поддержку местной 
конфессии «Свидетели Иеговы» оказывает Управленческий Центр 
«Свидетели Иеговы» г. Санкт-Петербурга, при котором с 2002 года 
зарегистрирована Махачкалинская организация «Свидетели Иеговы». 
Кизлярская организация «Свидетели Иеговы» является филиалом 
Ставропольской организации. Местная религиозная конфессия 
«Свидетели Иеговы» не имеет культовых зданий, постоянно меняет 
местонахождения, ведет активную проповедническую деятельность 
на территории всего Дагестана. Упорно старается всячески избегать 
контактов и связей с республиканскими и местными муниципальными 
органами власти и управления, религиозными объединениями других 
конфессий.

В Махачкале, по неофициальным данным, действует небольшая 
группа старообрядцев. В ГУ ФРС по РД не зарегистрирована. 
Небольшая община старообрядцев также действует в с. Некрасовка 
Кизлярского района.

В Дагестане действуют не только объединения протестантского 
направления – баптисты, адвентисты седьмого дня, Свидетели Иеговы, 
евангельские христиане, пятидесятники, но и нетрадиционные религии 
(каждое объединение составляет примерно по 20-25 чел) – церковь 
последнего завета Виссариона, Международное общество Кришны, 
церковь сайентологии, последователи учения Порфирия Иванова 
«Внутренний круг», Сатья Саи Баба и др. Последователями этих 
течений являются в основном представители творческой и научной 
интеллигенции – художники, музыканты, ученые, преподаватели 
вузов, учителя школ и др. Есть отдельные группы последователи 
оккультных и сатанинских движений. 
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Христианство протестантского направления (баптисты, 
адвентисты седьмого дня, Свидетели Иеговы, евангельские 
христиане, пятидесятники), кроме русскоязычного населения 
исповедуют и некоторые представители других народностей 
Дагестана. Протестантские общины действуют в основном в городах. 
Для протестантских общин Дагестана характерен высокий уровень 
религиозно-просветительской активности. 

При всех православных храмах действуют воскресные школы, 
в протестантских объединениях действуют библейские курсы (у 
адвентистов – субботние уроки, у баптистов, пятидесятников и 
евангельских христиан – библейские чтения, у Свидетелей Иеговы 
– теократические школы). На национальные языки осуществлен 
перевод Библии. Христианские организации нередко оказывают 
материальную помощь детским домам, приютам, малоимущим, 
многодетным семьям и одиноким старикам; поддерживают солдат.

ИУДАИЗМ. В республике функционируют 5 иудейских 
религиозных общин в городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, 
Хасавюрт, Кизляр (все зарегистрированы в ГУ ФРС по РД). В 
республике 4 иудейских культовых здания: три синагоги в городах 
Махачкала, Дербент, Буйнакск и молитвенный дом в Хасавюрте. 
Кизлярская иудейская община (зарегистрирована 06.05.2005 г.) не 
имеет собственного культового здания. 

 Иудейские религиозные общины РД действуют под началом 
Федерации еврейских общин России (ФЕОР). На территории РД по 
инициативе местных иудейских общин образован и действует Совет 
иудейских религиозных общин республики, который возглавляет 
Председатель Махачкалинской иудейской религиозной общины 
Дибияев Шими Мигирович. Служителей культа иудейской 
религиозной конфессии, действующей в РД всего 6 (председатели 
общин, хазаны-чтецы, исполняющие обязанности раввина). 
Основным источником финансирования иудейских религиозных 
общин, действующих в РД является ФЕОР. Иудейские религиозные 
общины в РД финансируются также за счет средств, выделяемых 
спонсорами. 

При синагогах Махачкалы, Дербента, Буйнакска функционируют 
иудейские воскресные школы. При Махачкалинской синагоге 
также функционирует образовательное учреждение «Культурный 
Центр при синагоге». Общее количество обучающихся около 70 
учеников, преподавателей – 8. В ГУ Федеральной регистрационной 
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службы по РД местные иудейские образовательные учреждения не 
зарегистрированы. Учредителем и источником финансирования 
местных иудейских образовательных учреждений (всего 4) является 
ФЕОР.

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В РД, Правительством, Народным Собранием Республики Дагестан 
проводится взвешенная линия на развитие сотрудничества с 
основными религиозными конфессиями Дагестана.

В целях реализации государственной политики в отношении 
религий и религиозных организаций, Министерство осуществляет 
работу по координации деятельности и обеспечению взаимодействия 
и сотрудничества республиканских органов государственной 
власти и управления с религиозными объединениями и верующими 
Республики Дагестан. Ведется работа по изучению, обобщению и 
анализу как положительных, так и негативных процессов, проблем 
и перспектив развития религиозных отношений в республике, 
укреплению взаимоотношений, терпимости и уважения друг к другу 
религиозных организаций различного вероисповедания. Наиболее 
динамично развиваются отношения с исламскими, православными и 
иудейскими республиканскими религиозными объединениями. 

В республике выработана постоянно действующая система 
взаимодействия и разнопланового сотрудничества религиозных 
объединений с республиканскими и местными органами власти 
и управления, правоохранительными органами и ветеранскими 
общественными организациями республики. Постоянно 
поддерживается конструктивное взаимодействие органов власти 
и духовенства, налажено взаимное информирование по вопросам 
религиозно-политической ситуации в республике. Получила развитие 
практика организации объединенных совещаний, семинаров, 
ситуационных анализов, круглых столов, конференций и т.п. по 
острым и злободневным религиозно-политическим проблемам с 
целью совместного обсуждения возникающих в ходе реализации 
требований законодательства о свободе совести, вероисповедания 
и религиозных организациях проблем, пресечения любых попыток 
использования религиозного фактора для раскола дагестанского 
общества, подрыва конституционных основ государства.

Основное взаимодействие в 2006-2007 гг. конфессиональных 
объединений с республиканскими и местными властями 
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осуществлялось по вопросам укрепления межнационального мира и 
согласия в республике, сохранения целостности и единства народов 
Дагестана, духовно-нравственного совершенствования общества, 
нравственно-патриотического воспитания молодежи, профилактики 
преступности, наркомании, противодействия экстремизму и 
терроризму.

Миннацем ведется работа с обращениями юридических и 
физических лиц. Рассматриваются в установленном порядке 
предложения, заявления и жалобы юридических и физических лиц, 
осуществляется прием граждан и представителей организаций по 
вопросам своей компетенции, и принимаются, в соответствии с 
законодательством, необходимые меры. По просьбе религиозных 
организаций оказывается необходимая помощь в достижении 
соглашения с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам, требующим принятия решения 
этих органов, а также содействие в установлении религиозными 
организациями республики деловых связей с иностранными и 
международными религиозными организациями, в том числе, по 
вопросам паломничества. Сотрудники Миннаца принимают участие в 
работе Совета алимов при ДУМД. Осуществляют взаимодействие со 
средствами массовой информации и информирование общественности 
по широкому кругу вопросов государственно-конфессиональных 
отношений в РД.

В РД для предотвращения конфликтов и прогнозирования 
очагов напряженности в этноконфессиональной, меж- и 
внутриконфессиональных отношений сложилась и функционирует 
система урегулирования, включающая в себя элементы 
административной структуры и институтов гражданского общества.

Так, в июле 2006 года указом Президента РД М.Г. Алиева 
создан Совет по взаимодействию с религиозными объединениями 
при Президенте РД. Также создана Комиссия по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РД (председателем 
Совета и Комиссии назначен первый заместитель Председателя 
Правительства РД Г.А. Гаджимагомедов). В июле 2007 г. воссоздан 
Комитет Правительства РД по делам религий. Приоритетными 
задачами Совета при Президенте, Комиссии при Правительства РД 
и Комитета по делам религий являются вопросы урегулирования 
государственно-конфессиональных отношений, противодействия 
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религиозно-политическому экстремизму и терроризму на территории 
республики. 

Комитет по делам религий взаимодействует с соответствующими 
структурами администрации Президента РФ, принимает активное 
участие в заседаниях Совета по хаджу при Комиссии по вопросам 
религиозных объединений при Правительстве РФ, в работе 
всероссийских, региональных, международных семинаров, форумов, 
научно-практических конференций по актуальным проблемам 
государственно-конфессиональных отношений. 

Факторы нарастания угрозы международного терроризма, 
активизации различных экстремистских и сепаратистских сил 
требуют усиления внимания, объединения усилий всех ветвей 
власти, различных слоев населения, направленных на обеспечение 
безопасности общества и являются поводом постоянных поисков 
новых идей, подходов и способов противодействия этим угрозам. 
Миннац принял активное участие в подготовке и проведении в 2006 
г. заседаний Антитеррористической комиссии РД в городах Буйнакск 
и Дербент.

В плане идеологического противодействия религиозно-
политическому экстремизму, Комитет Правительства РД по делам 
религий сотрудничает с научно-исследовательскими учреждениями, 
научными центрами по проблемам госконфессиональных, 
межконфессиональных, межрелигиозных отношений. Намечены 
конкретные шаги по наращиванию такого взаимодействия. 
Так, Министерство по национальной политике совместно 
Региональным центром этнополитических исследований ДНЦ РАН, 
администрацией г. Махачкалы организовало и провело в 2006 году 
две всероссийские научно-практические конференции: «Ислам на 
Северном Кавказе: история и современность» (Махачкала, ДНЦ 
РАН, 23 марта 2006 г.). «Национальные интересы и национальная 
политика на Юге России: приоритеты и перспективы» (Махачкала, 
ДНЦ РАН, 14 декабря 2006 г.). Министерство приняло активное 
участие в организации и проведении всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы противодействия 
религиозно-политическому экстремизму» (Махачкала, 6 июня 2007 
г.), в работе которого приняли активное участие Н. Патрушев – 
Председатель Антитеррористической комиссии РФ, директор ФСБ 
РФ; Р. Нургалиев – министр МВД РФ; Д. Козак – Полномочный 
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представитель Президента РФ в ЮФО; М. Алиев – Президент РД; 
Р. Гайнутдин – Председатель Совета муфтиев России, Председатель 
ДУМ Европейской части России; А. Пашазаде – Председатель ДУМ 
Кавказа, шейх-уль-ислам и др. Готовится к выпуску информационно-
аналитический бюллетень Министерства, в которой найдет 
отражение вопросы государственно-конфессиональных отношений, 
противодействия религиозно-политическому экстремизму, истории 
и современного состояния религий и религиозных организаций 
в Дагестане, этноконфессиональных и межконфессиональных 
отношений, духовной культуры. К подготовке материалов бюллетеня 
привлечены представители государственных и муниципальных 
органов, религиозных организаций, специалисты – религиоведы, 
историки, юристы и др.

В издательстве «Наука» в Москве находится в печати монография 
бывшего руководителя Миннаца Загира Сабировича Арухова, 
первого заместителя президиума ДНЦ РАН А.К.Алиева и работника 
министерства К.М. Ханбабаева по теме «Религиозно-политический 
экстремизм и этноконфессиональная толерантность на Северном 
Кавказе» объемом в 52 печатных листа (более 730 страниц). В 
монографии обобщен опыт международных и российских, в том числе 
и республиканских государственных и правоохранительных органов 
по борьбе с идеологией и практикой религиозно-политического 
экстремизма и терроризма.

С целью мониторинга религиозно-политической ситуации в 
различных районах и городах республики Комитет Правительства 
РД по делам религий регулярно проводит социологические 
исследования среди различных слоев населения. Анализ ситуации 
и опросы респондентов говорят о том, что религиозную обстановку 
в республике в целом можно охарактеризовать как относительно 
стабильную с общим высоким уровнем религиозности населения и 
контролируемую. Существенных изменений в течение 2005 – первой 
половине 2007 гг. не произошло. Об этом свидетельствует анализ 
ответов на официальный письменный запрос Миннаца, поступивших 
из муниципальных образований РД, и сведений, поступающих в 
Министерство из горрайадминистраций РД. По сведениям экспертного 
опроса работников администраций РД, 61% респондентов в городах и 
75% респондентов из райадминистраций оценили ситуацию в своем 
районе или городе как спокойную. Сложной религиозную обстановку 
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посчитали в городах РД – 9%, в районах – 3,5% респондентов. 

В соответствии с решением координационного совещания 
правоохранительных органов РД Комитет Правительства РД по 
делам религий осуществляет экспертизу литературы, аудио, видео 
и др. материалов, направляемых правоохранительными органами 
республики на предмет наличия в них экстремистских идей. 
Работниками Министерства осуществлена экспертиза сотен книг, 
брошюр, листовок, аудио и видео кассет на русском, арабском, 
национальных языках, поступивших из Прокуратуры РД, прокуратуры 
районов и городов, РОВД и ГОВД, ЛУВД на транспорте, УФСБ РФ 
по РД, таможни махачкалинского аэропорта, и др. в последнее время 
на экспертизу поступают материалы из правоохранительных органов 
соседних регионов: Чечни, Северной Осетии, Краснодарского края.

Взаимодействие Комитет Правительства РД по делам религий с 
правоохранительными органами включает в себя и консультативную 
работу. В текущем году продолжается работа семинаров–консультации 
для работников УФСБ РФ по РД, МВД РД и соответствующих служб 
горотделов, для преподавателей и курсантов школы милиции МВД 
РД в пос. Ленинкент и др.

Комитет Правительства РД по делам религий оказывает 
консультативную помощь по запросам горрайадминистраций по 
различным вопросам государственно-конфессиональных отношений 
(идеологическое противодействие религиозно-политическому 
экстремизму и терроризму, открытие и регистрация религиозных 
организаций, религиозных учебных заведений, разъяснение 
соответствующего законодательства, взаимоотношения с 
религиозными организациям, спорные ситуации и т.п.). 

Министерство и администрации муниципальных образований 
городов и районов проводят мониторинг религиозно-политической 
ситуации, уделяя при этом особое внимание борьбе с проявлениями 
религиозно-политического экстремизма и терроризма. 

Противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение 
безопасности общества и личности, поддержка усилий руководства 
страны по укреплению государства, дальнейшая консолидация 
дагестанского общества остаются одними из приоритетных направлений 
государственной политики Республики Дагестан. 

Ключевые слова: Дагестан, религия, ислам, христианство, политика 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМы РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СВОБОДы 
СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В 

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

NABİEV, Rinat Ahmetgalieviç/НАБИЕВ, Ринат Ахметгалиевич
RF, TATARİSTAN/RF, TATARSTAN/РФ, ТАТАРСТАН

Татарстан - территория с многовековой историей, пережившая 
многие этапы исторического развития: образование государства, 
домонгольский период и расцвет Волжской Булгарии, нашествие 
монголо-татарских племен, образование Казанского ханства, 
завоевания Казани, советский период и демократическая республика 
в составе Российской Федерации в конце XX века. Культура 
татарского народа подвергалась влиянию мировых цивилизаций: 
русского православного наследия и духовно- нравственных 
ценностей мусульманского мира, также культурой и историей других 
религиозных конфессий.

Ислам является не только неотъемлемой частью татарского 
культурного наследия, но и являлся до советского периода основой 
общественных отношений, системой образования и просвещения. 

Татарстан называют территорией толерантности, мирного и 
добрососедского сосуществования представителей различных 
конфессий. Государственно-конфессиональные отношения 
строятся в данном русле на основе Конституции РФ, Конституции 
РТ и Федерального закона РФ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» принятый 10 лет назад и аналогичный закон 
Республики Татарстан от 28 августа 1999 года. Все это создало 
правовую основу для развития и укрепления принципа свободы 
совести и стало платформой создания межконфессионального мира 
и согласия. Закон Республики Татарстан учитывает исторические 
и культурные особенности народа и способствует укреплению 
межкультурного диалога.   
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Сегодня Республика Татарстан является одним из лидером в России 
по количеству зарегистрированных религиозных организаций всего 
их 1384, среди которых: 1041- мусульманских, 237 православных 
РПЦ Московского Патриархата. 12 истинно-православной церкви, 
5 сторообрядчеких (белокриницкого согласия и старопоморского 
толка), католики-2, иудеи-5, буддисты-1, протестантских общин 
различного толка всего 76 (баптисты-4, евангельские христиане-30, 
христиане веры евангельской-18, адвентисты седьмого дня-13, 
единая евангелическо-лютеранская церковь России-4, евангелическо-
лютеранская церковь Ингрии-1, новоапостольская церковь-1, 
Свидетели Иеговы-5), бахаи-1, кришнаиты (вайшнавы)-2, Церковь 
Последнего Завета (виссарионовцы)-1, ахмадийя-1. Такая богатая 
политра религии говорит о демократическом характере российской 
общественно-политической системы и мирного сосуществования 
конфессий в Республике Татарстан.

