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!ediği bir tel§fı sistemi midir? Din! inançlar ve törenler

Son birkaç asırdan beri hızla gelişen tekncilojinin
ortaya koyduğu geniş imkanlar sayesinde, hayat
şartlarında eski dönemlere göre gözle görillebilir maddi
iyile~me ve refahın yaygınlaşması moşahcde edilmektedir. Tabiat şartlarına hakimiyetin artması, tıp
. alanındaki g'ei'i§melcr, yaygın savaş tehlikesinin nisbeten
azalmasr gibi durumlar, dünyaya gelen insanların yaşama
şansını bir öiçüde ariırmı~ görUmektcdir. Nitekim, bugün.
dünya Ülkelerinin bir çoğunda; insanların ölme riski normal ş3rttarda eski dönemlere göre biraz azalmıŞ, yaşamı}
ve uzt.in .yaşama imkanları artmıştır. ·Günümüz insa,.
hayatının süresini uzatabiirnek için·daha geriiş imkanıara
ve ne' 'zaman ölechği konusunda daha fazla seçim
hakkına sahiptir. Son otuz-kı.rk yılın istatistikleri1 bu
konuda:bir fikir verebilmektedir.

vasıtasıyla mümin, ölüm korkusunu ve sıkıntısını altet-

Ça~da~

kültüre damgasını vuran "mutluluk ve
her ne kadar insanın dikkatini maksatlı
bir şekilde ölüm ve öli.ınile ilgili şeylerden uzaklaştırmaya
ve onu bu dünyanın uğraşı ve zevkleri içinde kaybolmaya
yöneltmektc ise de; yine de ·insan şuurunun derinlikle~inde saklı .bir korku ve endişe - zaman zaman varlığını
hissettirmektedir. Hergün bir yenisi eklenen baş
döndürücü gelişme ve maddi ileriemelere rağmen, insan
ölüm karşısındaki korku ve çarcsizliğini yenememektedir.
Gerek geçmişte gerekse günümüzde evrensel boyutlarda
mü§11hede edilen ölümle .ilgili sosyal inanç ve adetler.in
oluşmasınd~ ve işlemesinde, bu "korku" faktörünün
büyük rol oyncıdığı ileri sürülebilir?
refah"

ı-·

düşüncesi

...

Öte yandan, insandaki "ölümsüzlük arzusu", sÔn- i
suza kadar yaşama isteği de psikolojik bir gerçektir. Bunların din ile olan alakası nedir? Bazılarının ileri sürdüğü
gibi din, ölümlü insanın ölümsüzlük arayışında düzen-

1.
2. ·
3.
4.

meye mi yönelmektedir? Ölüm, Allah'ı daha fazla
düşündürür mü? Mürninler ölümü daha fazla !Jlı
düşünürler? İnançsıziara kıyasla mürninler ölümden
daha fazla mı yoksa az mı korkarlar?
Bu incelememizde,. işte bu ve benzeri sorular
ortaya çıkan b~ araştırma sonuçlarını gözden 1
1
geçirmeyi ve değerlendirmeyi uygun gördük.·
etrafında

ı
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Dinin objektif varlığını reddeden ve her tür di~f
teUlhür.ü psikolojik ve sosyal faktörlere indirgeyen
yaklaşımlar, dini kendi muhtevasından uzaklaşurmakla
kısır sonuçlara ulaşı_nıştardır. Bunun en tipik örneği
~-ve takipçiterinin ortaya· attığı teorilerdir: Freud
dini, hayattaki çeşitli olaylar karşısında "çaresizlik"
içerisinde kalan · insanın, ·bu "engellenme" durumunun
doğurduğu . sıkıntıları altedebilmek için icat edip
geliştirdiği bir "savunma mekanizması" olarak kavramıaştırır. Ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili inançları da Freud,
aynı çerçevede yorumlar: Hayatın tehlikeleri karşısında
başgösteren sıkıntı, iyilik ve yardımsever bir Tanrı
hakimiyeti düşüncesiyle yatı§ır. Bu inanç, ahiliki bir
dünya düzeninin kurulması, insan medeniyetinde çoğu
zaman gerçekleşmemiş olan . adalet taleplerinin
gerçekle§mesini garanti eder ve "bu dünyadaki varlığın
gelecekteki bir hayatla devam edip gitmesi, bu arzulario
3
doyuma ulaşacağı yer ve zaman çerçevelerini hazırlar.
Freud'a göre Tanrı inancının fonksiyonlarından biri de,
4
öiOm ve ölüm ötesiyle ilgili _endişeleri yatıştırmaktır. Bu
inanç sayesinde artık "öli.ımün ken~isi bir · yokoluş,
cansızlığa, inorganik duruma bir dönüş değil, daha üstün

Bkz. Lunderberg, George A. ve arkadaşlan, Sosyo/oji (Çev:Ö. Ozankaya, Ü. Gürkan) Ankara 1970, c.ll. s.14-17.
Örnek, S. Veyis,Anado/u Folklonmdo.Ö/üm, Ankara 1971, s.108-109.
Freud, Sigmund, L~venir d'une illusion, P.U.F. 6. bas, Paris 1983, s.43.
Freud, a.e., s.25.
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bir yol azeriodeki bir konak yeri, yeni bir varoluş şeklinin
Dinin insana empoze ettiği ölümden sonraki hayat ve bu hayatta çekilen ıstırapların orada son
bulacağı i.Öancı da aynı maksa~a hizmet ederler:
"Sonuçta, bu y~nan ·hayatta olmasa bile, hiç olmaZsa
ölümden sonra başlayan daha sonraki hayatta, her
zaman iyilik mükafaatını, kötülilk te cezasını !Julur.
Böylece hayatın bütün acılan, deh§etlcri, zulilmleri
silinecektir; tıpkı renk kuşağının görünmeyen
bölümünün gö(Unenle biti§mesi gibi, dünya hayatını izleyen «öiOm sonrası hayat» bu dünyada elimizden
kaçırml§ olduğumuz bütün milkemmellildcri getirecektir.115 Tabii ki, Freud'a· göre bu boş bir avuntu, bir
''yanılsama", hayali bir tatmin arayışından başka birşey

.

başlangıcıdır."

dcğH~ir.