В конце 19 и, особенно, в начале 20 века большой размах по 
всему мусульманскому миру приобретает движение за реформацию 
ислама, представители которого вступают в острую полемику и с 
мусульманскими традиционалистами, и со сторонниками светских 
концепций общественного развития. Одновременно начинает 
складываться и международное исламское движение, основанное на 
концепции исламской солидарности: в 1926 г. была создана первая 
международная мусульмаснкая организация Всемирный исламский 
конгресс (Му’тамар ал- ‘алам ал-ислами). Многие историки 
считают, что конец XIX- начало XX века занимает отдельное 
место в историческом развитии Татарстана во всех сферах жизни, 
именно в этот период система мусульманской благотворительности 
достигает, как показывает историческая практика, пика своего 
развития и по-праву называется «золотым веком мусульманской 
благотворительности», являвшимся основой образовательной 
системы у татар. Основная проблема, возникшая в XIX веке и 
требовавшая решения – это узкая направленность мусульманского 
образования. Однако со второй половины века и особенно к концу 
XIX- началу XX века благодаря стараниям ученых –джадидов система 
мусульманского религиозного образования стала полноценной 
и давала фундаментальное образование. Умме была необходима 
конкурентоспособная мусульманская элита, т.е. обладающая светским 
и религиозным образованием. Так в начале прошлого века было в 
медресе «Мухаммадия» («Галеевское»)  в Казани. Его ректором был 
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имам 5-й соборной мечети г. Казани Галимджан Мухамметзянович 
Галеев (Баруди). Шакирды  в течение 14 лет изучали здесь арабский, 
турецкий, русский языки, риторику, каллиграфию, математику, 
геометрию, физику, географию, психологию, методику и педагогику, 
медицину и гигиену, правоведение, философию,  всеобщую историю, 
историю России, историю тюркских народов и другие предметы.  
Религиозные предметы в джадидском варианте включали в себя 
фикх (право), фараиз (наука о правилах раздела имущества), тафсир 
(толкование Корана), хадисоведение, сира (жизнеописание пророка 
Мухаммада), акида (догматика), ахлак (основы морали), историю 
ислама, ислам и другие религии. Баруди приглашал в медресе видных 
представителей науки и культуры, политических и общественных 
деятелей для проведения занятий. Классик тюркизма  Юсуф Акчура 
в 1904-1905 гг. впервые у татар прочел курс  тюркской истории и  
политической истории. Поэтому выпускники исламских вузов наряду 
с религиозными знаниями и знанием арабского языка  должны знать 
татарский язык, литературу и историю, а для взаимоотношений с 
государством – основы российского законодательства. 

Этот период можно также назвать «золотым веком мусульманского 
образования». Шакирды из многих стран приезжали в медресе 
Казани «Мухаммадия», «Апанаевское» («Кульбуе»), «Марджания» 
и другие получить достойное мусульманское образование, лучшие 
из которых получали не только денежные дотации, но и имели 
возможность получить высшее светское образование в лучших 
университетах Российской империи совершенно бесплатно. Многие 
известные представители мусульманской общины участвовали в деле 
укрепления исламских культурных и духовных ценностей, не жалели 
на это средств. Первый учредительный Съезд («мугтабар маджлис») 
возглавил по общему решению И.Гаспринский, его идейными 
руководителями стали Ю.Акчура и А.М. Топчибашев. Работу 
секретаря выполнял С.Г. Джантурин. Среди участников собрания 
следует назвать наиболее активных: С.Г. Алкина, Г.Апанаева, 
Агаева (Агаоглу), Ш.А. Сыртланова, А.Ахтямова, Р.И. Ибрагимова, 
А.Ахмарова, М.Бигиева, Г.Исхакова, Ф.Каримова, М.З.Рамиева, 
К.М.Тевкелева, Ф.Туктарова, А.Хусаинова, В.Яушева.

Джадидисты, оставаясь на позициях ислама, сделали еще один 
шаг в переоценке духовных ценностей. Это движение возникло в 
последней четверти XIX века как новый этап в развитии татарского 
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просветительства. Джадидизм затрагивал все стороны общественной 
жизни: социально- экономические, семейно- бытовые отношения, 
вопросы культуры и нравственности, школьное дело (за преобразование 
такового в соответствии с потребностями времени выступали 
джадидисты). Необходимой предпосылкой обновления общественной 
жизни они считали пересмотр застойных норм шариата и переоценку 
тех установок религиозного вероучения, которые перестали отвечать 
потребностям общественной практики. 

Так, благодаря деятельности джадидистов, наметилось 
гармоническое взаимодействие религиозного и светского знания. Но 
этот естественный ход развития был прерван Октябрьской революцией 
и той политикой, которая стала проводиться большевиками по 
отношению к религии.

Судьба системы мусульманского образования в Татарстане в период 
советской власти была под угрозой, культовые здания разрушались, 
учебные заведения закрывались. Сам XX век стал этапом испытаний, 
период Советского режима был временем, который принес разрушение 
в систему мусульманской уммы России в целом и Татарстана в 
частности.

 Начало 90-х г. ознаменовалось возрождением мусульманского 
культурного достояния татарского народа. Одной из основных сил 
воссоздания культурно-духовных ценностей татарского народа 
стало молодежное движение. Созданные в начале 90-х годов 
организации, такие как СТМ «Азатлык», комитеты по вопросам 
мусульманской молодежи ВТОЦ, Молодежного центра исламской 
культуры «Иман» и  партии «Иттифак» выступавшие за возрождение 
мусульманских традиций и сохранение бесценных трудов великих 
татарских богословов-джадидов, стремились возродить исламские 
ценности в среде татарской молодежи. Процесс восстановления 
фундамента мусульманской культуры начинался практически с нуля, 
в периодических изданиях молодежных мусульманских движений 
и комитетов печатались программы организаций, выступление 
членов молодежного движения, работы Курсави, Бигиева, Баруди, 
Ш. Марджани, З. Камали и др. 

Однако вакуум в историческом развитии традиционной системы 
мусульманского образования, созданный в советский период 
вынудил представителей активной части мусульманской молодежи 
обратить свой взор в страны Ближнего и Среднего Востока с целью 
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получения религиозного образования. Как результат, молодые 
преподаватели, выпускники мусульманских религиозных учебных 
заведений Ближнего Востока и Северной Африки, вернувшиеся 
домой начинают преподавать основы ислама согласно нормам 
религиозно-правовых школ тех стран, где получили фундаментальное 
образование. Представители мусульманской молодежи, не знающие 
основ традиционной мусульманской культуры татарского народа, 
сталкиваются с различными трудностями, как в рамках религиозной 
общины, так и российского общества в целом. Во многом, это привело 
к разногласиям между представителями мусульманской молодежи и 
старшего поколения, чтившего и хранившего традиции татарского 
богословия, традиционного мусульманского образования.

Именно этот фактор стал основой в распространении традиций 
ислама  (ханбалийского, маликийского, шафиитского) основанного 
на правовых нормах специфичных для Ближнего Востока и 
Северной Африки,  и ваххабитского учения, как оппозиционного по 
отношению к умеренному, традиционному для татар ханафитскому 
исламу. Данная ситуация вызвала обеспокоенность со стороны не 
только мусульманского духовенства, но и руководства республики. 
Мусульманская умма Татарстана, прошедшая различные этапы в 
истории своего развития, сделала выбор в сторону стабилизации, 
оптимизации и возрождению мусульманских ценностей наших 
предков. Самым важным, считают представители ДУМ РТ является 
сохранение традиций улемов ЦДУМ 1920-х гг. : муфтиев Г. Баруди, 
Р. Фахретдина, казыев З. Камали, Г. Сулеймани, М. Буби, члена 
Голямалар Шурасы при ЦДУМ М. Биги. В богословии необходимо 
сохранение традиций ханафитского мазхаба. 

 На сегодняшний день в республике работают 8 мусульманских 
средних профессиональных учебных заведений и Российский 
исламский университет. Все учебные заведения работают на основе 
лицензии Министерства образования и науки РТ. Среди них: 
мусульманское медресе  “им. Р.Фахретдина” (г. Альметьевск), “Рисаля” 
(г.Нижнекамск), “Ак мечеть” (г. Набережные Челны), Буинское 
медресе, Нурлатское медресе, медресе  в г.Казани “им.1000 – летия 
принятия ислама” и “Мухаммадия”, а также Казанский Исламский 
Колледж. Во главе мусульманского образовательного комплекса 
Республики Татарстан стоит Российский Исламский Университет, 
который является религиозным и научно-методическим центром. 
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Российский  исламский университет был создан  в Казани в 1998 г. 
В  университете  функционируют 3 кафедры: кафедра естественно-
гуманитарных дисциплин, кафедра религиозных дисциплин и 
кафедра филологии и страноведения. Студенты обучаются на 
факультете исламских наук: отделения Корана и Шариата; факультете 
теологии, Центре подготовки хафизов Корана и на подготовительном 
отделении. В Российском исламском университете открыто женское 
отделение на факультете теологии. 

Ставятся цели создания единого комплекса мусульманского 
образования. В апреле 2006г. Совет муфтиев России  распространил 
проект «Концепции развития исламского образования в России», 
разработанный по согласованию с Управлением внутренней политики 
Администрации Президента РФ. Автором концепции является Марат 
Муртазин, заместитель Председателя Совета муфтиев России, 
Председатель Совета по исламскому образованию, ректор Московского 
исламского университета и Московского исламского института. 
Эта концепция включает вариант светского высшего образования  
с исламским компонентом. Этот этап  обеспечивается исламскими 
университетами.  В соответствии с концепцией развития исламского 
образования в России цель этого этапа: «подготовка специалистов 
широкого профиля по специальностям исламская теология, философия, 
история, педагогика и т.п., одновременно обладающих необходимым 
уровнем религиозных знаний». Положительным является поддержка 
Президентом РФ обучения представителей ДУМов в светских 
вузах: есть опыт ИСАА, Нижегородского ГУ. В Казани с этого года – 
сотрудничество ТГГПУ и РИУ, где студенты Российского исламского 
университета имеют возможность одновременно получать как 
религиозное образование, так и светское. 

Ислам – одна из мировых религий, оказавших огромное влияние на 
образование целого ряда культур, субкультур, объединенных в рамках 
единой исламской цивилизации. Ислам – религия, которая стремится 
к созиданию и творчеству в различных областях науки и культуры. 
Мусульманская община Татарстана на протяжении многих столетий 
из поколения в поколения передавала ценности мусульманской куль-
туры, основы исламской догматики, сформированные великими та-
тарскими богословами. Период радикализации ислама в Татарстане 
стал этапом испытания, проверки на прочность представителей му-
сульманской общины и выбора векторов дальнейшего исторического 
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развития уммы мусульман Татарстана. Процесс, длившийся более де-
сяти лет, привел умму Татарстана к исконным мусульманским тради-
циям и наследию богословов джадидов. Силы, пытавшиеся склонить 
чашу весов в сторону развития религии на основе идей и работ нетра-
диционных для российских мусульман были отвергнуты уммой.

Последние годы ознаменовались в Татарстане строительством 
крепкой мусульманской общины, подготовкой высококвалифици-
рованных имамов и мугаллимов, одним словом в республике закла-
дываются тенденции возрождения ценностей культуры исламской 
цивилизации. В этом процессе и складывании единой российской 
мусульманской уммы ключевым является система мусульманского 
образования, которая в последние годы в Татарстане получила свое 
четкое системное очертание.
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HINDUISM, THE MISUNDERSTOOD RELIGION

NALLUSAMY, Kanthasamy 
MALEZYA/MALAYSIA/МАЛАЙЗИЯ 

ABSTRACT

Hinduism is one of the world’s oldest religions. This faith has faced 
many ups and downs during the passage of time. However, the theological 
and philosophical aspects of Hinduism together with the concept of God as 
the Almighty had made it easier to survive. But in recent times, Hinduism 
has been misunderstood not only by the followers of other faiths but some 
of the Hindus themselves.

The basic concepts of God, Soul and Bondage or technically, pati, pacu 
and paca have not been clearly understood. There is only one God but the 
concept of multiplicity has not been fully understood. The relationship of 
God with the soul and likewise the relationship of the soul with mala or 
impurities also have been often wrongly interpreted. The concept of anava, 
karma and maya in the religion is to assist Hindus in the right path and not 
a hindrance to their life.

This paper thus focuses on the various aspects which the followers have 
misunderstood the religion. The practicality of the religion, especially 
during festivals and religious programs, often contradicts with the basic 
tenets of Hinduism. Motivational talks with the religious themes often 
tend to give false ideas which clearly not present within the framework of 
Hinduism. Such attempts may affect the purity and the sacred teachings of 
Hinduism. 

Key Words: Hinduism, religion.

Introduction

Among the religions practised in the world today, Hinduism has 
an antiquity of many years. Till today, there are no accurate or written 
documents to prove when Hinduism actually came into being. Most of the 
religions of the present world have a founder and a sacred scripture but 
Hinduism differs as it has neither a founder nor one scripture. Hinduism 
has existed since pre-historic times and has been passed down from one 



400

generation to another. This religion identifies itself with many sacred texts, 
all of which are rich in devotion and philosophy. Generally Hinduism is 
made up of six sects, each having a Supreme God.  The Hindu religion 
is rich with teachings and philosophical ideas. This subject matter needs 
experience and religious knowledge to be comprehended. May be the gurus 
and the religious personnel could understand and impart the knowledge 
of Hinduism. However, the modern priests and the Hindu followers have 
stressed much on devotional aspects forgetting the philosophical points. 
Though the followers of this faith devote and submit themselves to God, 
the Hindus and others at large have misunderstood the actual aspects of 
the religion. 

At present it can be safely said that many Hindus are dwelling with 
negative influences. There is a wide erosion of knowledge about their 
religion. The stress on modern civilization and its subsequent materialistic 
thinking may have contributed to this growing disinterest. This unhappy 
state of affair is a cause for faithlessness. Many leaders, teachers and 
scientists are finding it increasingly difficult to explain the paradox of 
scientific progress and the deteriorating spiritual and morality status. The 
claim is that materialism based on Western modernity is the root cause. 
The copying of the Western fashions, styles, sophistication, and religious 
conversions seem to be some of the significant issues. However, this need 
not be seen as a narrow parochial concern. The main reason for the lack of 
faith may be the ignorance of the wealth of knowledge in our rich literature 
and also the absence of proper guidance and bad examples set by the fellow 
Hindus.

This paper thus attempts to discuss certain aspects that have been 
misunderstood. Each point tends to point the misunderstood aspect and 
puts forward the true teaching. At the end of the paper, suggestions are 
provided to remedy the situation.

Faith and Knowledge

Faith and knowledge are important in Hinduism. Faith has a four-fold 
aspect of test of time. In this limited conception of life, man cannot help 
but doubt himself, doubt humanity, doubt Sanathana Dharma and doubt 
“The Brahman”. A man who has no faith in his own Atman cannot have 
faith in Brahman and a man who has no faith in Brahman cannot have faith 
in humanity. Therefore faithlessness throws the man in a state of doubt and 
unstable equilibrium. This situation destroys the moral fiber of humanity 
as well as the entire social fabric of the community at large. Man can 
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become suspicious of the other men and this suspicion is like a cancer 
which pollutes and degenerates the progress of a country and her people. 
Faith provides peace and this in turn is power. This faith is the means for 
knowledge and true knowledge is ‘The Brahma Jnana’. Vedanta shows the 
value of the ‘Brahman’.  