Bergson'un felsefi açıdan öinl inanışiann ilkel şekil
leri için kurmaya çalıştığı böyle bir alakayı, herhangi bir
ayırım yapmaksızın genel olarak her dinin ayıncı özelliği
olarak ele alma eğilimi, gonomüzdeki· bazı din
psikologları nezdinde giderek güç kazanmaktadır.. Öyle
ki, ölüm dinin anakonusu olarak görülmeye başlandı.
Son yıllarda yayınlanan biı: kısım din psikolojisi
kitaplarında bu düşüncenin önemli bir yer tuttuğunu
görüyoruz. Buradaki ana fikir, "ölüm kadar dinin
anakonusu teşkil eden az gerçekler vardır; ölümün
varlığının iddiası bile dini inancı meydana getirir" şeklinde
özetlenebilmcktedir.11 Bu düşüncenin tabir bir sooucu
olarak dinin tar.ifi de, ölümü merkez alan bir açıdan
yapılır hfile ge lmiştir: "Din, canJı .varlıklar olduğumuzu ve
mutlaka bir gon -bizimle birlikte diğer canlı yarlıklarıo
ölcceğimizi bilmemiz olgusundan doğan sorunlano
sorumlu lu~~ nu tek tek şahsen yüklenmC<ye bizi s~vkedeo
herşeydir." ~
. . ·

çizgi azerinde bulunan Morin de, daha açık
şekilde,
ölümsOzlükle ilgili inançların, ölürnOn
uyandırdığı bilyük korku ve dehşeıten, bu inançların
iyilcştirmeye yöneldikleri Sarsıntı (tra~matisme) dan
kaynaklandığını ileri sürer: "ÖI!lmün yol .açtığı psi~olojik
sarsınııyı kanalize etme ve ölümsüzlük ersanesini
sürdürme konusunda· gittikçe uzmanlaşan din1 ölilme bir
şekil ve sıhhat verirken, bu sarsınııyı ele almakta ve
ölllmiln be.rbat hakikatinin reddinde hay~!i bir yol
oynamaktadır. pin, ölümsüzlOk törenleri içerisinde ferde
sılantısını aşma imkanı veren . bir iyimserlik üretmektedir... Din, soşyal açıd~n ne kadar·marazi' ise, ferdi açid~n
da o kadar şifaya kavuşıurucuçlur. Müminin ,sağlam den.
gesi (mevcut olduğu zaman) dinin marazi' coşkuoluğu
üzerine kurulur. Fakat bir başka bakış açısından din,
ölümün ferdi marazi sılunusını teskin eden sosyal sağlıktır.
Karşılıklı"bir ilişki vardır;· din, ölüme karşı"insanın- uyum
suzluğunu dile getiren iyi bir uyum, kendi uyumunu bulan
bir uyÜmsuzluktur.6 Bu görüş açısına göre, "ölümsüzlüğe
inançlar ve ölüm mitolojileri, «ölümlü durumun hayali
red ve inkArları» ndan başka birşey olmayan ruhi
ürünler"dir. 7
Aynı

·Buna göre, ölümün ·uyandırdığı korku ve gerginliği
için yürüWien her fikir ve başvuran her hareket
"dini" olarak nitelendirilmelidir. Hatta, ölümle ilgili
olarak kuruml~mış bazı adet ve işlemler. konusunda.
resmi din kuruluşu ve .geçerli dini yayıniann gör~leriyle,
halkın görüş, inanış ve yorumlayışı arasında çelişkiler, birbirine ters düşmeler tesbit edilırıiş 1 3 bile olsa durum ·
dcğişmiyecekıir. Bir kere din j:ısikolojiye indirğenince;
neyin dini neyin d.in dışı oldüğunu ayır9edecek bir· ölçü
de bulunamıyacaktır. "Bedeni yokoluş tehdidiyle ortaya·
aşmak

Bergsoo da ölüm düşünce ve ıasawu runun ilkel
(statik:) mahiyeııeki· bir dinin kaynakları arasında sayar.
Ona göre, tabii geli§imi içerisinde ~'din, zekanın ölümü
S.
6.

7.

kaçınılmaz olarak tasavvur etmesine karşı tabiatın
savunucu bir tepldl;idir.8 Ölüm düşüncesi, geli§nienin
ileri bir merhalesi, zek:lnın bir ürünüdür; zira "hayat itm.esi öıama tanımaz ama bu itmenin basicısı altında ze~
ortaya tişkırınca, ölümün· kaçınılmazlığı fikri belirir."
Gelişmenin devamı, bu fıkrin insanı davet ettiği gerçekIere tam. bir . uyum sağlama ve öiOme rağmen hay~ tın
devamlilığını moşahede ederek uygun tepkiler geli§tir·meye bağlıdır. Böylece, "hayata atılmasın ı geri vermek
için, ölüm fikrine karşılık bir tasavvur zek~lnın ön~ne
dikilmekte, bundan da ölüm üzerine ilk inanışlar doğmak
tadır.•9 Sonuçta, devamlı bir faaliyetin zaruri olduğu fikrine ulaşan insan, ölümden sonra yaşamaya da inanmaya
başlamaktadır. 10
·

Ae., s.26-27.
.
Morin, Edgar, L 'lıo11uJıe et la m ort, cd ı. Scuil. paris 19701 s.92-93.

.

. .

Le Du, Jean Les croyances face tl la morı, Approaches (Attitudcs et croyances rıice ıl la mort) 14,2 trimesıre, Paris 1977, s.37-61.

Bergson, Hcnri, Les Deuı: Sources de la Morale et de la Religiotı, Paris 1932; s.137.
Bergson, a.c., s.145.
A.e., s.140.
Meadow, MJ., Kahoe, R.D,P$Joclıo/og ofReligiQn, New York 1984, s.330.
12 Batson, C. Daniei-Ventis, W. Lany, Tlıe Rc/igious Erperience. A socio-psychological perspective, New York-O.d"ord University
Press, 1982, s.7.
13. Bkz. Ömek,Aııadolu Folldorundo Ölıim, s.107.

8.
9.
10.
lL
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endi§elerin yanısira, ferdi ötamle ilgili varlık
14
probleminin, sıkı sıkıya temel. dini alakaıar.la iç ·içe
olduğu iddası, tartl§maya · oldukça açık bir konud.!.ır.
Ölüm ve ölüm ötesi ~ikolojisi ile inanç ve uygulamalar
arasında kurulmak istenen tek yönlü . ili§kinin tabiatı ve
genel geçerliligi konusunda çok §eyler söyleJl)ek
inomkündür. Ancak bu konudaKi tecrübi 'arS§tıİ'malar,
problemin çok yönlü boyutlarının anlaşılmasında daha
aydınlatıcı veriler.sun.maktadır.
çıkan

Tecrübi Araştırmalar . ,
{?!dm' v~ ~in alakaları Üzerine ilk araştırmalar, izlenimlere dayalı ya da tek boyutlu din ölçaJerini ve akıl
hastaları veya ya§lılar gibi dar çerçeveli örnekleri kulland,ılar. Elde edilen sonuçlar çeli§kiliydi. Dini inanca sahip
olanlar, dinsizlere oranla bazan daha fazla ölüm korkusu
içindedirler (Feifel, Herman, The meani.ng of death.
New York, Mc Graw Hill, 1959, s.114-130); bazan da dindarlık ile ölüm alakalan arasında bir ilişki göralinemiştir
(Christ, Adolph E., "Attitudcs .toward death. among a
group of acute geriatrick psychiatric patients". Journal of
Gconti::ılogy, 19.61, s.16, 56-59). Diğer. bir arS§tırmada, en·
çok dini aklivileye ve daha temel dint inançlarasahip olanların, az dini aktiviteyle meşgul olanlara Kıyasla daba az
l
.ölüm korkusu içinde olduklan ve ölümü ~ört göile be"
Jedikleri görülmüştar. (Swenson, Wendell M., "Attitudes
' tôward deathin an aged population", Journal of Gerontology, 1961, s.16, 49-52). İngiltere'de ölilmcül derecede
hasta olanlarla ilgili bir araştırmada, iminaçiarında son
derece sağlam olanların ve haftalık dini ayinle.re katılan
ların %10'u en az derecede ölüm korkusuna sahip oldukl~rı. raka·t gevşek bir diniinanea ~ahip.Öian.larınb~ ·konu-Cıa
.en çok en~işe içinde bulundukJan tespit edilmiştir. -pinsizler, ölüm endişesinde orta seviyededirler (Tlinton, John,
.
.·
ıs
·
Dyıng, 2. bas., Baltımare 1972)..
·
Konuyla ilgili olarak ABD'de yapılan çok. sa~daki
araştırma sonuçlarını gözçlen geçiren bir' yaZısında
Lester, bunların çelişkili olduklarını ve bazıl~nnın da çok
yönlü bir ilişkiyi .ortaya koyduğunu tesbit etıikteı_ı sonra, şu
d~ğerlendirmeyi yapar:
Üniversite ö~ncilerinde ölüm korkusu, dini dav~
· ranışlarla ilgili ne olumlu· ne de olumsuz hiÇbir ilişkiyi
ac;:ıga vunnazken, · ileri yaşlardaki kişilerde dini bir

ba~anma, ölüm korkulannda azalmayla daha fazla
ilişkili halde gibi gözükmektedir. ·Hayatta dinf bir
yöneliş,

ölümle ilgili kaygılan. zanıri olarak azaltmıyor;
fakat daha ziyade ölüm konusunda daha. olumlu bir
tonda bahsetmeye imkan veren düşüncenin .öZ!!I çizgileri boyunca, bu kaygılan kanalize etmektedir. Zaten
bazı araş'ıınnacılar, genellikle dinf bir' yönelime sahip
kimsenfn
muhtemelen,
ölüm
düşüncelerini
hatırlayacak, daha kolayca -sıKıntılı bir · Mle gelme
egilimi gösterecegini ileri sürerler. Mümin, özellikle
şuurdışı olarak. ölüm korkusuyla daha fazla meşgul
bulunma egilimine sahip olacaktır. Doktorlann kendi
meslek seçimlerini yaparken aynı zamanda ke_ndilerinin
ölümünden ürkünlü duyduklan. için bu alana yöneldikleri biraz da olsa söylenebileccgi gibi, ~i!If ~aglanmanın
~a, ölüm sıkıntısından bir ürkünlü duyma . tarzı oldugu
· söylenebilir. Pek tabir, bir inanç sistemi ·veya bir meslek
seçiminde ölüm kaygısının tek belirleyici, hatıli önemli
bir faktör oldugunu söylemek sözkonusu değildir.
Bununla birlikte, ölüm korkusu gibi bir. kaylr? bir hayat
6
usiObu, seçmemizde belli bir rol oynayabilir. .
inançlı (katolik, protest~n. yahudi) ve i~ançsız iki
grupla yapılan bir ankette, "kendi ölümünOzü . sık sık
dO§ünür müsOnüz? sorusuna verilen cevaplar arasında
farklı eğilimler müşahede edilmi§tir. Bunu·nıa birlikte,
her iki grupta da müsbet cevaplar yükSek nisbette .bulunmuşıur. Ölümü, korku veya sıkıntılı birruh-hali içerisinde
dü§ündüklerini belirıenler, beli bir dine bağlı kimseler
grubunda çok daha yU ksek · orandadır. Halbuki
inançsıziarın cevapların ni. yarı nisbetinde, ~sakin ,bekleyiş"
ifade edilmektedir. Buna karşılık, inan~ızlar ba§kalarının
ölümünden daha fazla ~g ....duymak~adırtar. inançlılar
.grU;bunda ise,. bS§kalarının ölümüne skandal, güç durum,
§<?k tepkisi gösterenle.rin nisbeti daha yüksek g~ronmek
tedir. inançsıziarın büyük bir bölümü, qıumden sonra bir
hayatın varlığını kabul :etmemektedir; .kabul edenler çok
küçük bir nisbettedir. İmınçlı gruptan, düşUk .nisbette de
olsa bunu kabul eııncyen ve şüphede olanlar (yahudi)
bulunmakıadırP Sonuçlar üzerinde genel bir _değerlen
dirmede bı:ılunan arS§tırmacı, §U niha.i sonuçlara UIS§makayrı

tadır:
ı. Ne ölüm düşüncesinin sıklıgı ve ne de ölümün
düşünüldiigü andaki nıh hllii (sülilnet, sıkıntı, iSyan)
inanc;:sız grupla toplu olarak mukayese edilen dindar · ·
grupta, gözle görülür bir fark ifade etmemektedir.
İnanc;:lılaı:da: .ölüm~en korku veya sıkın~ı ifade eden
ifadelerle, inanc;:sızlarda da sakin kabul yönündeki
ifadeler daha fazla göze çarpmaktadır. 2. Başkalannın
ölümü, hatta başkalan· için hayat dilegi, 'şahsf ölüme