Knowledge is the basis of Hinduism. The Vedas, the Upanishads and 
the Brahma sutras are Srutis of immense Jnana or knowledge, while all the 
other literatures like Tirumurais,  Thirupugal, Nalayira Tivya Pirapantam, 
Ramayana, Mahabharata, Bhagavadgita, Saiva Siddanta texts and many 
others are Smritis of equally great Jnana. Basically Hinduism is known 
as Sanathana Dharma.  Dharma has enriched the citizens of the world 
since time immemorial. Great Hindu intellectuals such as Valmiki, 
Vyasa, Thiruvalluvar, Sankrarchariar, Ramanujar, Madhavachari, Appar, 
Sundarar, Ramakrishnar, Thiagarajar, Vivekanandar, Ramanar, Tillakar, 
Radakrishnan and many other scholars have contributed incredible 
knowledge and philosophies to the World Society.  

The Vedas accepted as a rational and an intellectual world philosophy 
are not understood by the present day Hindus. Though they dictate and 
mention about these texts, but the actual message given by God is not 
understood. Vedas are not the work of human beings but many think the pre-
historic preceptors composed them. These scriptures were actually given 
by the Almighty to the human mankind so that they can live peacefully 
with well-planned discipline. Just praying and offering valuable products 
to the God they prefer is not important but how they accommodate His 
teachings and message are more vital. Service to the fellow beings is the 
service to God. But many Hindus spend millions to sing the glory of God 
but fail to help the people stricken by poverty and those affected by natural 
calamity. They fail to understand or refuse to accept the importance of the 
welfare of the people. This has caused confusion among the Hindus and to 
a certain extent with other faiths. May be the Hindus are not abusing the 
faith but place their faith differently with predetermined parameters. 

The Three Gunas

Hinduism identifies three types of man based on gunas or character. 
A spiritual guidance of a receptive nature conducts his life with the 
preordained power and knowledge. A great deal of man’s variance of 
character springs from his destiny, environment and his guidance. Perhaps 
if a man experiences through his lethargic habit and character the lower 
instincts of life then his destiny is directly due to where he places his faith 
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and therefore cultivates the Tamo guna. This is merely a relative evaluation.  
Another man whose faith when attached to materialistic pleasures and self-
gratification, develops an inherent nature of attachment and he believes the 
results to be of paramount importance from an egoistic point of view. His 
mind and heart will naturally follow his chosen and accustomed way. In 
this he places his faith and cultivates the Rajo guna. Finally, a third kind 
of man who has unquestioning faith in God, and naturally in his hour of 
need, he will call on “God” and receive his assistance from that ‘Brahman’. 
This man’s Faith is in the Divine. This must be natural, spontaneous and 
genuine. This may be a preordained Satva guna.  Therefore, faith remains 
spontaneous in the three examples whilst each man’s application appears 
different.  The unaccepted truth is that many Hindus think their mould of 
character is destined and nothing can change it. Man fails to understand 
the three gunas identified act as guidance and the people should plan their 
lives and advocate good habits. 

Multiplicity of Gods

Another aspect which is often misconstrued is the number of gods in 
Hinduism. Many people, including Hindus and also followers of other faiths, 
think that Hinduism propagates the concept of many gods. This aspect has 
also down graded the actual truth of the teachings. Hinduism is not just a 
belief. It is scientific in nature. Hinduism believes in one god. It is monistic 
in nature. The Hindu pantheon is often seen as a misinterpretation. For a 
Hindu, God is one but performs various functions. He performs five main 
functions – creation, protection, destruction, allurement and grace. Each 
function is depicted with a different image and symbol. But this concept is 
often misunderstood as five different gods. Hindus pray to Siva, Vishnu, 
Brahma accepted as the Trinity, and many others such as Sakti, Muruga, 
Ganesha and so on to name a few. 

People construct temples for their lovable Gods and the architecture too 
stresses the superiority of them. In many countries where Hindus dwell, 
we observe the emergence of numerous temples for different gods. Such 
attempts have again confirmed the concept of multiplicity. No organization 
or Hindu religious bodies endeavour to remedy the misconception but just 
ignore them. The younger generation too follows this trend and prays to 
numerous gods without actually understanding them. Thus there is a need 
to educate the people. 

Like many other faiths Hinduism also advocates the concept of a single 
god. God is said to perform five main functions of which three is important. 
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God creates, God preserves and God destroys. When each task is performed, 
the Almighty takes a different name. The Creator is called Brahma, the 
Preserver is known as Vishnu while the Destroyer is Siva. There is only 
one God who performs these functions. This should be explained clearly. 
If we could relate this concept with our daily life, the householder may be 
taken as an example. The father of a family has many functions. He is the 
head and father for his children. He is the husband for his wife. He is a 
worker in a firm. He is a colleague for his friends. Similarly, the Almighty 
who is omnipresent and omnipotent takes various functions.

Concept of God

God is the supreme reality and thought for life. He is at once the 
Absolute philosophy and supreme personality whom men adore and 
worship. He is supreme Spirit or Intelligence. He has no form (arupa) 
and does not have a name. Numerous names given to the Hindu god often 
misinterpreted as He has form and name. Actually God is nameless and 
formless. The Vedas define ‘God’ as Pure Intelligence, a Perfect Being, a 
principle. His existence is known as svarupa laksana meaning. He is Pure 
Being, He could not be comprehended and He is Light. In other words, He 
is impersonal being an omniscient Being. But people consider him to be 
personal thereby he takes the concept of tatasta laksana, where he takes all 
‘possessions’. We give him a form, a name, an abode, a family and so on. 
When our relationship matures day by day, the Hindu would understand 
His actual state. However, it is totally not wrong to worship Him as it is 
presently practised all over the world. He may manifest Himself in many 
ways and the devotees attain divine knowledge by being taught intuitively 
by the innate God.

Concept of Soul

Pati or soul in Hinduism has to be vividly understood. “It is formless and 
all pervasive but unlike that of matter, it exists in becoming one with the 
thing it dwells in for the time being (body or God). Its eternal intelligence 
and power are concealed by the Pasa or bondage of anava mala and hence 
called pasu” (Siddhiyar, Sutra IV). But this concept of soul is always 
misunderstood. There are two important features of the soul. One, the soul 
never stands alone, all by itself; it is always present in association with the 
world or God. Two, the soul assumes the nature of which it is associated.

God created the soul is a misappropriation in Hinduism. God does not 
create the soul although he renders the physical body. God and soul belong 
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to the same category because they both are intelligent beings (cit), have 
emotions (iccha), have intellect (jnana) and will power (kriya sakti). But 
there is a difference. Firstly, God forever remains Pure and untainted by 
the malas whereas the soul is tainted. Secondly, God undergoes no change 
in His condition, attributes and powers but the soul from the beginning is 
enveloped by ignorance. Thirdly, God is ever all-knowing and omniscient 
but the soul though have the ability to know could only do with the 
assistance of God’s help.

Hinduism allows the soul to become one with God with proper devotion 
and getting rid of all impurities in the present world. God Himself shows 
the way to devoid all unwanted qualities. It is up to the individual Hindu 
to understand this concept and avoid rebirth. Otherwise, he will be born 
many times unable to swim the ocean of birth.

The Three Impurities

The individual soul which is born in this world is to understand itself and 
do away with all sufferings. But what happens normally is that instead of 
getting rid of his negative elements, he or she in fact collects and increases 
his or her evilness. Hinduism, Saivism more specifically, talks about three 
impurities, viz. anava (egoism), karma (actions) and maya (illusion) 
which readily cling to the soul once he is in the world. These negative 
aspects encourage one to crave for worldly pleasures thereby forgetting the 
importance of worship and the realization of the Almighty. In other words, 
the soul is prevented from moving onwards the kingdom of God, but has 
been driven to a state of disrepute owing to the allegiance to the impurities. 
This pathetic situation paves the way for the soul to experience pleasures 
and pains alternatively and the karmas ensure repeated births and deaths. 
This process goes on and on. Hinduism explains how the soul could solve 
the problem and attain liberation. This world gives numerous opportunities 
for the soul to eradicate the impurities. Ego is diverted to feel proud as 
the devotee of God. Actions are performed as God-centered service and 
not self-centered. Fame and deeds are not lured by maya. Here the soul 
realizes its intuitive nature and pray for wisdom and love of God. This 
faith and intuitive wisdom treats human race as one and God as one. Thus 
the soul inadvertently brings better understanding and this is necessary for 
peace. St. Thirumular explains this clearly. He says, “… those who know 
themselves are those who worship the Feet of the Lord; they are those 
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who stand in the said beautiful way (meaning those who love God and 
take themselves to His worship); such of those who know themselves are 
philosophers and the lord will make them as His relatives”(Tirumantiram, 
251). The above concept of malas or impurities is not fully understood by 
the Hindu folk. 

Anava

Egoism never fails to exist in the life of an individual. The word 
‘Anavam’ in Tamil is nothing but arrogance. It is egoism or self-assertion 
(Kathiresu, 1950:42). It is nothing but ignorance and darkness. One must 
understand that the basic Hindu teaching is submitting to god and always 
considering himself inferior to Him. When he performs any function 
or establishes relationship with fellow human beings, he must avoid 
being egoistic. Words such as ‘I’, ‘Mine’, ‘Myself’ and so on should be 
eradicated from the mind of a Hindu. He must understand that egoism 
could engender lust, desire and hatred all evolving from the pride of status, 
birth, colour, caste, book-learning and wealth. Unfortunately, we do not see 
this happen in our everyday life. One of the reasons for mutual disrespect 
and misunderstanding is egoism.

Karma

The concept of karma is also very much wrongly interpreted. What 
does karma mean? Karma means ‘action’ or ‘deed’. Hindus believe that 
whatever their deeds are in this present birth, they will reap the fruits 
accordingly in the next birth. Rebirth is accepted widely in Hinduism and 
this indirectly encourages a Hindu to perform good and ethical deeds in 
order to have a better birth later. There is also the concept of heaven and 
hell which relatively directs the devotees to crave for heaven where life is 
bliss. The law of karma is often related to the cause and effect. According 
to the law, What we sow we shall reap in this or future lives. Good actions 
or punyakarma will bring loving reactions while selfish, hateful acts or 
papakarma will bring suffering. In brief, every action that we perform 
in life, every word we utter, even every thought that we think, has its 
reaction.

The law of karma is a divine, self-governing system of justice that 
automatically creates the appropriate future experience in response to the 
current action. Karma punishes misdeeds and rewards good deeds whether 
they are known or not. Through understanding the consequences of their 
reactions, individuals sooner or later learn to refrain from committing a 



406

particular misdeed. Any good system of justice does not want repeating 
offenders. It wants individuals to understand the error of their ways and 
reform their behaviour.  Karma is our teacher. It teaches us to refine our 
behaviour.

Karma also refers to our individual karma that we carry from life to life, 
both the karma to be resolved in this life, and the karma to be resolved in 
a future life. The law of karma is slow. Consequences or fruits of actions 
may not come for a number of lifetimes. This means the karma we are born 
with is comprised of rewards and punishments from many past lives that 
have yet to manifest, and are yet to be resolved.

Our actions in the present are creating what we will experience in the 
future, even in future lives. The point here is that when we think of karma, 
we tend to think of the past. We reflect upon the rewards and punishments 
from the past that are now manifesting and what we must have done to 
create them. However, we must also think about our future in this life and 
lives to come. Our actions in the present are influencing that future, making 
it pleasant or unpleasant. Therefore, before acting, one has to reflect on the 
action’s karmic consequences and thereby consciously mould his future.

The ultimate future to consider is liberation from the cycle of birth and 
death. As long as we have karmas to resolve, we will be reborn on Earth. 
Thus, individuals who are intent upon spiritual progress take the creation 
and resolution of karma quite seriously. Not only do they strive to act wisely 
in the present, they perform extra religious practices to rid themselves in 
this life of karmas that would normally only manifest in future lives. This 
is a profound practice performed by sagacious rishis especially. 

Karma can be managed effectively by the following ways: (I) Forget 
anger toward all who have offended you, for it gives rise to teeming 
troubles; (II) Why should those who rejoice when destiny brings them 
good moan when that same destiny decrees misfortune?;  (III) If you return 
kindness for injuries received and forget both, those who harmed you will 
be punished by their own shame; (IV)All suffering recoils on the wrong 
doer himself. Thus, those desiring not to suffer refrain from causing others 
pain; (V)What good is a man’s knowledge unless it prompts him to prevent 
the pain of others as if it were his own pain?; (VI)Draw near the Feet of 
Him who is free of desire and aversion, and live forever free of suffering; 
(VII) Be unremitting in the doing of good deeds; do them with all your 
might and by every possible means; (VIII) Not allowing a day to pass 
without doing some good is a boulder that will block your passage on 
the path to rebirth; (IX) The highest principle is this: never knowingly 
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harm anyone at any time in any way; (X) As the intense fire of the furnace 
refines gold to brilliance, so does the burning suffering of austerity purify 
the soul to resplendence.

When all bad things happen to a Hindu, he blames karma. He says 
even if he strived harder to do better, it has no effect. Therefore he thinks 
it is futile to try again. Such a misconception must be totally rejected. 
Firstly, karma could be changed through the principle of effective karma 
management. Secondly, how we live in this life creates the karma you will 
face in your future lives. So why don’t we use the law of karma to create 
a future that is filled with pleasant experiences rather than painful ones? 
The second false concept is saying that my life is miserable. Everything 
goes wrong when my stars changed. So I must have special prayers to get 
rid of karma. This misconception should also be rejected that it attributes 
the cause of problems to the stars rather than our own actions in the past. 
We must remember that planets and stars do not determine our karma or 
the actions of others. It is self-created and we are the source for all good, 
bad and mixed deeds.

Maya
Maya is defined as pure and simple insentient matter consisting of 

bodies, organs, words and objects of enjoyments created from the elements 
which were and are in existence from eternity (Katiresu,1950:46). Many 
Hindus are unaware of maya that can obstruct an individual’s wish to be 
with God. Those who gain pleasure in worldly life and forget the effects 
of temporary pleasures will definitely find it difficult to have unison with 
God. Though maya is indestructible, but it could cause delusion. Hindus 
must understand that maya is not a compulsory phenomenon but a result 
of ignorance, egoism and desire.  The simplest way to get rid of bondage 
is just to understand the everlasting grace of the Lord and find ways to be 
with Him.

Caste Distinction
It is regrettable to note very often caste is related to the teachings of 

Hinduism. Many believe that Hinduism advocates the distinction of human 
beings based on caste. Till today, this concept has deep rooted in the minds 
of the Hindus and others who do not lucidly understand about caste. Many 
people including the followers of other faiths often ridicule Hinduism as 
differentiating human beings on the basis of caste. Caste definitely does 
not apply to Hinduism because it is a universal religion with the aim of 
bringing into fold all races, white, dark and brown together. ‘Laws of Manu’ 
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which were only a social code and the description of caste in them have 
been misunderstood. But the actual phenomenon is that Hindu religion has 
nothing to do with the social stratification. The primitive Hindu society 
had classified the people into four classes, viz. Brahmins (the priests), 
Ksatriyas (the rulers), Vaisyas (the traders) and the Sudras (the labourers) 
based on the duties performed by each group. In any society all different 
classes have to work together so that the society could function. There is 
no such thing as different status based on birth. According to the Manu 
Dharma, there exist only two castes, the good and the evil, based on one’s 
conduct. If he is a person of good virtues, then he is from a good status. On 
the other hand, a person who is evil is often said to be from a lower caste. 
The actual concept of Hinduism is based on the conduct of a person and 
not of his birth. Unfortunately, people have misunderstood and segregated 
themselves under different castes. The challenge is to change the mind set 
through proper understanding of the religion. It should be stressed that the 
concept of Hinduism is similar with that of other religions.

Concept of Bhakti
Briefly, Bhakti is man’s love of God and the response of God to Man’s 

feeling is Grace. Many believe bhakti is restricted to offerings, praising 
hymns and regular service. Thus we see devotees who pray in the temples 
regularly without fail still find themselves entangled with lots of unsolved 
problems. Therefore there is a need to fully understand the concept of 
bhakti. A virtuous life is important. Faith, purity, self-control, self-conquest, 
detachment and truth are all required. Faith is a primary requirement where 
the devotee should improve and understand about Hinduism with the 
contact of sages and devotees together with the knowledge of devotional 
books and admiration of the Almighty. Purity means the purity of both 
mind and body. All the external purification ceremonies sponsored by the 
religion could support the purity of mind and spirit. The main task is to 
achieve godliness. Self-control means controlling both the body and the 
mind. One should avoid doing things which bring sins to him. The positive 
aspects such as patience, forbearance, modesty, humility, self-sacrifice and 
self-effacement will bring about self-control.