14. Kahoe, Richard D.Dunn, Rebecca F., "'The fear of death and religious attitudcs and behavior". Jounıal for ıhe Scil!11tific Study of
Religion, 1975,14, &.379-382.
.
15. Meadow-Kahoe, Psychology ofReligion, s.330.
. .
. . . .
.
16. Lester, David, "Atıitudes devant lamort et conduites rcligieuses" (edt. A. Godi.n, Mon et Pr~l!1ıce, B~elles_ 1971 ıc;:ınde), s.ll0125.
.
ı 7. Danblon, Paul Godin A., "Comment patte-t-on de la mart", a.g.e., s.41 -48.
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gerçek ve tedrid bazırlıga imklin vermektedir. 3.
Başkalannın ölümü karşısında isyıtn, inan~ızlann
durumu tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bazı insanlarda daha kolay tezahür etmektedir. 4. Ölümün
yanılsamalı ve narsisik başından atmak fonksiyonu
içinde, ferdi ölümsüzJük, inançsıziann tamamınca reddedilmektedir. S. Ahirete inancın halihazırdaki hayat
tarzını degiştirebilecegi fikri, müminlerin. bütün
konuşmalannda pratik olarak mevcut degildir. Buna
karşılık, bizim dünyayı degişticici faaliyetimiz için,
•uyancı bir fonksiyon" içinde, fiili olarak mevcut ezeli
hayata· katılma, birı;:ok müminin her aı;:ıklamasınqa kendiliginden ortay.i çıkan bir konudur. Du, birı;:ok
i!lan~ız tariıfın_dan "önemli" olarak kabul ed ilmiş olan
ölümsüzlük şekillerine (eserler, çocuklar, hlitıra, diger
varlıklar) benzer, psikolojik bir rol oynuyor gibidir.
"Ôiümümüzden sqnra .herşey bilmemektedir" veya "bu
hayatıaiT sonra ebedi bir hayat önemli şeydir" gibi
cünıleler, · S1kı sıkıya müminlere mahsus cümleler
degildir. 6. Sürekli bir varolma içinde insan haya_tının
surup
gitmesi,
birkaç
isıisnlii
inan~ızın
konuşmalannda
"teselli . edici" fonksiyona sahip
gözükmektedir. Sosyal bakımdan seçkin bir kesimde
gerçekleştirilen bu soruşturmada, lihiret!e (vcya· kendi
· kendinin narsisik bir uzantısı olarak tarih iı;:indc) bir
ölümsüzlük fikrinin, psikolojik olarak kendi varlıgı için
f ölümü kabullcnmcyi kolaylaştırmada hiçbir cıkisi
\ J.- gözükmemektedir. Üstelik, şüpheli olarak müllihaıa
tr edilen bu öte dünyadaki ölüiTISüzlük fikri, sosyal olarak
bırısliyan inançlannın reddi olarak mimlcncn bazı tepkilerin temelinde yer alabilml:ktcdir. ıs

18-65 yrujları arasında, her sosyaı ·çevrcden kadın ve
erkek, birisi dindar ve ruhun ölümsüzlüğüne inanan,
diğeri ateist ve dinsiz iki ayrı grup üzerinde yapılan
ka~ılrujtırmalı bir arrujtırmada, mezarlığın uyandırdığı
çağrışımlara dayalı duygu v~ _düşOneeler incelenmiştir.
Birinci grupta yer alan gençıe'r mezarlıkta, ölümün
verdiği izlenimi bulmaktalar: Onlara göre ölüm saçma
fakat mezarlık anlamlıdır. O hayat gibi "zengin". veya
"derin" dir; hayattan birşeyrere sahiptir. İkinci grupta yer
alanlarda bu ilişki tersine dönmektedir. Onlar için öiOm
daha "anlamlı", mezarlık ise "saçma" dır; hayattan daha acı
ve umutsuzluk ifade edici, hatta .ölümdcnde daha fazla
umu.tsuz ve acı inlde edicidir. Gelecek bir hayatın varlığına
inananlar için mezarlık, hayattan daha mancv~ inanmayanlar içinse hayattan, hatta ölümden daha "maddr'
dir. Ateisller için mezar sadece, varolu§ta sürüp giden bir
düzeni ifade etmektedir; fakat inananlar için mezar,
hayata yald!!§ıldığını belirtir. Orada bu tür uzla§ma

18.
19.
20.
21.

meydana gelir; mezar hayatı ve ölümU birlcştirir. Kendileriyle malakat yapılan 18-25 yB§ arasındaki gruptan
%40'ı, dO§Onmeye yardımcı olduğu için · bazan bir
mezarlığa girdilderini bclirtmektedirler. · Bu tür bir
tefekkOr inançsiZlarda (%61), inananlardan daha yüksek
(%23) orandadır. Arrujtırmacı bu sonuçları şöyle değer-

lendirir:

·

~

'
·

mezarlık

· r~- ~ ~

. . . .. ,~

~v~~~

inan~ızlara \ {{r

Öyle görülüyor ki,
hemen hemen
da bir tür tedavi, bir boşalım ve an nma saglamaktadır. L
Orası banş, her türlü gürültüden uzak bir dirıleome
yeridir. Böylece, bir mezarlıkta tefekkür din dış
ıinsanın "dini" bir ayini olarak kendisini göstermektedir. Yabancılaşma konusundaki vaı:oluş~u teoriler
bu durumu anlamayı kolaylaştıracaktır. Günümüz
insanındaki trajik şey, onun yalnızlık tecrübesidir.
Mezarlık tecrübcsi i~erisinde her insan hürriyet,
geçmiş ve gelecek, fosil ve canlı, ben ve sen .arasındaki
sınıriann çözülmesi ile, "hemen hemen mutlu bir
duyum• yaşanmaktadır. Netice itibariyle bu psikolojik
araştırma, inananlar ve inan~ızlar arasında ortak
egilimler ortaya çıkarmıştır.ı9
_..--