When one can control his mind, he is actually practising self-conquest. 
This will help him to get liberation. Detachment is the next step of self-
conquest.  We must overcome evil and be independent of good things in 
life. Family ties and love for children, relatives and friends are all good 
but blindly associating with them will only bring attachment. Selfishness 
must be removed. Truth is the main moral aspect. In Tamil it is termed 
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as ‘satyam’. One must accept that God is the highest Reality and has all 
eternal values of righteousness, justice and beauty. Truth may be expanded 
to other forms like harmlessness, justice, forgiveness, modesty, chastity 
and so on.

Conclusion

The question now is how far will Hinduism be able in the present age to 
preserve its soul, maintain its individuality, conserve its strength and at the 
same time satisfy the deepest aspiration of the modern Hindu? How is she 
to combat the new forces of bigotry, fanaticism, sectarianism, violence, 
descent, conversion, hate and ridicule?  It is only when a religion meets all 
these demands perhaps then it can justify its healthy existence and claim a 
spiritual wisdom and develop an intellectual community. This is possible 
only when Hinduism is able to stand the tests of time. Perhaps then the 
present renaissance can be said to have fulfilled its purpose.

What keeps the modern Hindus indifferent, withdrawn and ignorant? A 
soul searching appears essential. Every Hindu shall begin to read, reflect 
and research. Hinduism is the mother of all philosophies. It can be admired 
as an intellectual science or a scripture or poetry or a philosophy or a 
revelation or an experience or a teaching or a way of life. It certainly is an 
intellectual search and a scientific foundation for the youth. In good faith, 
the Hindus should be able to close ranks and with good Bhakti.  Hindus 
should remain united, peaceful, compassionate and productive. All Hindus 
must unite to form a truly tolerant and intellectual society. Therefore, to 
make a great future, the secret lies in accumulation of power, co-ordination 
of wills. Being of the one mind is the secret of the Hindu society. Hindus, 
fighting quarrelling among themselves, about all trivialities such as 
Dravidians and Aryans, Brahmins and non-Brahmins, rich and poor, high 
caste and low caste and all that disorganization and dissensions must stop. 
The further the Hindu is away from the accumulation of Jhana and Bhakti 
the further is his goal. Dissension and misconception are going to make the 
future feeble. The accumulation of willpower, co-operation of the people, 
co-ordination of action, into one focus of achieving unity under the huge 
banyan tree called Hinduism is significant.  
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 DİNSEL TERÖRLE BAŞ ETMEDE 
DİNLERARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

ONAT, Hasan
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Dinsel terör, dini, referans alan, meşruiyetini dinden sağlayan bir terör 
çeşididir. Dinsel terör,  dinsel sembolleri kullanarak, kendine özgü bir 
değerler sistemi yaratır ve siyasi gücü din adına ele geçirmek ve kullanmak 
için her yolu dener. Şiddet,  karşıt görüşte olan insanları,  ikna etme yerine, 
kaba kuvvetle ve zor kullanarak bir şeyler yapmaya veya belli bir fikri kabul 
etmeye zorlamak anlamına gelmektedir. Terörün ise, kokutma, yıldırma, 
tedhiş; cana kıyma ve malı mülkü yakıp yıkma, insanları kışkırtma gibi 
anlamları vardır.  Terör, şiddetin daha çok siyasi bir amacı gerçekleştirmek 
için sistemli olarak kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Terörde örgütlülük 
ve devamlılık söz konusudur. Terör olarak nitelenen şiddetin kuralı da 
yoktur. Şiddetin ve terörün her türlüsü kötüdür; fakat dinden kaynaklanan, 
dini refesans alan şiddet ve terör en kötü olandır. Çünkü, dinsel terörde 
yapılan iş, din adına yapıldığı, ya da dinsel argümanlarla/sembollerle 
kamufle edildiği için, iyi, ya da kötü olduğunun sorgulanması yapılmaz. 
Terörist, eyleminin kendisini cennete götüreceğine inanır. Dinsel şiddet 
ve terör, aynı dine mensup insanlar tarafından da, din adına yapılan meşru 
eylemler olarak görülebilir. Bu sebepten, dinsel terörün toplumda taban 
bulması daha kolaydır. 

Günümüz dünyasında şiddet ve terör küresel bir boyut kazanmıştır; 
bütün insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. İşin gerçeği, şiddetin ve 
terörün dini, imanı olmaz. Özü itibariyle hiçbir din, şiddeti ve terörü teşvik 
etmez. Dinlerin temel ortak paydasında, insanın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması, iyiliğin, doğruluğun teşvik edilmesi vardır. Sorun, dinlerden 
çok dindarların dini algılama biçimleri ile ilgilidir. Bu sebepten, dinsel 
terörle küresel ölçekte başedebilmenin yolu, öncelikle, dinler hakkında, 
doğru bilgi sahibi olmaya bağlıdır. Bütün dinler, insan için vardır; amaç 
değil, insanın insanlığını gerçekleştirmesine katkı sağlayan bir araçtır.  
Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam, Budizm ve Hinduizmi merkeze alarak 
düşünecek olursak, dinlerde ortak ahlak ilkelerinin doğruluk, temizlik, 
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iyilik ve yardımseverlik, büyüklere saygı ve başkalarına zarar vermemek 
şeklinde özetlenebileceğini görebiliriz. Haksız yere adam öldürmek, bütün 
dinlerde yasaklanmıştır. Bütün dinler, hırsızlığa karşı çıkmaktadır. Yalancı 
şahitlik, hiçbir din tarafından hoş karşılanmamıştır. Bütün dinlerde ortak 
olan bu temel paydaların, doğru bilgi ile öne çıkarılması, insanların din 
adına başka din mensuplarına kötü gözle bakmalarına engel olabilir. 
Aynı şekilde, dinlerin diğer din mensuplarına bakış açılarının da sağlıklı 
bir şekilde yeniden ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için de, 
“kurtuluş”un herhangi bir dine mensup olmadan önce, insan olmaya bağlı 
olduğu, dinlerin ortak amacından hareketle öne çıkartılabilir. Küresel 
şiddet ve terörün ilacı, dinlerin özünde bulunan ortak değerlerin, evrensel 
ölçekte etkin kılınmasına bağlıdır.

Öte yandan, dinlerin, insanlığın barış içinde yaşamasına katkı 
sağlayabilmesi için, birey bilincine vurgu yapılmasında fayda vardır. Din 
en temelde bireyseldir. İslam’ı merkeze alarak düşünecek olursak, imanın, 
sorumluluğun ve kurtuluşun bireysel olduğunu görürüz. İslam’a göre, 
her insan, kendi hür iradesiyle inanır; hiç kimse, bir başkasına inanma 
konusunda baskı yapamaz. İman, doğrudan Tanrı ile insan arasındaki bir 
alandır; araya herhangi bir kimsenin girmesi mümkün değildir. İslam’a 
göre, hiç kimse bir başkasının günahını çekmez; sorumluluk bireyseldir. 
Aynı şekilde cennete, ya da cehenneme gitmek de, bireysel tercihler 
sonucunda gerçekleşir. Her insanın cennete gitme hakkı vardır. Her insan, 
hakettiği zaman cennete gider. Cennete gitmek isteyen kimse, öncelikle, 
Tevhid merkezli sağlam bir inanca sahip olmalı ve sonra da, dosdoğru 
olarak, iyi işler (salih amel) yapmalıdır. Bu gerçek Kur’an’da şöyle ifade 
edilmektedir: “Rabbimiz Allah’tır, deyip dosdoğru olanlar için hiçbir korku 
yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte cennetlikler bunlardır ve yaptıkları 
güzel işlere karşılık orada sürekli kalacaklardır”. (46/13-14).

Şiddet ve terörün temelinde, insanın egemenlik iddiası yatmaktadır. 
Dinlerin şiddet ve teröre meşruiyet kazandırmaması için, dinin egemenlik 
iddiasının olmadığı insanlara iyi anlatılmalıdır. Daha açık bir ifade 
ile dinin siyasetle organik bağının kopması gerekmektedir. Tarihin 
bazı dönemlerinde, din, sadece siyasetle değil, hukuk ile, ekonomi 
ile iç içe olmuştur. Ancak, toplumların gelişmesi, yaşam alanlarının 
oluşmasını sağlamıştır. İslam’ın geldiği dönemde, din-siyaset, din-
hukuk, din-ekonomi gibi konularda, alanlar ayrımının var olduğunu 
söyleyebilmek pek mümkün değildir. Ancak daha sonraki süreçte, 
toplumların büyümesine ve gelişmesine bağlı olarak din, hayatın bütün 



413

alanlarında etkin olmasına rağmen, kendi yerini yeniden belirlemek 
durumunda kalmıştır. Osmanlının son zamanlarında dinin, ekonomi ile, 
hukuk ile yavaş yavaş yolları ayrılmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile birlikte, dinin, ekonomi, hukuk ve siyasetle organik bağları 
kalmamıştır. Halk da, bu alanlardaki gelişmelere, din adına hiçbir zaman 
karşı çıkmamıştır. Türkiye’nin halkı Müslüman olan ülkelerden farkı, 
büyük ölçüde demokrasi ve laiklik sayesinde ortaya çıkmıştır. Belki de bu 
sebepten, Türkiye’de İran’daki gibi bir “İslam Devrimi”nden, bir Taliban 
hareketinden hiçbir zaman söz edilmeyecektir. Türkiye, Batı uygarlığının 
demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik, insan hakları, kadın erkek eşitliği 
gibi, yüksek değerlerine uygun bir İslam anlayışı üretmeyi başarmıştır. 
Unutmamak gerekir ki, Dinlerdeki kurumsallaşma insan ürünüdür. 
Her din, toplumların gelişmişlik düzeyine göre kurumsallaşma imkânı 
bulur. İslam örneğini merkeze alarak düşünecek olursak, Tanrı insan aklına 
yardımcı olmak için vahiy göndermiştir. Vahyi anlayan insan, Kur’an’daki 
kurucu ilkeler doğrultusunda bir din anlayışı oluşturur ve böylece İslam’ın 
bir din olarak kurumsallaşma süreci başlar. Kur’an’daki kurucu ilkeler, her 
zaman ve mekanda İslam’ın yeniden kurumsallaşmasını sağlar. Bir başka 
ifadeyle, İslam’ın tek, değişmez bir anlaşılma biçimi yoktur. Bu durum, 
hemen bütün dinler için de geçerlidir.  

Şiddet ve terörü önleyebilmek için, sebeplerini doğru tespit etmek ve 
herhangi bir dine mensup olanların günahlarını, onların dinine yüklememek 
gerekmektedir. İnsanlık, içinde yaşadığımız zaman diliminde, tarihte hiç 
olmadığı kadar şiddet ve terörden bunalmıştır. Artık, şiddet ve terör lokal 
olmaktan çıkmış; bütün insanlığı etki çemberi altına almıştır. Şiddetin ve 
terörün küresel bir boyut kazanması ve insanlığın geleceğini tehdit eder hâle 
gelmesi, bir yerlerde çok ciddi yanlışların mevcut olduğunu göstermektedir. 
Şu anda şiddet ve terörün kaynağı olarak “ılımlı” ifadesiyle “Gelişmekte 
Olan Ülkeler” gösterilmektedir. Nitekim Amerika, Afganistan’a ve 
Irak’a girerken, “terör bataklığını kurutmak” ve “demokrasi getirmek” 
amacıyla hareket ettiğini söylemiştir. İşin gerçeği, şiddet ve terör küresel 
ölçekte “insan olma onuru”nu yok etmeye başlamıştır. Üstelik, zengin- fakir, 
gelişmiş-gelişmemiş, okumuş-okumamış, Hiristiyan-Müslüman, dinli-dinsiz 
gibi ayrımlara hiç gitmemektedir. Kıyamet, insanoğlunun “insan olma 
onuru”nu kaybetmesi anlamına da gelmez mi? Artık, şiddet ve terörün 
hedefi herkes olduğu gibi, ortaya çıkmasında da az veya çok herkesin 
katkısı olduğu gerçeği görülmelidir. Eğer ana hedef “insan olma onuru” 
ise, insan olma bilinci çözüm için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Ancak, 
W. Frankl’ın dikkat çektiği, “varoluşsal boşluk”, beraberinde şiddeti, 
terörü, uyuşturucuyu, intiharları getiriyorsa, insanlığın yüz yüze kaldığı 
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“anlam kaybı”nın öncelikle sorgulanmasında fayda vardır. “Varoluşsal 
boşluk”, Batı uygarlığının dünya ölçeğinde yayılmasıyla birlikte kitlesel 
bir sorun olarak karşımıza çıkmıştır. W. Frankl şöyle demektedir: “Her 
çağın kendine ait ortak nevrozu vardır ve her çağ, bununla başa çıkmak 
için kendi psikoterapisine ihtiyaç duyar. Günümüzün kitle nevrozu olan 
varoluşsal boşluk, özel ve kişisel bir nihilizm (hiççilik) şekli olarak 
tanımlanabilir; çünkü nihilizm, varlığın hiçbir anlamı olmadığı inancı 
olarak tanımlanabilir” (W, Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, çev. S. Budak, 
Ankara 1998, s. 121)

Şiddet ve terörün küresel boyut kazanmasının, anlam kaybının doruk 
noktasına ulaşması sonucu tutunacak hiçbir dalı olmayan insanların içine 
düştükleri “varoluşsal boşluk” ile doğrudan ilgisi vardır. Çünkü, kitle 
hâlinde şiddete yatkınlık söz konusudur. Kitle iletişim araçları sürekli 
şiddetle ilgili haberleri ön plana çıkarttığı gibi, çocukların severek 
izledikleri bazı çizgi filimler bile yoğun şiddet içermektedir. İnsanların 
zihinleri sabun köpüğü gibi olan popüler kültürle meşgul edilince, popüler 
olan şiddet ve terör yeşerebilmek için uygun ortam bulmuş olmaktadır. 
“Varoluşsal boşluk, yirminci yüzyılın yaygın bir olgusudur. Bu anlaşılır 
bir şeydir; bunun nedeni, gerçek bir insan olduktan sonra insanın yaşadığı 
iki yönlü bir kayıp olabilir. İnsanlık tarihinin başlangıcında insan, bir 
hayvanın davranışlarını belirleyen ve güvence altına alan bazı hayvanca 
içgüdülerini kaybetmiştir. Cennet gibi, bu güvenlik de insana sonsuza kadar 
kapanmıştır; insan seçim yapmak zorundadır. Ne var ki buna ek olarak 
insan, davranışlarını yönlendiren geleneklerin hızla azaldığı son gelişme 
döneminde bir başka kayıpla daha yüz yüze gelmiştir. Hiçbir içgüdü 
ona ne yapacağını söylemez. Hiçbir gelenek ona ne yapması gerektiğini 
söylemez; bazen neyi arzuladığını bile bilmez. Bunun yerine ya diğer 
insanların yaptığı şeyleri arzular (uydumculuk) ya da diğer insanların 
kendisinden yapmasını istedikleri şeyleri yapar (totalitercilik). (W. Frankl, 
a.g.e., s. 101)

Şiddet ve terörün küresel bir boyut kazanması ve insanın elinden “insan 
olma onuru”nu almaya başlaması modern bir olgudur. Hiç kuşkusuz eskiden 
de şiddet ve terör vardı. Din, belki de insanlık tarihinin başlangıcından 
beri, hem şiddet ve terörün ilacı olarak; hem de şiddet ve terörün meşruiyet 
aracı olarak işlev gördü. Ancak, tarihin hiçbir döneminde şiddet ve terör 
dinle bu kadar içli dışlı olmadı. Bugün insanlığın geleceğini tehdit eden 
şiddet ve terörde, herkesin kendi çapı oranında katkısı olduğunu söylemek 
pek yanlış olmasa gerektir. Herkesin payının gücü ve imkânları ölçüsünde 
olduğunu unutmamak gerekir. Küresel şiddet ve terör canavarının 
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yaratılmasında ve semirmesinde en büyük payın Batılılarda olduğu hiçbir 
zaman göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Müslümanların da sütten 
çıkmamış ak kaşık olduğunu hiç kimse düşünmesin. Bu mesele, dinsel bir 
mesele değildir. Özünde insana özgü “güç” ve egemenlik kavgası vardır. 
Çağın hastalığı olan “Varoluşsal Boşluk”, bazı bölgelerdeki insanların 
özgürlüklerinin tehdit altında olması, insani yaratıcılığın engellenmesi, 
bazı insanların şiddet ve teröre yatkın olmasının ilk akla gelen sebepleri 
arasındadır. Şiddet ve terörle “güç” ve “egemenlik” arasındaki ilişkiyi 
biraz daha yakından anlamaya çalışmak konunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için yararlı olacaktır.

Şiddetin ve terörün temelinde, sadece insana özgü olan “güç” 
yatmaktadır. İnsanın dışındaki bütün canlılar, hayatlarını programlandıkları 
şekilde sürdürürler. Onlarda hayatta kalabilmek, sadece içgüdülerle 
sağlanabilmektedir. Oysa insan, yaşayabilmenin ötesinde “daha iyi 
yaşayabilmek” için daha güçlü olmak gerektiğinin farkındadır. Böylece 
hem yaşamak derinliğine ve genişliğine bir anlam zenginliğine kavuşmakta; 
hem de yaşamakla güç arasındaki ilişki kendiliğinden ortaya çıkmış 
olmaktadır. Doğadaki “doğal ayıklama”, doğal olarak daha güçlü olanın 
hayatta kalmasını sağlamaktadır. Ancak, insanın dışındaki varlıkların 
hiçbirisi ne zayıf olduklarının, ne de daha güçlü olduklarının farkındadırlar. 
Hiçbirisi, doğal programlarını zorlayarak daha güçlü olabilmek için çaba 
sarf etmezler. 

Hiç kuşkusuz insan için de, en temel/varoluşsal ihtiyaç hayatta 
kalabilmek arzusudur. Bunun için de “güçlü” olmak gerekmektedir. Ancak, 
bu “güç”, insanla birlikte, sadece “fizik güç” olarak anlaşılmamaktadır. 
İnsan, “güç”ün ne olduğunu bildiği gibi, nasıl elde edilebileceğini, nasıl 
kontrol edilebileceğini; kendisi için bir tehdit oluşturan “güç”ten nasıl 
korunabileceğini de bilmektedir/öğrenmeye çalışmaktadır. Kısaca ifade 
edecek olursak, insanın elinde güç, artık çeşitlenmiştir ve çok çeşitli 
kaynaklardan elde edilebilmektedir. Daha da ötesi, insanlar, hemcinsleri 
ile işbirliği yaparak güçlerini artırabildikleri gibi, doğadaki enerjiyi de 
kontrol ederek gerekli gücü elde edebilmektedirler. Gemileri denizde 
yüzdürebilmek için “forsa” kullanan da, yelkenleri şişirerek rüzgarın 
gücünden yararlanan da, buharı ve nükleer enerjiyi kullanan da insandır.  
İnsanın gücü, en temelde akıldan, bilgiden gelmektedir. 

İnsan, hem kendi gücünün hem de diğer insanların gücünün farkındadır. 
Kendi gücünü artırmak isterken; kendisinden daha güçlü olanlardan 
korunmak için de birtakım çareler düşünmek zorundadır. Güçlü olan ve 
güçlü olduğunu bilen insanlar, bu gücün fark edilmesini, güçlü olduğunun 
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bilinmesini istemektedirler. Öte yandan, birilerinin kendisinden daha güçlü 
olduğunu bilen insanlar da, ya yeni güç kaynakları arama yoluna gitmekte; 
ya da güçlü olanın zayıf taraflarını keşfetmek için çaba sarf etmektedirler. 

İnsanlık tarihi, bir yönüyle de “güç”ün ve bu “güç”ü elde edebilme 
ve güçlülüğü sürekli kılabilme mücadelesinin tarihidir. İnsan, gücünü 
artırabilmek için “alet” yapmayı başarmıştır. Bugün bilim ve teknolojinin 
insana sağladığı güç, hem göz kamaştırıcı, hem de baş döndürücü 
niteliktedir. Ancak, bu “güç”ün sadece yüksek teknolojiye dayalı “fiziki” 
bir güç olduğu gerçeğini görmek zorundayız. Varlığını yüksek teknolojiye 
ve “güç”e endeksleyen ABD, bu güçle her sorunu çözebileceğine, dünyayı 
istediği gibi şekillendirebileceğine inanmaktadır. Bu, her ne kadar Hz. 
İsa adına yapıldığı iddia edilse de bir tür Tanrı’lık iddiasından başka bir 
şey değildir. Güç, kontrol edilebildiği, insan hayatını kolaylaştırabildiği, 
insana hizmet ettiği ölçüde güçtür. İnsanı kontrol etmeye başlayan güç, 
artık insan için fayda yerine zarar getirmeye başlar. Gerçek güç, insanın 
kendisini kontrol edebilmesi gücüdür.

Şiddet ve terör, sonradan öğrenilmektedir; hiçbir insan doğuştan şiddet 
yanlısı, doğuştan terörist değildir. Bu sebepten, insanlara potansiyel terörist 
gözüyle bakmak, terörü teşvik etmek anlamına gelir. Herhangi bir dini, ya 
da din mensuplarını bir bütün hâlinde terörle irtibatlandırmaya kalkışmak, 
hem terörün kaynaklarını doğru anlamayı engeller, hem de teröre karşı 
gösterilecek direncin kırılmasına yol açar. İnsanları haksız yere suçlamak, 
öfke birikmesine sebep olur. Haksız yere suçluluk psikolojisi yaratmaya 
çalışmak da, biriken öfkenin kontrol dışı patlamasına yol açabilir.

Şiddet ve terörle din arasında doğrudan bir bağ olduğunu söyleyebilmek 
pek mümkün değildir. Ancak, insanlık tarihi boyunca, iktidarı/gücü 
elinde bulunduranlar, bunun sürekliliğini ve meşruiyetini sağlayabilmek 
için dini kullanmaktan hiç çekinmemişlerdir. Bu doğrultuda, dinden 
beslenen şiddet ve terör hep olagelmiştir. Bu durum, dinlerden çok, 
insanın sorunudur. Bütün dinler, en temelde insan hayatına anlam 
kazandırabilmek için vardır. Bu sebepten, hiçbir din, anlam kaymasının en 
açık tezahürlerinden olan şiddet ve terörü doğrudan desteklemez. Ancak, 
her dinde var olan “şehitlik”, “cihat” gibi, insanın “kendini feda etmesi” 
olarak yorumlanabilecek birtakım ögeler, dinin şiddetle birlikte anılmasını 
kolaylaştırmıştır. Aradığımız zaman, her dinde, hatta her ideolojide şiddete 
ve teröre açık olan bir boyut bulmak imkân dâhilindedir. 

Son yıllarda, özellikle Doğu Bloku çöktükten sonra, gittikçe artan 
bir dozda İslam’la şiddet ve terör arasında bir bağ tesis edilmeye 
çalışılmaktadır. Burada öne çıkartılan öge, “cihat” ve şehitlik olmaktadır. 



417

Hemen belirtmeliyiz ki, İslam, ölümü değil, hayatı esas alan bir dindir. 
Her insan, Kur’an’ın “sınav” olarak nitelendirdiği iyiyi, güzeli ve doğruyu 
gerçekleştirebilmek için yaşamak zorundadır. Bu sınav, insanın kendini 
inşa etme/kendini gerçekleştirme sınavıdır. Müslüman insan, savaşa bile 
ölmek, şehit olmak için değil; barışı sağlamak, insanca yaşayabileceği 
bir ortam hazırlamak için gider; ölürse şehit olur. Şehitlik, körü körüne 
ölüme gitmek değildir; yaşamak için bilinçli olarak çalışırken, daha iyi 
yaşamak için yollar aranırken ölmektir. Bu sebepten, Kur’an, haksız 
yere insan öldürülmesini yasaklamıştır. Bir başkasını öldürebilmek için 
haklı olmak demek, insanın yaşama hakkının tehlikede olması demektir. 
Eğer bizim yaşayabilmemiz, bizim yaşamımızı yok etmek için çalışan 
bir insanın öldürülmesine bağlı ise, o zaman haklı konuma geçmiş 
oluruz.  Hz. Peygamber, insanları savaşa gönderirken, başta çocuklar, 
ihtiyarlar ve kadınlar olmak üzere masum insanların öldürülmemesi 
gerektiğini belirtmiş; ibadet yerlerine dokunulmaması, yeşil alanların 
tahrip edilmemesi konusunda da uyarılarda bulunmuştur. Bu sebepten, 
zaman zaman gündeme gelen “canlı bomba” türü olayları, İslam açısından 
onaylamak mümkün değildir. Çünkü, bu tür olaylarda, insanların bile bile 
ölmesi ve pek çok masum insanın hayatını kaybetmesi söz konusudur. 
İslam, savaş esnasında bile, sadece savaşanların öldürülmesine izin verir; 
masum insanların her ne sebeple olursa olsun öldürülmesi İslam’a uygun 
bir davranış değildir.

Cihat, Müslümanların başta yaşama hakkı ve özgürlük olmak üzere 
temel hak ve özgürlükleri tehlikeye girdiği zaman yapılmasına izin verilen 
savaştır. Kur’an açısından bakıldığı zaman, Müslümanlar, başka dinlere 
mensup olan insanları Müslüman yapmak için asla onlarla savaşamazlar. 
Çünkü “dinde zorlama yoktur” (Bakara, 256). Ganimet için savaşamazlar; 
çünkü başkasına ait olan bir şey haramdır. İslam’da esas olan, savaş 
değil; barıştır. Savaş, sadece yüksek güven kültürünün yaratılabileceği 
barış ortamının sağlanabilmesi için yapılır. Nitekim Hz. Peygamber’in 
döneminde yapılan savaşlar dikkatle değerlendirilirse, onların en temelde, 
Müslümanların temel hak ve özgürlüklerini teminat altına almak, güvenli 
bir ortam sağlamak ve barışı tesis etmek gibi yüksek amaçlara yönelik 
olduğu görülebilir. Kur’an’da, esas olanın savaş değil, barış olduğunu 
şu ayetten anlamak mümkündür: “Sizinle savaşırlarsa, Allah yolunda siz 
de savaşın, fakat aşırı gitmeyin. Bilin ki Allah aşırı gidenleri sevmez”. 
(2/190).   

Hz. Peygamber, bir savaş dönüşü, “küçük cihat bitti, şimdi sıra büyük 
cihattadır” buyurmuşlardır. Büyük cihat, insanın yaratıcı yeteneklerinin, 
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Kur’an’ın “salih amel” dediği iyi işlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda 
kullanılmasıdır. Büyük cihat, “güç”ün kontrol edilmesidir. Büyük cihat, 
öfkeye mağlup olmamak; barış içinde yaşamayı başarmaktır. 

İslam’ın şiddet ve terörle özdeşleştirilmeye çalışılması, çok yönlü olarak 
şiddet ve terörün yayılmasına ve kökleşmesine hizmet etmektedir. Şöyle 
ki, bu tür davranışları İslam’a saldırı olarak algılayan Müslümanlar, şiddete 
daha açık hâle gelmektedirler. İnsanlar, hiçbir zaman, kutsal saydıkları 
varlıklara, değerlere saldırılmasını hoş görü ile karşılamazlar. Böylece, 
farklı dinlere mensup insanlar arasında su sızdırmaz duvarlar oluşur; bir 
arada yaşamayı mümkün kılacak uzlaşı kültürünün yaratılabileceği ortam 
asla gerçekleştirilemez. Öte yandan, İslam’ın, insana hayat veren, yüksek 
güven kültürünün yaratılmasını, insanın yaratıcı yeteneklerinin önünün 
açılmasını sağlayacak olan “anlam” boyutu, tepkisel tavırların gölgesinde 
kalmaya mahkûm olur. 

Küresel boyut kazanan şiddet ve terör, artık bütün insanlığın en önemli 
sorunlarından birisidir; çünkü insanın “insan olma onuru” yok edilmektedir. 
Bu işi İslam’la veya Müslümanlarla irtibatlandırmaya çalışmak, iyi niyetten 
yoksun olmanın ötesinde, insanoğlunun dünyadaki serüvenine son vermek 
anlamına gelmektedir. Çünkü küreselleşme, iyi, doğru ve güzel olan işlerin 
de; şiddet ve terör gibi insan olma onurunu yok eden kötü işlerin de, bütün 
insanlığı derinden etkilemesi gibi bir sonuç doğurmuştur. Artık, başkalarının 
kötülüğüne, başarısızlığına, mutsuzluğuna dayalı bir barış ve mutluluk 
dönemi diye bir şey söz konusu değildir. İşte bu gerçeği, Batı uygarlığının 
temsilciliğine soyunan ülkelerin çok iyi anlaması gerekmektedir. Şimdiye 
kadar, Batı’nın refahı ve mutluluğu, “öteki”nin sefaletine endekslenmişti. 
Küreselleşme, “öteki”ne rağmen mutluluk imkânını ortadan kaldırmıştır.

Şiddet ve terörün küresel bir boyut kazanarak insanlığın geleceğini 
tehdit etmesi, bu süreçte Batılı başat değerlerin Batılılar tarafından tahrip 
edilmesi, Batı uygarlığına vücut veren temel paradigmanın sorgulanması 
zamanının geldiğini göstermektedir. İnsanlığın daha insani bir insan, 
tabiat, bilim ve teknoloji anlayışına ihtiyacı vardır. Bilim ve teknoloji 
alanındaki göz kamaştıran başarılara rağmen, insanların büyük çoğunluğu 
açlık sınırının altında yaşamaktadır. İhtiyar dünyamız, her an patlamaya 
hazır barut fıçısına dönmüştür; silahlanma yarışı bütün hızıyla devam 
etmektedir. Yüksek teknolojiye sahip olan ülkeler, icat ettikleri modern 
ölüm makineleri ile övünebilmektedirler. “Güven” konusunda ciddi 
bir anlam kayması yaşandığı için, bir türlü “yüksek güven kültürü” 
yaratılamamakta; ya da güvenliğin sadece yasalarla, polisiye tedbirlerle 
sağlanacağı zannedilmekte; insanlar her geçen gün daha tedirgin, daha 
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güvensiz ve korku dolu hâle gelmektedirler. Öyleyse, küresel şiddet ve 
teröre, küresel ölçekte çözüm aramaktan başka çıkar yol yoktur.  Bunun için 
de, bir şekilde “yüksek güven kültürü”nün yaratılması, dünya ölçeğinde 
yaygınlaştırılması ve samimiyetle içselleştirilmesi gerekmektedir.

İnsanın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan “yüksek güven 
kültürü”, aynı zamanda, insanın yaratıcı yeteneklerinin etkin kılınmasının 
da olmazsa olmaz koşuludur. İnsanı insan yapan böylesi değerlerle yüklü 
bir kültürün yaratılamadığı, sevgiden yoksun ortamlar, insanları şiddete ve 
teröre yatkın hâle getirebilir. Sevgiyi ve saygıyı yaşayarak öğrenemeyenler, 
doğal olarak kini, nefreti ve şiddeti daha kolay öğrenebilirler. Yaratıcılığın 
engellenmesi, güvensizlik, kaybedecek hiçbir şeyi olmamak, yoksulluk 
şiddet ve terörün tetikleyicilerinin başında gelmektedir. İşin içinde 
güçlü motivasyon kaynağı olan birtakım  “ödüller” de varsa, köklü bir 
anlam kayması yaşanır ve şiddet ve terör, doğal, sıradan bir olay olarak 
algılanabilir. Engellenme duygusu ve ödül birlikte olduğu zaman, şiddetin 
terörün genişliği ve derinliği daima artacaktır.