Bu arrujtırma sonuçlanndan anlaşılacağı gibi, ölüm
ile dini inanç ve yönelim arasında bazen hiçbir bağ
müşahede edilemezken, bazan da · bir bağ olduğu
görOlmektedir Fakat ili§kinin tabiatma gelince bunlar'ın
sonuçları · birbiriyle çelişmektedir. GörUnU§te çok ·sayıda
deği§ken -dini inanç seviyes.i, duygusal duruqı, yaş ...sonuçları elkileyebilmektedir. Her ne kadar Lester, ölüm
konusunda dindar kimselerin dindar olmayan ~mseler
den nicelik ve nitelik bakımından far~h tecrUbel!!rC sahip
olduklannı farzettiren hiçbir a priori sebebin mevcut
olmadığını ileri sürmektcysc dc20 bu her durumda doğru
değildir. Tahmir. edilebilir ki, ciddi bir şekilde ve yeniden
dirilme Umidiyle yöneitHmiş ve_dini hayat, ölüm U daha) \
mOsbet olarak gözönOnde tutturabilir. Fakat dinf inancın
muhtevasında yer alan öte dünyadaki illlhi mahkemede
yargılanma
ba~
açısı,
suçluluk ve gonahkarlık ·, .·
duygusunun yol açacağı sıklotıyı besieyecek tabiatta
olduğu için öiOm korkusunu arıırabilmcktedir.2 t O
halde, kabul edilen dini imanın özelliği ve kişinin ona
bağlanma dcreecsine göre, ·degışiKCi'Kı~c:fifı1Jıiiiilri
ilc karşılaşmak mümkOndUr. YAni, dinf imanın ·etkisi,
ölüm ötesiyle ilgili kendi mesajı üzerinde ısrarla durup
durmaması, yahutta bu mesajın benimseome derecesine
göre daha çok ya da az olabilir. Öte yandan, kişilik tipleri
de bu konuda önemli bir etken olabilmcktcd.i r. Dışa
dönük bir dindarlık özelliğine sahip olanların, içe dönük
dindarlık özelliğine sahip olanlardan daha fazla ölüm his-

l

Danblon-Godin, "Comment parle-t-on de la mort", a.g.e., s.60-G2.
Gustafsson, Bemdt, "Le cimetieıre: lieu de mcditation" (Mon Cl Prcsence), s.93-96.
Lester, •Attitudes devant la mort", o.g.e., s. 108-109.
Godin, And re, "La mort a-t-elle change?" (Mon eı Prcsence i~inde ). s.240-2Sl.
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se ttikleri müş§hede edilm~tir.22 Dini' inançta iç ya da dı§
mqlivlerin etkili olması durumunda ölüm end~ ve
korkusunda .ortaya çıkan durumla ilgili ara§tırmalar
göŞtermekt~çlir ki, d!§tan motive olm u§ bir dinf. inanca
~
~~-hip_Qianiar, ·daha yiıksek se~ede ölümden korkmak.''(i ·tadırlar. Bu11a kar§!!J_!,_yüksij~!U!Qğri],a ıngH:.!l~n
/ .} -~a~im ~~uğu_.~!_r-~nr inanca ~e_~ms~lerde_~l~.m
korkusu daha az bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı
· ··ara'§tırm~lar-ölüm-end~inin dış kaynaklı (extrinsic) ve
fç .kaynaklı (ini.rinsic) din ile ilişkisinin çeşitli gruplar
arasında (arklıhklar gösterebileceğini haber vermektedir.
Sonraki ara§tırmalar da öncekileri destckler mahiyettedir.24 Buna göre, müsbet ölüm reaksiyonlan (hayat
sonrası mükfifaat, cesaret) dış kaynaklı hariç, diğer .bütün
eğilimlerle bir arada bulunmuştur. Ölümle ilgili olumsuz
reaksiyonlar, dengeli bir şekilde dış kaynaklı eğilimle bir
arada bulunurlar.
Bazı · araştırmacılar · dindar olmayan kişilerin
ölümden daha fazla korktuklarını ortaya çıkarmıştır.
Ölüm korkusu ile başetme konusunda da farklı eğilim ve
tutumlar tesbit edilm~i.(,_Djno-'!r...Qimay_ao..~iler,_öliJ.mü
hayatın tabii bir sonucu olarak: görmekte ve tüm dikkat~u don}ı:iıi.ısıki..liaym~.-4J!.Q~.vLı~yıç_yc_J!ğ@şıara
yöncltmek.tedirler. J3öyleçe, ölilm. gerçeği karşısında bir
·savunma tepkisi ortaya koyma.ktadırlar. Bunun da başlıca
iki şekli vardır: Birincisi, "maskeleme" ·diye isimı.ft
dirilebilecek bir davranış biçimidir ki, bu durumda ~i
kendisini günlük işlere bütünüyle kapurmakla ve ölüm
hakkında· dü§ilnme fırsatı kalmıyacak şekilde kendini
m~§gul etmektedir. İkincisi ise, "bastırma" davranışıdır;
kişi ölilm kavramını şuurdan atarak etkisiz hale getirmeye çalışmaktadır. Buna karşılık dindar kişiler ölüm
. _ problemini şuurlarında daha çok: canlı tutma . eğilimi
göstermekte ve ölümle. ilgili berrak hallralara sahip
bulunmaktadırl.ar. Aynı zamanda, ölümle yilz yüze geldiklerinde daha çok hassasiyet göstererek · konu ilc ilgili
t~.rtışmalarda çok daha rahat davranabilmektedirlcr.
Ancak, kişinin bizzat kendi ölümü sözkonusu edildi~inde
kaygı düzeyinde deği§meler müşahcde edilmektedir.15
Ölilmle ilgili tutumların anlaşılmasında farklı dinler,
inançlar ve mezhepterin görilş açılarının hesaba katılması
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da büyük: önem taşımaktadır. Patrick'in bir Budist
grupla yaptığı ölilm korkusu ara§tJrması,26 ölüm
ara§tırmasının teoloji ile bütünle§mesinin ~
...olduğunu göstermektedir. Şahsi'dinin nisbeten iyi incelen~
miş boyuiıarına· i~, doktrinel ve teolojik farklılıkla!ı
bir kimsenin dininin 1 ölilm hakkındaki · hislere etki tarzını
biçimlendirebilir. Meadow ve Kahoe'ni~ belirttiği gibi, 27
böyle bir yakla§ım tarzı, din psikolojisinde Çok ihmal edi!. nı· ' bulunun tecrübi' bir teoloji zrsiko.lojisine (psiko. teoloji) başlangıç kabul edilebilir.- Bu bakı.§ . açısı ile
Milstilman sOfilerin . ölüm anlayışına yaklaştığımızda,
tasavvufun ihtiva ettiği değerlerin, dinin zahirine göre
ifade ettiği farklılığı ~nlamak: mümk:ündür. 28 .Sufılerde,
ölüm kor.kusundan çok: ölüm arzusunun . hakim bir
tcm§yill olduğu. ve ölümü sükunet ve ~evinçle.
karşılamaya hazır bir ruh hali yaşadıkları görülmektedir.
Çünk~, ıasawufı anlaşıya göre ölüm, Allah a§k:ıyla
tutuşan suliyi Allah'a kavuşturacak olan biricik vasıtadır.
Mevlana'nın kendi ölüm vaktini "düğiln gecesi" (§e~-i
§rus) olarak adlandırması bundan dolayıdır.
Ölüm koı:k.usu ve dini davranış arasındaki ilişkiyi etkileyen önemli bir faktör de ya~ durumudur. Ileri bir ya§a
gelen insanlar, uçuruma yakla§tıklarını, pek ·uzun bir
yürüyüşü n yorgunlugu sebebiyle yığıııp· kalmak ve ·bir
bo§luğa düşmekle son bulacak günün · yakl~makta
olduğunu büyük bir korku ve ürkünlüyle keşfedebilirlei.
Hayatın zevkleri sona ermeye ba§ladığı bir safhada, ölüm
gerçeği bir gerilime yol açabilir. Genelde geleceğin ne
getireceği konusunda kaygı vardır ve bu konu zihni bir
problem olarak -yaşanabilmcktedir. Hayatın ani son. bulması anlamsız gibi gözükür. Bundan dolayıdır k:i, insanlar
gittikçe yaşlandıkça çoğu kez daha dindar hale gelmek:?9
ıcler.· Bazı araşurmalı.ır bu hususu aydınlatmaktadır.Ya§la birlikte "ölümsüzlük güvellccsi" daha fazla ağırlık:
kazanmaktadır; Hatta· di ne ve dini uygulamaya düşman
kL~iler bile, belli bir ölümsüzlük şekline olan · kesin
inançlarını yavaş yavaş dile getirmektedirlcr. Altmış
yaşından ileriye doğru dini ilgi ve ölümçleiı sonraki hayata
inanç artmaktadır. Bir araştırmada, doksan yaşın
üstündeki kimselerin %100'ünün ölüm ötesine
inandıkları tesbit edilmiştir. 30 Ayrıca ·dua edenlerin nis-