İnsanların insanca yaşayabilmeleri, yüksek güven kültürü yaratmadaki 
başarılarına bağlıdır. Bu ise, ancak içinde bulunulan ortamın insanı insan 
yapan yüksek evrensel değerlere duyarlı; sevgi ve saygının içselleştirildiği; 
dürüstlüğün, adaletin yaşam biçimi hâline geldiği; hukukun üstünlüğünün, 
insan hak ve özgürlüklerinin genel kabul gördüğü bir ortam olmasına 
bağlıdır. Bütün dinlerin, bir şekilde “adalet”i önplana çıkartması üzerinde 
durulması gereken önemli bir husustur. Çünkü, adalet olmadan, ne yüksek 
güven kültürü yaratılabilir; ne de insanın yaratıcı yeteneklerinin önü 
açılabilir. Daha da ötesi, adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Kant’ın dediği 
gibi, “Tanrı’nın tüm gücü adaletin yanında yer alır”.

Eğer, insanlığın geleceğini tehdit eden küresel şiddet ve terör önlenmek 
isteniyorsa, insan yaşamı, insan özgürlüğü evrensel ölçekte güvence 
altına alınmalıdır. Bütün canlılar gibi insanın da en temel çabası, hayatta 
kalabilme arzusunda düğümlenir. Yaşam tehlikeye girdiği zaman, her türlü 
ölçü devre dışı kalır. Her insan, her ne pahasına olursa olsun, yaşamak 
ister. Bu demektir ki, insanın varlığı söz konusu olunca, şiddet de, terör 
de, kolayca akla uygun hâle getirilebilir;  varlıkları tehlikede olan insanlar, 
hayatta kalabilmek için, akla gelebilecek her yolu denerler. Küreselleşme, 
tehdit algılamasını da, güven algılamasını da küresel boyuta taşımıştır. 
Dünyamız ise, zannettiğimizden daha fazla küçülmüştür. Şiddet ve terörün 
en kötüsü olan dinsel terörle baş edebilmek için, öncelikle, dinlerin, 
insanların çıkarları ve egemenlik arzuları doğrultusunda kullanılmasının 
önüne geçilmelidir. Bunun için de, farklı din mensuplarının, diğer dinler 
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hakkındaki ön yargılardan kurtulması gerekmektedir. İnsanların, bütün 
dinler hakkında, o din mensuplarınca doğru kabul edilen kurucu ilkelere 
dayalı doğru bilgiye ihtiyaçları vardır. Ayrıca, bütün dinlerin insanın 
insanca yaşamasını öngören temel ortak paydasının öne çıkarılmasında 
fayda vardır. Hiçbir din, haksız yere insan öldürülmesini istemez. Bütün 
dinler, adaletin etkin kılınmasını ve insanların güven içinde yaşamasını 
ister.

Dinsel şiddet ve teröre açılan kapı, büyük ölçüde “varoluşsal anlam 
boşluğu”undan kaynaklanmaktadır. Yaşanan anlam kayması, insanları 
şiddete ve teröre daha yatkın hâle getirmektedir. Oysa din, insanlara insanca 
yaşayabilmenin ortak paydasını ve insan için varoluşsal önem taşıyan 
“anlam”ı kazandırmak için vardır. İnsanların insanca yaşayabilecekleri 
güvenli bir ortama kavuşmaları, yaratıcı yeteneklerini etkin kılabilecek 
imkânlara sahip olmaları ve yüksek güven kültürü yaratmayı başarmaları, 
dinsel terör ve şiddetin evrensel ölçekteki ilacı gibi görünmektedir.

Küresel boyut kazanan şiddet ve terörün zararlarının en aza 
indirilebilmesi için, öncelikle, her ne sebeple olursa olsun, terörün 
meşrulaştırılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Terör, zararları çoğu 
zaman lokal gibi görünse de, esasta insan onuru ile bağdaşmadığı için, 
bütün insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Terör konusunda gösterilen 
çifte standart terörün yaygınlaşmasından başka hiçbir işe yaramaz. Bu 
sebepten, terörü önleme konusunda küresel bir mutabakata ve tutarlılığa 
ihtiyaç vardır. 

Bütün dinler insan için var olduğuna göre, küresel şiddet ve terörün 
en önemli ilacı olduğunu düşündüğümüz “yüksek güven kültürü”nün 
yaratılması için, dinlerdeki güven kaynağı olan bütün ilkeler/değerler 
harekete geçirilebilir. Güvenin kök değerleri hem insanın fıtratında, hem 
de bir şekilde her dinin bünyesinde mevcuttur. Bunların farkına varılması, 
beslenmesi ve büyütülüp etkin kılınması gerekir. Bu arada, dindarların 
yanlışlarını dine maletmeden, dini koruyarak yanlışın yanlış olduğunu 
ortaya koymak da önemli bir husustur. Örneğin, 11 Eylül İslam’ın şiddet 
ve terörü besleyen bir din olarak görülmesine/gösterilmesine vesile 
olmamalıdır. Bir terör eylemi, masum insanların ölümüne yol açtığı 
için, kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, 
insan onuru ile bağdaşmayan bir eylemdir ve şiddetle kınanması gerekir. 
Herhangi bir dine mensup olanların yanlışlarının onların mensup oldukları 
dine yüklenmesi, yanlışın yanlış olarak görülmesinin önündeki en ciddi 
engellerden birisidir. Her din, insan ortak paydasından hareketle, şiddet ve 
terörün önlenmesine yardımcı olabilir.  
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 ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ORUDJOV, Gidayat/ОРУДЖОВ, Гидаят
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

Религиозные представления и убеждения на территории 
Азербайджана существовали еще с древних времен. Наша страна, 
обладающая важной геостратегической позицией, на протяжении 
веков являлась местом распространения религий и религиозных 
течений. В то время как на исторической территории Азербайджана 
формировались шаманизм, зороастризм и огнепоклонство, так же на 
этой территории, со времен своего появления, стали распространяться 
иудаизм, христианство и  ислам. 

На протяжении всей истории между проживающими на 
территории Азербайджана этническими и религиозными общинами 
формировались прочные устойчивые отношения, и не было  никакой 
национальной, расовой и религиозной дискриминации. Все народы 
жили как одна дружная семья, люди, исповедующие различные 
религии, действовали в условиях мира и спокойствия. 

Азербайджанский народ постоянно  вносил несравненный 
исторический вклад в укрепление дружбы и братства в регионе, 
и в создание мира и спокойствия между людьми, независимо 
от их национально-религиозной принадлежности. Терпимость 
в отношениях с другими религиями, проживание в условиях 
взаимопонимания – главная особенность национального менталитета 
азербайджанцев. С этой точки зрения, люди  христианской, 
иудаистской веры, а так же других вероисповеданий, исторически 
населяющие нашу страну, как и исповедующие исламскую религию, 
жили и продолжают жить в условиях мира и спокойствия.

В Азербайджане созданы  равноправные условия для всех религий. 
Наряду с тем, что конфессии  в свободной и торжественной форме 
проводят свои праздники и обряды, они так же активно участвуют в 
мероприятиях, организованных другими конфессиями, и принимают 
участие общественно-культурной жизни республики.  
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Глава Азербайджанского государства, принимая руководителей 
конфессий, проводит с ними консультации, официально поздравляет 
всех верующих со знаменательными религиозными праздниками и 
церемониями. Целый ряд священных религиозных мест поклонения, 
историко-религиозные памятников, религиозных символов и 
предметов реставрируется и охраняются со стороны государства. 

Приверженцы разных религий, подверженные давлению и 
преследованию в местах своего проживания, будучи уверенными, в 
толерантности и терпимости азербайджанского народа, периодически 
искали здесь убежище. Азербайджан и азербайджанский народ всегда 
был пристанищем и убежищем не только для приверженцев других 
религий, но и разных течений. Наверное, именно поэтому состав 
населения Азербайджана очень богат с этническо-религиозной точки 
зрения. До сих пор не было ни одной этнической или же религиозной 
группы, которая, поселившись на территории Азербайджана, 
покинула бы страну по причине нетерпимости и преследования.

Религиозно-этнические группы, поселившиеся на территории 
Азербайджана в разную историческую эпоху, не только не чувствовали 
себя здесь чужими, но и слившись с местным населением, установили 
родственные связи. Представители различных  религиозных 
конфессий будучи всегда солидарными с азербайджанским народом, 
плечом к плечу боролись за наш государственный суверенитет и 
территориальную целостность. 

Азербайджанский народ всегда отличался своей специфической 
чертой толерантного отношения к религиям и религиозно-
философским течениям не только на Востоке, но и во всем мире. 
Этот указанный нами факт – не только наше чувство гордости и 
удовлетворения, но и,  правда,  признанная  прогрессивным миром и 
официальными международными структурами.

Заселение Азербайджана евреями началось раньше, чем 2500 лет 
назад. За весь этот исторический период  времени не отмечено  ни 
одного факта  дискриминации  между евреями и азербайджанцами. 
Но в разные исторические периоды  среди жертв политического 
геноцида, проводимого армянами-агрессорами по отношению к 
азербайджанскому народу, были также  и евреи.  

Азербайджан – это одна из уникальных стран, где мечеть, церковь 
и синагога, находятся в мирном сосуществовании, и представители 
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этих религий живут в условиях мира и толерантности. На сегодняшний 
день не только церковь и синагога, но и христианские и еврейские 
религиозные учебные заведения без каких-либо препятствий ведут 
свободную деятельность.   

В марте 2003 года была сдана в использование новая еврейская 
синагога. Считающаяся самой большой в Европе синагога была 
построена на месте старого храма. На открытии церемонии 
участвовали государственные деятели, представители разных 
религиозных общин в Азербайджане и гости из зарубежных стран. 
В строительстве синагоги принимали активное участие зарубежные 
еврейские организации, Бакинская и Прикаспийская Епархия Русской 
Православной Церкви  и Управление Мусульман Кавказа. Участие 
мусульман и христиан в строительстве синагоги и оказание помощи в 
этом деле – есть беспрецедентный случай во всем мире.

В 1991 году Русской Православной церкви было передано здание 
собора «Святых Жен Мироносиц», которое было закрыто по указу 
Азербайджанского правительства в 1920 году. Надо отметить и 
то, что эта церковь была построена в 1907 году азербайджанским 
меценатом Гаджи Зейналабдин Тагиевым. Во время визита в Баку 
в мае 2001 года, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II дал 
храму статус главной кафедральной церкви. Во время советской 
власти эта церковь использовалась как амбар и была подвергнута 
разрушению. Проживающий в Москве азербайджанский бизнесмен 
Айдын Гурбанов пожертвовал средства для реставрации церкви. 
После восстановления церковь была сдана на пользование верующим. 
На церемонии открытия церкви участвовал общенациональный 
лидер Гейдар Алиев, представители посольств и  государственные 
должностные лица. 

В апреле 2003 года Римский патриарх Варфоломей II был с 
официальным визитом в Азербайджане. Он провел  встречи  с 
официальными государственными лицами, религиозными 
деятелями, главами мусульманской, христианской и еврейской 
общин, ознакомился с религиозной обстановкой и высоко оценил 
отношения между религиозными общинами в стране. Гостя принял и 
общенациональный лидер Гейдар Алиев. 

В 1999 году католическая  община  прошла государственную 
регистрацию. В 2000 году общиной было приобретено здание для 
проведения религиозных обрядов, которое было переоборудовано под 
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часовню. В настоящее время по соглашению между азербайджанским 
правительством и Ватиканом, на проспекте Нобеля строится Римская 
Католическая церковь. Во время визита в Баку в мае 2002-го года 
глава Римской Католической церкви Иоанн Павел II встретился с 
государственными и общественными представителями. Он, высоко 
оценивая существующую в Азербайджане религиозную терпимость, 
сказал: «Существующие в Азербайджане толерантные и терпимые  
отношения между религиями могут стать хорошим примером для 
других стран мира».

Азербайджанское государство также заботится о малочисленном 
и древнем народе – уди, проживающем в поселке Нидж 
Габалинского народа. В мире насчитывается около 10.000 удинов, 
из них приблизительно 7.000 проживают в Азербайджане. Веками 
азербайджанцы и удины сосуществовали в мирных условиях, и за это 
время между ними сложились дружеские и братские отношения. 

В 2003 году, посредством внимания и заботы Азербайджанского 
правительства албано-удинская религиозная община прошла 
государственную регистрацию. В 1836 году по приказу русского 
царя албанская церковь и католикос  были упразднены, албанские 
храмы были переданы армянской апостольской церкви. В результате 
удачной политики азербайджанского правительства в области 
религиозной деятельности удинский этнос вернул утерянные 
права. Принадлежавшие им некоторые исторические памятники 
были восстановлены. Один из таких памятников – восстановленная 
Албанская церковь-музей,  находящаяся в шекинской деревни Киш, 
относящаяся к  IV-V векам –  считается одним  из самых древних 
храмов на Кавказе и в мире. В 2000-2003 годах церковь была 
основательно отреставрирована и дана в пользование. В реставрации 
церкви огромную помощь оказали иностранные и азербайджанские 
ученые.

В мае 2006 года в поселке Нидж Габалинского района на месте 
старой албанской церкви имени Святого Елисея была открыта албано-
удинская церковь имени Чотари, в церемонии открытия участвовали 
официальные государственные лица, представители религиозных 
общин и иностранные гости.

По-моему, для определения религиозного положения и уровня 
религиозной терпимости достаточно посмотреть на количество 
зарегистрированных и официально функционирующих религиозных 
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общин. На сегодняшний день в Госкомитете по работе с религиозными 
образованиями прошли официальную регистрацию 345 исламских 
общин и 31 община других вероисповеданий, из которых: 20 
христианских, 7 еврейских, 3 бахаитских и  1 кришнаитская община. 

На сегодняшний день имеются: 3 русско-православной церкви в 
г. Баку, одна в Гяндже и одна Хачмасе, в Сумгаите функционирует 
одна молельня. В столице активны 3 синагоги, в Огузе и Губе по 
одной. Считаю, что на эти цифры нужно смотреть не только как на 
статистические данные, это также показатель уровня религиозной 
терпимости в стране.

В Азербайджане наравне с исламскими историческими  
памятниками, мечетями и святыми местами, ведется строительство 
и восстановление христианских и иудейских храмов, что является 
примером для всего мира. Большую роль в этом играет достойная 
одобрения, последовательная деятельность фонда Гейдара Алиева. 
Фонд в своей деятельности придает большое значение сбережению 
национальных духовных ценностей, восстановлению историческо-
культурных памятников. В фонде Гейдара Алиева готовится проект 
реконструкции Главной Кафедральной Русской Православной церкви  
в городе Баку и создания  еврейского исторического музея в Губе.

Уже на протяжении нескольких лет, во многих странах, в том 
числе в нашей стране, как составной части демократического мира, 
особо отмечается 16 ноября. В создании этой традиции огромную 
роль сыграл общенациональный лидер Гейдар Алиев. Инициатива 
отмечать в Азербайджане 16 ноября как международный день 
толерантности, проведение в этот день встреч с главами религиозных 
конфессий  принадлежит нашему общенациональному лидеру.

В связи с национальным днём толерантности в 1999 году 16 
ноября президент Гейдар Алиев встретился с главами религиозных 
конфессий, тем самым он продемонстрировал свое отношение к 
толерантным принципам и заложил основу прогрессивных традиций 
в будущем. Надо также отметить, что на этой встрече политический 
деятель Гейдар Алиев дал краткое и ясное объяснение значения 
толерантности и терпимости: «Толерантность и терпимость – очень 
обширное понятие. Оно относится как к отношениям между людьми, 
так и  к процессам, происходящим между человеком и обществом, 
межгосударственными, межнациональными и межрелигиозными 
отношениями. Это не только терпимость в отношениях между 



426

религиями, но и устойчивость в отношениях связанными с обычаями, 
а также духовными и культурными ценностями». 

Есть основания сказать с полной уверенностью, что в независимом 
Азербайджанском государстве создаются все условия для того, чтобы 
последователи всех религий жили и осуществляли свою деятельность 
как полноправные граждане страны.
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ÖZET
Bu bildiri, günümüzün küreselleşen dünyasında karşılıklı anlayışı 

ve diyoloğu konu almaktadır. Yazar, konuyu Kur’ân-ı Kerîm temelinde 
değerlendirmeye çalışmaktadır.
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ABSTRACT
The article deals with the dialogue and mutual understanding of cultures 

in nowadays globalization world. The author tries tobase them on the Holy 
Koran.
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Резюме
Коранический Принцип В Диалоге Культур
В данной статье рассматривается диалог и взаимопонимание 

между культурами в сегодняшнем мире глобализации. Автор статьи 
старался основывать диалог и взаимопонимание между культурами 
на священный Коран. 

Ключевые слова: Диалог, глобализации культурами, священный 
Коран. 

-----

Küreselleşme, günümüzün karmaşık meselelerinden biri olmasına 
rağmen toplumun her kesimini yakinen ilgilendirmektedir. Her türlü ayrılık 
ve çatışma noktalarına çare olmasının yanı sıra, çağımızdaki insanlığın 
ortak sorunları olarak acil çözüm bekleyen açlık, yoksulluk, işsizlik, 
ekolojik kirlilik, doğal afetler, uyuşturucu madde bağımlılığı, terör vs. gibi 
temel problemlere de çözüm bulmak durumundadır. 
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İnsanların kültür, medeniyet, inanç, düşünce farklılıkları onların 
çatışmadan birbirlerine saygı göstererek, evrensel barışa ve birlikteliğe 
katkı sağlamaları beklenmektedir. Çünkü bir milletin başına gelen bir 
felaket, başkalarına da sirayet etmekte, bütün insanlığın ortak problemi 
olarak kendini gösterebilmektedir. Dolayısıyla ortak çözümler üretmek 
önem arzetmektedir. 

Öteden beri toplumlar arasındaki ayrılıkların ve çatışma noktalarının 
bir büyük âmilini dinî inançlardaki farklılıklar teşkil etmiştir ve hâlen 
de etmektedir. Bu dinler arasında, sağlam içtimai yapısıyla İslâm dini, 
ayrılıkları asgari seviyeye indiren, çatışmayı önleyen, insanlar arasına 
kardeşlik ruhunu yayıp pekiştiren bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla 
prensiplerini Kur’an ve sünnetten alan İslâm dini, günümüzde gün geçtikçe 
kabul görmekte ve dikkatle takip edilip incelenmektedir.

Dinî değerlerin toplum hayatındaki yeri ve rolü, bazı meseleleri 
beraberinde getirmektedir. Çünkü din ve küreselleşme, birbiriyle sıkı 
bağlantı hâlindedir. Bir taraftan da toplumların gelişmesi, dinle yakından 
ilgilidir. Dolayısıyla din olgusu, hiçbir zaman gerilememiş, sürekli 
gelişme göstermiştir. Onun, tabiat ve toplumu bozucu etkilerden korumak 
gibi önemli bir özelliği de vardır. Tüm bunlara karşılık din, toplumların 
dini yaşamlarını korumak için yaptıkları mücadeleler göz ardı edilerek 
küreselleşme çalışmalarında etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Dinî kuralları ve gelenekleri ihmal etmeksizin günümüzde yapılmaya 
çalışılan din sentezi çalışmalarında karşılaşılan problemleri çözmede 
İslâm’ın büyük bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu durumda, İslam 
hukukunın asıl kaynakları olan Kuran ve sünnetin iyice araştırılarak 
İslâm’ın küreselleşmeye bakışının ortaya konulması gerekmektedir.

Aslında İslâm, ilme olan yaklaşımıyla, dünya yüzünde bilim ve teknikle 
birlikte iletişim araçlarının değişip gelişmesine karşı olmamakla 
birlikte tüm bunların sosyolojik, siyasi, medeni açılardan dünyanın 
belirlediği maddi çıkarlara dayalı kurallar çerçevesinde kullanılmasını 
benimsememektedir. Bununla birlikte şahıslara yönelik uluslararası 
adaletsizliklerde onların hakkını korumayı esas alır destekler. Dolayısıyla 
Kur’an ve sünnette, küreselleşmeyle meydana gelen problemler ile 
küreselleşmenin halletmek durumunda kaldığı meselelerin çözümlerini 
bulmak mümkündür. 

“Kur’an, din ve inanç seçiminin Allah ile kul arasındaki kişisel bir tercih 
olduğunu, dolayısıyla farklı dinden olan insanların İslâm dinine girmeleri 
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için zorlanamayacaklarını belirtir. Kur’an’da Allah’ın dilemesi hâlinde 
yeryüzündeki bütün insanların iman etmiş olacağının vurgulanması, Yüce 
Yaratıcı’nın insanlara geniş bir irade ve din özgürlüğü verdiğinin bir diğer 
anlatımıdır. Kur’an, Hz. Peygamber’in şahsında bütün insanlara şu mesajı 
verir: Peygamberlerin görevi yalnızca gerçekleri bildirip beyan etmektir, 
bunun dışında muhataplarını herhangi bir inancı kabul etmeye zorlamak 
gibi bir yükümlülükleri yoktur. Çünkü inançları değerlendirecek ve onlara 
inanmalarından ötürü insanları yargılayacak olan yalnızca Allah’tır”.1

Kur’an ve sünnet, küresel meseleleri çözmede ayrıntılı çözüm yolları 
önermez, sadece çözüm yolları bulmaya dair ipuçları verir, sınırlar 
çizer. İslâm, insanın toplum ilişlilerini, bir Allah’a tapmasını, kulluk ve 
inançlarını korur, haklarını muhafaza eder. Sosyal adaletle beraber, gelişim 
prensiplerinin esasında yenilikler yapmayı hedef alır. Kur’an âyetlerinin 
insan hayatında esas alınıp uygulanmasını ister. Bu yapısal özelliklerinden 
dolayı İslâmî değerlerin reforme edilmesine ihtiyaç yoktur. Burada dinin 
maksadını iyi anlamak gerekmektedir. Onun için de Kur’an’ı iyi anlamak 
şarttır.

Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir nokta, 
Kur’an’ı anlama meselesinde ortaya çıkmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Hz. 
Muhammed’e hitaben: “Sana Zikr’i (Kur’an’ı) indirdik ki kendilerine 
indirileni insanlara açıklayasın, umulur ki onlar düşünürler”2 
buyurulmaktadır. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in Kur’an’ı tebliğ görevi 
yanında, onu açıklama, şerh etme ve hatta onu yaşama vazifesi de 
vardır. Tüm bunların adı İslâmî literatürde “sünnet”tir. Hâl böyle olunca 
günümüzde çağdaş problemlere İslâmî çözümler üretilirken, Kur’an’a 
yapılan müracaatlarda sünnet perspektifini kaçırmamak gerekir. Zira 
İslâm inancına göre bizzat Kur’an’da birçok âyetle ifadesini bulan 
Allah Teala’nın muradı bu şekildedir. Sünnet bir kenara bırakılır, sadece 
akıl ile Kur’an âyetleri anlaşılmaya çalışılırsa, bunun adı kesinlikle 
İslâm olmayacaktır. Haliyle böyle bir yaklaşım, diyalog adı altında 
yapılan çalışmaların İslâm ayağının olmaması anlamına gelecektir ki bu, 
yeryüzünde halihazırda bir buçuk milyardan fazla mensubunun bulunduğu 
bir büyük dini yok sayma anlamı taşır. O zaman dinler arası diyaloğun ne 
anlama geldiği ciddi biçimde sorgulanmalıdır.

Bir diğer mesele ise Kur’an’a parçacı değil, bütüncül bir yaklaşım ile 
1 28 Nisan - 01 Mayıs 2004 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenen 16. Uluslararası “ İslam Medeniyetinde 
Hoşgörü” Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından sunu-
lan tebliğ metninden alınmıştır.
2 Kur’ân-ı Kerîm, 16/44
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müracaat etmektir. Zira Kur’an-ı Kerim 6666 âyetten ibarettir. Kur’an 
âyetleri, birbirlerini tefsir etmekte, açıklamaktadır. Sadece bir âyeti 
alıp diğer âyetleri göz ardı etmek, insanı yanlış anlamalara götürebilir. 
Meselâ bir âyette içkinin faydası söylenirken, içki içmeyi yasaklayan 
âyeti görmeyip içki içmeye kapı aralamak ne derece doğrudur? Demek 
ki Kur’an’ın tamamını iyi hazmetmiş olmak, öncelikli olarak âyetleri 
âyetlerle anlamaya ve peşinden onları sünnet ile kavramaya çalışmak en 
isabetli yoldur. 

Kur’an-ı Kerim’in küreselleşmeye bakış açısı, insanın fiziki 
değerlerinden çok manevi yapısını ön plana çıkarmaktadır. Bu prensipler 
ise şunlardır:

1. Anlaşma, Bakış Açısı, Açık Delil 

Kur’an, her zaman, insanları zorla değil, ikna ile, kabul ile, istekle ortak 
anlaşmalar yapmaya teşvik etmiştir. Bunun için de yeryüzünde, insanların 
arasından seçilmiş olan kişiler yani peygamberler görevlendirilmiştir. 
Peygamberler aracılığı ile insanlar, Allah’ın yoluna zorlanmaksızın ikna 
edilerek çağrılmışlardır. Nitekim Allah Teâlâ Kur’an’da, “İşte şimdi 
nasihat et, aslında sen bir nasihatçisin, sen onları zorlayıcı değilsin”3 
buyurmaktadır. Ayrıca insanları dine çağırırken takip edilmesi gereken 
metod ve uygulamalar şu şekilde ifade edilmiştir: “Rabbinin yoluna, 
hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel şekilde tartış…”4. Kur’an’da 
her peygamberin sözüne uygun deliller getirilmiştir. “De ki: Eğer sözleriniz 
doğru ise, ispat edecek deliller getiriniz”5  âyeti ile de onlardan aynı metod 
üzere davranmaları istenmiştir. 

2. Din Birliği 

Kur’an Allah’ın huzurunda, dinin bir olduğunu vurgulamıştır. Asırdan 
asıra, toplumdan topluma Allah katından gelmiş olan dinlerin genel 
yapısı birdir. Gönderilen peygamberler, insanlardan tek Allah’a iman 
etmelerini (tevhid) ve adaletli olmalarını istemişlerdir. Hz. Âdem ile 
başlayan peygamber göndererek (nübüvvet) dini insanlara açıklama 
müessesesinin son halkası İslâm dininin peygamberi Hz. Muhammed’dir: 
“Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah’ın elçisi 
ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir”6. Allah Teâlâ 
3 Kur’ân-ı Kerîm, 88/21-22.
4 Kur’ân-ı Kerîm, 16/125 
5 Kur’ân-ı Kerîm, 2/111.
6 Kur’ân-ı Kerîm, 33/40
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dini O’nunla (s.a.) tamamlamıştır: “Bugün dininizi kemale erdirdim, size 
nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâm’ı beğendim…”7.

3. İbrahim (a.s.) Dinleri Birleştiren Yüce Peygamber

Yahudiler, Hristiyanlar ve Hz. Peygamber zamanında Mekke’de 
Allah’a şirk koşmakta olan müşrikler, köken itibariyle Hz. İbrahim’in 
(a.s.) mirasçılarıydılar. Aynı şekilde Müslümanlar da Hz. İbrahim’i hak 
peygamber olarak kabul ederler. Hz. İbrahim’in çocukları Yahudi ve 
Hristiyan diye bölünmemişlerdi. Kur’an’da: “(Yahudiler ve Hıristiyanlar 
Müslümanlara:) Yahudi ya da Hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, 
dediler. De ki: Hayır! Biz, hanîf olan İbrahim’in dinine uyarız. O, 
müşriklerden değildi.”8 buyurulmaktadır. Buradaki “hanif din”den kasıt, 
Allah’ın başlangıçtan itibaren insanlara bildirdiği, insanın tabiatına en 
uygun olan tevhid dinidir. 9

4. Kâbe, Peygamberlerin İnançlarının Bir Olduğuna Delildir

Müslümanların kıblesi olan Kâbe, Allah’a kulluk maksadıyla yeryüzünde 
yapılmış en eski yapıdır. Kur’an’da “Aslında insanlık için, Mekke’de ilk 
yapılan ev Kâbe, bütün dünyaya mübarek ve doğru yoldur. Onda açık 
deliller, orada Hz. İbrahim’in (a.s.) makamı var.”10 buyurulmaktadır. 

5. Kur’an’da Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlarla İlişkiler

Kur’an Müslümanların, ehl-i kitapla (Yahudi ve Hristiyanlar) alış veriş 
yapmalarına sınırlama getirmemiştir. Her iki tarafa düşen görev ve hakları 
belirlemiştir. Onların da haklarını korur, hukuklarına özen gösterir. 

Kur’an’da: “Bugün, size temiz olanlar helâl kılındı. Kitap verilenlerin 
yemeği size helâl, sizin yemeğiniz de onlara helâldir. İnanan hür ve iffetli 
kadınlar ve sizden önce kitap verilenlerin hür ve iffetli kadınları zina 
etmeksizin, gizli dost tutmaksızın ve mehirlerini verdiğiniz takdirde size 
helâldir. Kim imanı inkar ederse, şüphesiz amelleri boşa gider. O, ahirette 
de kaybedenlerdendir” buyurulmuştur.11 

6. Vakitleri Değerlendirmek, İnsanların Gelişmesine Kefildir

Vaktin değerini ilk önce Kur’an ele aldı. Yapılacak ibadetlerin vakitlerini 
belirledi. Öyle ki vaktin önemini vurgulamak için ikindi vaktine veya yüz 
yıla (asr) yemin etti.12 
7 Kur’ân-ı Kerîm, 5/3.
8 Kur’ân-ı Kerîm, 2/135. 
9 Kuzgun, Şaban, “Hanîf” md., TDVİA, XVI, 35.
10 Kur’ân-ı Kerîm, 2/136.
11 Kur’ân-ı Kerîm, 5/5.
12 Kur’ân-ı Kerîm, 103/1.
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Yine Kur’an’da “Sana hilâl halindeki ayları sorarlar. De ki: Onlar, 
insanların ve hac vakitlerinin ölçüsüdür”13 buyurulmak suretiyle insanların 
gelişimlerinde belli bir düzeni sağlamaları için vaktin önemine vurgu 
yapmış olmaktadır. 

7. Yeryüzünde Eşitliğin Teminine İmkân Sağlar 
 Kur’an bizlere, eşitliği sağlanmanın nasıl olması gerektiğini öğretir. 

İnsanların iyiliği için nasıl hizmet edileceğini anlatır. Hangi toplumda olursa 
olsunlar yöneticilerin önceliklerinden birisinin, ekonomik meselelerin 
çözümü olduğunu Yusuf (a.s) kıssasını anlatarak öğretir.

İşte burada tüm bunları dikkate alarak, Kur’an-ı Kerim’e sadece bir din 
kitabı olarak bakılmaması gerekir. Kur’an-ı Kerim’in Arab edebiyatına, 
kültürüne ve insanlık medeniyetine katkısı çok büyük olmuştur. Kur’an’ın, 
İslâm medeniyetinin asıl kaynağı olduğunda hiç şüphe yoktur. İşte İslâm’ın 
Türk-Kazak medeniyetine tesiri de oldukça fazladır. Bunu hepimiz 
biliyoruz. 

Öyle ise Kur’an-ı Kerim’in, bütün insanlara sunduğu anlayış ile dünya 
idealleri arasında ortak noktalar var. Kur’an-ı Kerim’den önce gelen Tevrat, 
Zebur, İncil gibi kutsal kitaplar belli bir ulusa, kavime gönderilirken, 
Kur’an-ı Kerim bütün insanlara gönderilmiştir. 

Günümüzde küreselleşmenin yaygın etkisi altında bulunan dünyamızda, 
Kur’an’a yönelik, İslâm’ı hedef alan bir takım yanlış anlayışlar dikkati 
çekmektedir. 