22. Magni, Klas G., "La peurde la mort" (Mon eı Prerence içinde), s.140.
23. Bkz.Batson-Venııs, The Religious Experience, chapıer6.
24. Mcadow-Kahoe, Psyclıology ofRi!ligion, 5.334, 336. ·
25. Alexander I.E. and Adlerstein A.M., "Deaıh and Religion" (I lerman Feifcl, Tlıe Meaning of Deaılı içinde), New York 1959.
26. Paırick, John W. "Personal faiıh and the fcar of deaıh among di vergen ı rel igious populaıion", Jounıal for ılıe Scıemific Srudy of
Religion, 1979, 18, 298-305.
27. Mcadow-Kahoe, Psyclıology ofReligion, s.336.
28. Bkz. "Muıasawıflara Göre Ölüm" (Çev. Mehmet Dcmirci),İslômi Araşumıalar Dergisi, 1987,3,89-103.
29. Bkz. Vergote, Antoine, Psyclıologie Religicusc, 3. bas., Bruxelles 1969, s.l30; Argyle, Michael·! fallah mi B. B., 17ıe Social Psyclıology
ofReligion, London and Beston 1975, s.68, 69, 196-198.
·
· · ·
·
·
30. Cavan R.S., "Personel Adjusıment in Old Age. Science Rescare/ı Associate, Chicago 1940 (nakleden:. Vergote, ~sylıo/ogie
Religieuse, s.130.).
·
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beti de ya§la birlikte dOzenli bir artış göstermektedir.
Jung, yeti§kin yll.§taki insanın gençlerinkinden tamamen
farklı' motivlerin etkisi altında davranışta bulunduğunu
kabul eder. Yetişkin insanı en fazla mC§gul eden, cinsiyet
ya 'da ba§an gibi dO rtasel dOzenin çatl§maları değil, fakat
kendi varoluşunun anlamı ve öiOm mesclesidir. Bu
konuda dindar olmayan insan cevapsız kalmakta ve hasta
bale gelmektedir. Bundan dolayı Juogçu tedavi yöntemi,
insanı, ö!Om sıkıntısının tek ilacı olan belli bir dini
yöneli§e yeniden kavuşturmayı esas almaktadır. -Acaba
dini bağlanma ve dini değerleri esas alan bir hayat tarzı
Yll.§lı insanlarda gerçekten ö!Omle ilgili kaygılan azaltmakta ve insanı rabatıatmakta mıdır? Lester'in araşıırması 31
bunu bir ölçade doğruluyor gözOkmektedir. Onun tesbitine göre, yll.§lı kimselerde belli bir dini bağlanma, ö!Um
karşısında korkunun azalmasıyla ili§ki halindedir. DJ~i
Enaallar'--öll!_fl! ~!~!!~~~-!:!v_~~Jş~..Piuu.~Ta s~~kedcbilmektedir ~ fakat ö!Omle ilgili olarak elverişli bir
Şckilcle-yÖnle~diriimi§ b!i ı(f§iuk,.<iıne.daha ·ıZoJ;;y;;YYu;
~sağla~bilir. Böylece, kişilik yapısa da önemli bir faktör
olarako.dl~i bagla~ma ve öiOin . !arşışında-clveri§li-oir
lutumla ortak temeli kullanabil!~-_pindar ola!l YA§l!)nEnların aynı zamanda daha dOzenli ve daha mullu olduklarına dair gözlemler vardır. 32 Yii§b dindarlar, öiOm
h~kkında da h~ az endi§eli ve hatta onu arzu eder durumdadırlar. BOtUn bunlaf, ÇIOm korkusunun dinf inançların
bir temeli olduğu teorisine bir destek temin ediyor gibi
gözUkebilir. Fakat konu ~geni§ bir açıdan değerlendiril
diğinde, (?öyle bir. açıklamanın yetersizliği çok kolay
anlaşılır. ÖIOm dOşOncesi karşısında sOkOnet veya korku
ve s~kı~~~tUn ~ar~~u_ş~ i9ine Y~Y.!Ian psikolojik bir
durumu ifade ederler. Bio-psisik kaynaklı şuurdışı
_·iec5Surr hayat, baZı-JC!şi~ik !!Elerini, öl.~ın kar§!!.ll.J9.a.ls.Çndinc has vey~ . genel bir . ~ılgn~çggisUçeclsinde:.yonlen
direbllir. · Diğer baztlarında, öZet~ikle kahramanca bir
Qiüö-ı içensinde kendini gerçe!dC§tirme arzusunun iıadir
çıl~adığı bazı _e~genlera~,~ telafıier _v,e_y.üceltmeleLbakim
olabilir, .B!r dinf . im~nın_varlığı , .ya-da-,yoldırğuni:ıri-bu
d~f.Uil)\cl_ k_ökJ~~ j_~ğlştirej)ildiğLde -Q~::görütmei. _papa
d~&!:_usu, salıip_ olduiu imıın y~ da...Qi!g~i~EJ~ind_e
varoluşu kökten değ!§ikliğ~ :uğr~y_an.insanlar. peknadir ve
lsiisnaidirler. MOrnin ya d~ ina.nçsız. he! insan ~~in-ölüm,
kenClisii:ie - bağışlanan _ biricik vor_plu\ olarak . anlam
iijiyarak Jl~yata Bir -d~er_.verebilir. 3 Aynı şekilde,
hayatlni~ iyi bir şekide doldurduğu şuurunun, ölUmU