Kur’an’da insanoğluna indirilen ilk âyet “Yaradan Rabbinin adıyla 
oku.”dur.14  Ancak günümüz İslâm âlemi, bu âyetin hakkını verememektedir. 
Müslümanlar, bilinçli olarak geri bırakılmışlığın neticesinde mensubu 
bulundukları din hakkında cehâletlerini yaşam tarzı olarak benimserlerken, 
çağdaş dünyaya yeterince katkı sağlayamamaktadırlar. Bunda da Batı 
Medeniyetinin sömürgeci yapısı ve bizzat uygulama çabalarındaki 
muvaffakiyet büyük rol oynamıştır. Buna karşılık İslâm âlemi yaşadığı 
medeniyet problemini halen çözememiştir. Bu da kendi normları içerisinde 
küreselleşme gibi hayati konularda dünyadaki gelişmeleri yeterince 
anlayıp münasip bir konum belirlemesine engel olmakta, akıntıya kapılıp 
hiç de arzu edilmeyen sulara sürüklenmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. 
Günümüz Müslümanları arasında Kur’an’ı anlama problemi yaygın 
biçimde mevcuttur. Durum böyle olunca, başka din mensuplarının, İslâm 
dini ve onun medeniyeti hakkında yalan yanlış bilgiler izhar etmiş olmaları 
13 Kur’ân-ı Kerîm, 2/189.
14 Kur’ân-ı Kerîm, 96/1
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daha kolay anlaşılmaktadır. Çünkü onlar, kendi akıl yapılarını oluşturan 
medeniyetleri çerçevesinde Kur’an’a, İslâm’a, Hz. Muhammed’e ve 
Müslümanlara anlam vermeye çalışmaktadırlar. Burada onları tenkit 
etmeden önce kendimize yönelik bir özeleştiride bulunmamız gerekmektedir. 
Zira bir dine mensup olduğunu iddia eden bir insandan, öncelikli olarak 
kendi dininin kaynaklarını çok iyi anlayarak yaşayıp, başkalarına da o 
güzellikleri aktarması beklenir. Ancak günümüz Müslümanları için bu 
husus hâlâ büyük bir problem olarak görülmektedir. Sadece Müslümanlar 
için değil, diğer dinleri benimseyen insanları da kapsayan işte tüm bu hal 
ve yaklaşım biçimleri, çağdaş medeniyetler diyaloğuna, bir başka din 
mensubunun taşıdığı fikre saygı ve hoşgörüde bulunma noktasında zarar 
vermektedir.

Bu noktada halihazırda dünyada yaşanmakta olan çatışmaları, hoşgörü 
ve saygıdan uzak davranışları çok iyi tahlil etmemiz gerekmektedir. 
Aslında günümüz dünyasında “küreselleşme” adı altında yaşananlar, Doğu 
Medeniyeti ile Batı-Avrupa Medeniyetini’nin bir bakıma hesaplaşması 
olarak da algılanmaktadır. Buradaki Doğu Medeniyetinden İslâm 
Medeniyeti kastedilmektedir. Küreselleşmeyi savunanlar zahirde, her iki 
medeniyetin ortak bir noktada birleşip uzlaşmasını hedeflemektedirler. 
Ancak Batı Medeniyetinin tüm bilimsel çalışmaları, program ve 
amaçlarıyla sadece maddesel değerlere dayandığı, çıkarcı bir medeniyet 
olduğu, dinî değerlerin ihmal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla her iki 
medeniyet arasında değer farklılıkları vardır. İslâm medeniyeti ise, insanın 
maddesel yönünü ihmal etmeksizin onun manevi tarafını geliştirmeyi esas 
alır. Madde bir bakıma bu gelişme için araç mahiyetindedir. Bu sebeble, 
Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere15 insanların üstünlükleri, sosyal 
statü veya zenginlikle değil, ancak Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için 
kendini kötülüklerden korumakla (takvâ) ölçülür. 

Müslümanların dünyaya bakış açısı, kendisi de dahil onun bir yaratıcısı 
olduğuna inanmakla başlar. O da Allah Teâlâ’dır. İnsanın ve diğer bütün 
canlı-cansız varlıkların yaratıcısı O’dur. İnsanın dışındaki diğer varlıklar, 
insanın hizmetine âmâde kılınmıştır. İslâm medeniyeti işte ilk planda 
bu meseleyi çözmüş, temellerini iman esaslarına göre belirlemiştir. 
Materyalist Batı Medeniyeti ise sadece gözle görünen, elle tutulan fiziki 
şeylere inanmış, fizik ötesini ihmal etmiştir. Oysa ki insanoğlu, beden 
ve ruh olmak üzere iki yapının birleşmesiyle yaratılmıştır. Beden ruhun 
bineği kılınmıştır. Her ikisinin de ihmal edilmemesi gerekmektedir. Ancak 
Batı Medeniyeti’nin ruhu yoktur. İşte anlaşmazlık, çatışma ve nefret etme 
bu sebepten ortaya çıkmaktadır. Şu anda yeryüzünde olup biten siyasi, 
15 Kur’ân-ı Kerîm, 49/13
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dini, medeni, fikrî çatışmaların sebeplerini herkes kendi bakış açısıyla izah 
etmeye çalışmaktadır. 

Bir yandan da küreselleşme, gün geçtikçe daha da kuvvetli olarak 
etkisini artırmaktadır. Yaşadığımız ХХІ. asırda, yaygın biçimde kullanılan 
iletişim araçlarıyla, tüm insanların düşünceleri, üzüntüleri, sevinçleri bir 
olmaya başlamıştır. Âdeta tüm insanlık, büyük bir gemide seyahat eder 
hale getirilmiştir. Tüm bunların bir bedeli olsa gerektir. 

11 Eylül olaylarından sonra yeryüzünde yaşanan siyasi gelişmeler, 
faturanın Müslümanlara kesildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu 
tarihten itibaren kasıtlı olarak sun’i yanlışların üretildiği ve bir büyük 
dinin mensuplarının topyekün karalanmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Karşı çıkıldığı taktirde dışlanma kaçınılmaz olmaktadır. Tüm değerlerini 
insanlığın huzur ve selâmetine adamış yüce kitap Kur’an’dan alan İslâm 
dini, terörizmle bağdaştırılmaya çalışılmış ve hâlen de çalışılmaktadır. Oysa 
ki “islâm”, kelime olarak; barış, huzur, selâmet anlamlarına gelmektedir. 
Onun ismi de dahil tüm âzaları, tepeden tırnağa bunlar içindir ve tarih 
bunun şahididir. Hâl böyleyken, dünyada barışı, huzuru isteyen bir din, 
nasıl terör ile bağdaştırılabilir?!

Bu yüzden, terörist denen ve kendisini Müslüman olarak lanse eden 
gruplardan, değişik maksatlarla istifade edilmeye çalışıldığı hatıra 
gelmektedir. Onların, siyasi, ekonomik, askeri alanlar başta olmak üzere 
geniş bir yelpazede, düşünce ve amaçları kontrol edilmelidir. Ayrıca bu 
tür marjinal grupların isimlerinin büyük bir sıklıkla dile getirilmesi ve 
tabiri caizse her taşın altından onların çıkması, küresel bazı güçlerin farklı 
türden maksatlarını hatıra getirmektedir.16 (153 s.) Bu tür yaklaşım ve 
faaliyetler, aslında bir medeniyetler buluşmasından çok, bir medeniyetler 
hesaplaşmasına zemin hazırlayan çalışmalardır. 

Bu noktada, İslâm’a, Kur’an’a ve onun peygamberi Hz. Muhammed’e 
kabahat bulmak, insafla bağdaşmayacağı gibi imanla hiç bağdaşmaz. Asıl 
problem bizzat insandan kaynaklanmakta, onun İslâm’a ve Kur’an’a bakış 
açısındaki miyopluktan bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Yoksa insanı 
maddi ve manevi bakımdan tatmin etmeyi hedefleyen ve sistemini buna 
göre kuran İslâm dininde hiçbir noksanlık yoktur ve olamaz da. 

Bu durumu, Müslümanların dışında bazı insaf sahibi bilim adamları 
da itiraf etmek durumunda kalmışlardır. Bunlardan biri de meşhur Rus 
Türkolog ve şarkiyatçısı olan Vasilij Viladimiroviç Bartold (ö. 1930)’dur. 

16 M. Bulutay, Musulman kazak elımız. Almatı, Arıs baspası, 180 sy.
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O, bir eserinde şunları söylemektedir: “İslâm’ın üstünlüğü, o devirdeki 
Müslümanların diğer halkların önünde ve onlardan üstün olmalarıyla 
anlaşılmaktadır. Elbette bu durum, onların maddi ve manevi değerleri bir 
arada tutmalarından kaynaklanmaktadır.17” (54 sy.)

Kur’an, Allah’a inanmayanları, bir olan Allah’a iman etmeye 
çağırmaktadır. Bunu da birtakım akli deliller aracılığı ile yapmaktadır. 
Meselâ, insanların yaşamına uygun şekilde dünyanın yaratılması, 
canlı ve cansız varlıklara hep birer ibda’ harikası olarak bu doğrultuda 
görevler yüklenmesi, Kur’an’daki birçok ayette yerini almıştır. Bütün 
bunlar, Kur’an’ın yeryüzünde ortak bir düşünce meydana getirmeye 
çalıştığını gösterir. Dolayısıyla Kur’an, İslâm medeniyetinin yanı sıra 
diğer medeniyetlere de önem vermektedir. Onların geçmişlerinden dersler 
alınması gerektiğini sürekli dile getirir. Ancak bu meseleye, günümüz 
uluslararası ilişkiler çerçevesinden bakacak olursak, her ulusun kendine 
has örf ve adetlerinin bulunduğunu ve bunlara saygı duymamız gerektiğini 
söyleyebiliriz. Burada, medeniyetlerin buluşmasına katkı sağlayacak ne 
tür çalışmalar yapılması gerekir, diye bir soru hatıra gelmektedir.

Yeryüzünde yaşayan insanların birbirlerine tahammül edebilmeleri, 
hürmet ve saygı gösterip hoşgörü ile yaklaşabilmeleri için aşağıdaki 
hususlar önem arz etmektedir. 

 Öncelikli olarak birbirimizi iyi tanıyıp doğru anlamamız gerekmektedir. 
Fikri yönden, gelenek ve görenekler, dini inançlar bakımından, tarihi 
geçmişlerinde yaşananlar ile bugünkü durumlarının çok iyi tahlil edilerek 
doğru biçimde anlaşılması şarttır.

Aslında insanlar, her ne kadar karakterleri, görüş ve anlayışları farklı 
olsa da köken itibariyle kardeştirler; hepsi de Hz. Adem ile Havva’nın 
çocuklarıdırlar. Bu hususa kutsal kitaplarda ve bilhassa Kur’an’da işaret 
edilmiştir: “...Dillerinizin, renklerinizin, şekillerinizin farklı farklı olması 
O’nun (Allah’ın) varlığının belgelerindendir. Şüphesiz bunu bilenler için 
dersler vardır.18” 

Yine Kur’an’da yer alan: “Ey insanlar! Aslında biz sizleri bir erkek 
ve bir dişiden yarattık. Böylece birbirlerinizi tanıyasınız diye farklı 
milletlere ayırdık19” âyeti, insanların birbirlerine hoşgörüyle yaklaşıp 
saygı göstermeleri gerektiğine delil teşkil etmektedir.

17 Бартольд, В.В.; Тюрки-Двенадцать лекции по истроии турецких народов Средней Азии. – Алматы, 
Жалын, 1993ж.
18 Kur’ân-ı Kerîm, 30/22.
19 Kur’ân-ı Kerîm, 49/13.
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Bu âyet aslında, Kur’an’ın insana bakış açısını göstermektedir. 
Allah Teâlâ, tüm insanları bir erkek ve bir dişiden yaratmış ve onları da 
birbirlerini tanımaları için farklı farklı milletlere ayırmıştır. İnsanların 
değişik milletlere ayrılmaları, birbirlerinin malına, mülküne, makamına 
sahip olmak maksadıyla savaşmak, kavga yapmak, çatışmak için değil, 
bilakis birbirleriyle tanışıp, kaynaşıp, sıhhatli ilişkiler kurmaları, yer 
yüzünde barışı sağlayarak tabiatı koruyup gelecek nesillere bir emanet 
olarak bırakmaları içindir.

Âyette belirtilen tanıma ve bilme fiili, tek taraflı değil, iki taraflı 
yapılacak bir faaliyettir. O halde insanların ve milletlerin, tek taraflı olarak 
karşısındakini tanıyıp bilme mecburiyetleri olmayıp her iki tarafın da 
birbirlerini tanıma zorunlulukları vardır. Aksi hâlde karmaşanın ortaya 
çıkması ve hiç de arzu edilmeyen sonuçların zuhur etmesi kaçınılmaz hale 
gelir. Nitekim günümüz uluslararası ilişkilerde, bazı millet ve devletlerin, 
güç bakımından daha aşağı seviyede olan ulus ve memleketleri zorla 
hakimiyetleri altına alma, cebren kendi kültür ve fikirlerini kabul ettirme 
gayretleri dikkati çekmektedir. Oysa ki en saygın varlık insandır. Zira 
Kur‘ân onu, yaratılmışların en şereflisi olarak nitelendirmiştir.20 bununla 
da yetinmemiş: “Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, 
sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O Allah’tır…”21 
buyurmak suretiyle ona en üstün payeyi vermiştir. Dolayısıyla insana 
ve onun şahsında kültürüne, medeniyetine, dinine, saygı duyulması 
gerekmektedir. Onu ezip yok etmek gibi tamamen insanlık dışı bir 
uygulama benimsenmemelidir. 

Tüm bunların olabilmesi için de öncelikli olarak kendi kendimize 
saygı duymamız gerekmektedir. Bunu da, kendi örf ve adetlerimize, 
medeniyetimize, tarihimize gerekli değeri vermek suretiyle 
gerçekleştirebiliriz. Bunun neticesinde ancak başka insanlara saygı 
duymamız mümkün olabilir. Yoksa öz kültür ve medeniyetinden kopmuş 
veya koparılmış olan milletlerin, kendilerini kaybettikleri girdaplar 
içerisinde başkalarının kültür ve medeniyetlerini kollamaları aslâ mümkün 
olamaz. 

“Dinler ve kültürler arası diyalog olgusunun, son yıllarda bütün dünyada 
yükselen bir değer olması sevindirici bir husustur. Bu durum, tarihten 
gelen her türlü ayrılık ve çatışma noktalarını izale etmeye yardımcı olacağı 
gibi çağımızda insanlığın ortak sorunları olarak acil çözüm bekleyen 
açlık, yoksulluk, işsizlik, ekolojik kirlilik, doğal afetler, uyuşturucu 
20 Kur’ân-ı Kerîm, 95/04
21 Kur’ân-ı Kerîm, 6/165
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madde bağımlılığı, terör vs. gibi temel sorunların çözümüne de katkıda 
bulunacaktır. 

Bazı batı kiliselerinin dinler arası diyaloğu, farklı inanç sahibi insanların 
birbirini tanıma ve anlama süreci olmaktan ziyade, Hıristiyan mesajını 
insanlara ulaştırma ve uluslar arası projelerin aracı olarak görmesi, 
diyalog çabalarının önünde ciddî bir sorun olarak durmaktadır. Kiliselerin 
Hıristiyan misyonunun yayılmasını hedefleyen bu anlayış ve tavrının, 
samimi diyalog çabalarını sekteye uğrattığı âşikârdır. Bununla birlikte 
birçok Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist vb. din mensuplarının 
gerçek ve samimi anlamda diyalog için uğraş verdikleri de bilinmektedir. 
Böyle bir diyaloğun tesisi, insanlar arasındaki şiddet ve çatışma ortamının 
önlenebilmesi için faydalı olacaktır. Birbirini tanıma ve anlama süreciyle 
birlikte hoşgörü ve anlayışın yaygınlaşması, dünyanın daha güvenli, 
huzurlu ve yaşanılır olmasını sağlayacaktır ki böylesi bir hedef – yukarıda 
vurguladığımız gibi – İslâm’ın anlayış ve çabasıyla da örtüşmektedir”22. 

Netice olarak şunu söyleyebiliriz, bize indirilen Kur’an, insanların 
iyiliğini, barış ve birlik içinde yaşamasını, bu dünyanın yanında öbür 
dünyanın da dikkate alınmasını istemektedir. Bu dengeyi de sevap ve günah 
anlayışı ile sağlamaktadır. Allah Teâlâ son peygamberi Hz. Muhammed’e 
Kur’an’ı indirerek insanların her iki dünyada da mutluluğa erişmelerinin 
yollarını beyân etmiştir. Dolayısıyla günümüzde Kur’anî anlayış, insanların 
huzur ve mutluluğu için büyük önem arz etmektedir. 

22 28 Nisan - 01 Mayıs 2004 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenen 16. Uluslararası “ İslam Medeniyetinde 
Hoşgörü” Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından 
sunulan tebliğ metninden alınmıştır.      
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