ÖLÜMLE İLG İLİ lVfUMLAR VE D iNf DAVRANIŞ

sUkOnetle kar~ılamayı desteklediği moşahede edilmi§tir.34 Maslaw da, hayatlan boyunca yüksek seviyede
kendilerini gerçekl~tiren kimselerde bir·öiOm arzusunun
varlığını arıaya çıkarmaktadır; 35 hatta ölüm bu insaniann
:V
varoluşuna belli bir ebediyet değeri vermekte ve ithaf et- · '_.
'.
mektedir. Ö~üm dUşüneesi hayat projesini yoğunlll.§tınr
veyabuna öiOm duşoneesini bastırma hayatı bozar; zira
bu şekilde kendini savunan _kimse öiOmle karşılaşmamak
için öUJyormuş gibi olur.
Deniz insanlannın davraoışlanyla ilgili eınolojik bir
inceleme,36 öiOm karşısmdaki tutumların dini inanç ve
davranışlarla ilişkisinde tabii ve coğrafi çevrenin rolunun
açığa çıkarılması· bakımından önem taşımaktadır.
Arll.§tırmacı, tabii engellenmelerin dini inanç ve özellikle
halk tipi adet ve uygulamalara nasıl etkide bulunduğunu
şu şekilde dile getirir: Bir toplum, Ustesinden ·gelecek
vasıtalara sahip olmadığı öiUm tehlikeleriyle sorekli karşı
karşıya bulunduğu ölçüde hakimiyeti altına alamadığı
goçlerden, ~endi dışında yoksek çareler aramaya yönelir.
Mesela, dağ adamları, çöl adamları ve denizciler gibi,
kendi coğrafi çevreleri ve teknik. ve kültürel malzeme
yetersizliği ~ebebiyle tabiat gUçlerinin saldırılarınır maruz
kalmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunan çevrelerde
c;lurı.im böyledir. Bu üç kategori insanlarda ölüm tehlikesinin sıklığı, diğer insanların dOnya görüşünden farklı,
kendilerinin tabiat karşısındaki kOçiıklüklerinin duygusundan yapılmış, onları çeviren sessiziilde ağırlaşmış bir danya
göroşono belirler. Çöl ve deniz insanı için, mut_
lak
şuurunun belirtisi olan sınırsız bUyUkiUk duygusu bu
görüşe cklcnir. Tabiat karşısındaki dayanıksızlıklarının
şuuruoda olarak deniz insanlarının dini Rratilderi,
tabiatOstO güçlere doğr~dan başyurmatar, diğer insanlardan daha fazladır. Ölüm korkusu ve mezarlıktan mahrum olma korkusu şebebiyle bu insanlar, tehlike
öncesinde ve tehlrfce bo}'4nca : güvenceler ararlar. İlk
bakışta bu moşahedelcr, ölüm korkusu ile 'dini inanç
arasında zaruri bir ilişkinin varlığıo ı ortaya koyuyor gibi
görünse de, bu ilişkinin tabiatı ipcelendiği zaman, bunun
fonksiyonel bir bağdan öteye geçmediği, sUrekli ve kalıcı
bir dindarlığı garanti etmediği görülür. Nitekim aynı incelemede yer alan bazı ö~ekler, 37 bunu çok iyi aydınlat
maktadır, Denizde büyük bir fırtına ile· karşılll.§ma ya da

Lester, •Attitudes devant la mort..", Mon et Presence, s.112
Argyle-Hallahmi, 17ıe Social Psychology ofReligion, s.SS.
Danblon et Godin, "Comment parJe-t-on de la mort?", Mon et Presence, s.60.
Godin, "La morta-t-elle change.• a.g.e., 5.241-242.
.
35. Maslow, A. Toward a psychology of being. Priiıccton, Van Nostrand, 1962 (nakleden:A. Vergote, Religion, Foi, lncrayance,
J,lruxelles 1984, 5.66).
·
·
36. Mollat, Michel, "Les attitudes des gcns de mer devant te danger et devant la mort•. Ethnologie Françoise, 1979, IX, 2, s.191-199.
37. Mollat, a.g,m., 5.196-197.
_ .-
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korsan saldırısmıo sebep olduğu ölümle karşı kaf§ıya
kalma durumunda günah ve hatalarından pişmanlık ve
üzüntü duyarak, halisane Allah'a yalvarıp yakaran, hatta
kurtuluşu halinde bütül) servetini din yoluna adamaya
_} söz veren bazı kimselerin, tehlike ya da tehdit geÇtikten
sonra işledileleri günahları ya da verdikleri sözleri artık
hatırlamaz oldukları görülmektedir.38 Bir ba§ka
ara§tırmada da,39 gelecek muhtemel bir ölümün bildirilmcsine bağlı olarak, Allah'a karşı isyan müşahede edilmi§tir. Bu durum, müminin insanların mutsuzluğundan
Allah'ı sorumlu tutma eğilimine sahip olduğu, kendiliğinden bir süreç olarale değerlendirilebilir. Esasen,
diğer acı ve sıkıntılar karşısında olduğu gibi, ölüm
karşısında da bu bunalım ya Allah'ı ink:lr ya da imanın
arınmasıyla çÖzülür.4 Konuyla ilgili birçok araştırmanın
sonuçlarını gözden geçiren Vergote, haklı olarak hiçbir
basit teorinin, ne dint inanç veya dini davranış için
'61ilö1ö'ıl' la§ıdığı -anlamı -ıic--cJe dini

larını, Allah'a inananların oranından daha aşağı seviyede
olduğunu göstermektcdir.42 Aynı şekilde, cehennemin
varlığına inanların oranı,- cennetin varlığına inanlardan
daha düşüktür. Hz.İsa'nın yeniden dirilişin i kabul edenlerin ancak % 17.6'sı, gelecekteki yeniden dirilişe inanmakta ve %25'den daha fazlası da bundan şüphe etmektedir. Dini' görevlerini yerine getirenterin üçte biri
(%33.3) ölümden sonra yaşama konusunda kararsız,
yarıdan fazlası da yeniden diriliş konusunda kararsız
bulunmaktadır. Bu durum her yaşta, her ülkede, her din
ve mezhepte, papazlar da dahil her meslelcte aynı tarzda
müş§hede edilmektedir.

· Allport'un ABD'deki kolej öğrencileri üz~rinde
gençlerin ancak dörtte birinin §ahsl
öiUmsüzlüğe, yani ruhun bir fert olarak devam edecek
olan mevcudiyetine inandıklan görülmektedir. Buna
karşılık öğrencilerin bUyük çoğunluğunun (%68) bir
Allah inancına (deist veya panteist) sahip oldukları
anlaşılmaktadır.43 1961 yılında, 18-34 yaşları arasında
'k~ir§isındaki'ti.ıt-;iffi~ierTıie -~tıdSfı}l_!Çii!~Yl!~ilcce~ d~ru!ii.- _ 1524 fransıza uygulanan bir ankette yer atan ahiret
inancıyla ilgili sorulara verilen cevapların, fonksiyonel bir
-da .. oldÜğÜ- sonucuna .uia~ır.'H Eldeki verilerden de
bağı ortaya çıkarmadığı anlaşılmıştır. Araştırmaya göre; ·
anıaşiidığı gibi, ötomle iığili dÜşünce ve tutumtarla dint
ahiret inancına sahip kişiler içerisinde, · Şimdiki hayatinanç ve davranış arasındaki ili§ki son dcreec karmaşık ve
larının gelecekteki hayatiarına kesin olarak etkide
çok yönlüdür. Bu bakımdan, fonksiyonelliği esas alan ve
bulunacağına inanan ve öl!lmden sonra sevdikleri §eyleri
indirgemeci yaklaşımlar, olayın bir yönünü açıklar//} yeniden bulacaklarını düşünenierin oranı fevkalede
görünürken, daha önemli ve esas yönlerini gözden·~ düşük bulunmaktadır:ı.ı Fransız liseli gençler üzerinde
kaçırmak gibi bir çıkınazın içine dü§mektedirlcr.
yapılan bir başka araştırmada ise, gençterin ancak
%26'sının öiUmden sonra bir başka hayatın, ebedi
hayatın varlığına kesin olarak inandıkları teshit edilmiştir.
Ölümsüzlük Arzusu ve Ölüm Ötesine İnanç
Aynı araştırmada; gençlerin %38'i, ölümden sonra
Dinin ölümden sonra yeniden dirilme, ferdi
birşeylerin varolduğunu, fakat bunun ne olduğın:.: h!!·
ölümsüzlük', ceza ya da mükafaat gibi ölüm ötesiyle ilgili
inançıa-mıı psikolojik bir kayn-ağa indirgeycntcr·açısından;
medikierini belirtmişlerdir. Buı.a ;...... ,~ıiıiç 'lO J8'i "kesin
olarak", %33'ü "kuwctlc", %20'si "or.ta derecede",
bütün bunlar insan zihninin Urüoleri olarak değerlendiril.d.
B
d
d
kl
b
.k
..
k
%
mc lı ır. u urum a on1arı açı ayan şey, azı psı o1OJı
. 17'si "biraz". olmak
. . üzere
, . Allah'a
. inanmaktadırlar.
., .
fonksiyontara sahip olmalarıdır. Ölüm ötesiyle ilgili
Inançsıziarın n~betı ıse %ll dır: Kcsın olarak Allah a ın:
inançlar, ötam ~ısında hissedilen korku ve sıkın~la ne/t. ananlardan ~lumd.en sonra bır başka .hayatın, ebedı
ölÇüde aUlkalıdır? Belli bazı dint inançlarasahip her i~nhayatı~ va~lıgına ınana~lar .anca~ .%64 dUr. Bunla~n
aa·nıui:ifö1eslyle il .ili Cfliir'kiivramtarasfi<olo·iı<-ülı m
%I]isı, ölümle herşeyın bııecegını kabul etmektedır- ·- · · - - - · g ---·---- ·· -·-- --· ___EŞ; ___ J -- "X··
ler
f', ;, -·
ayni ölçüde kolay olm~gı_ mıdır?
- -·- - /--; · ,-...-:
·--- - - Belli. ba§ıı . Avrupa ülkelerini ıçme alan SO!Jdaj {
Bütün bu araştırmalar gösteriyor ki, Batı hır.ıstiyan ~
çalı§maları, ölümden sonraki hayata inananların orantoplumlarında Allah'a inanan, hatta Hz.İsa'nın yeniden
yaptığı araştırmada,

°
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dirileceğini kabul ettiklerini ifade edenlerio önemli bir
bölümü, ahirete inanmamaktadırlar. Bu durum,
psikolojik açıklama isteyen anlamlı bir veridir. Çünkü,
burada basitçe bir inanç yokluğu değil, fakat benimsenen
din ile çeli§ki halinde bir olumsuzluksöz konusudur. Vergote bunun açıklamasını şöyle yapar: Ölüm fikrine kopmazcasına bağlı olan ölüm ötesi fikri, duygusal dirençler
ve buna bağlı tereddütler uyandırabilir.:. İnsan bu
dOnyada ebedi olarak yaşayamıyacağını bilir fakat yine de
şuurunun derinlikleri içerisinde kendisini ölümsüzmUş
gibi görür. Bu ölümsüzlük arzusu, iıısan tabiatmdaki
"narsiim" in bir ifadesidir. Bu hayali ölümsüzlük narsizmi, çağdaş dUnyadlı ölUmO bir tabu haline
dönOştOrmOştOr. Böylece, hayat arzusu, ölüm ötesi
sorununa her zaman biraz ölüm sessizliğini kabul ettirmeye çalışır. Bundan dolayı Freud'un tam aksine Vergote, dinin ahirelle ilgili inanejlan muhtevası içinde yer
alan "ilahi mahkeme" fikrinin, ölüm ötesine inançtan çok
inançsızlığa motive ettiğini ileri sürer. 46 Çünkü ölüm
ötesi konusuoda konuşmak birçok sebeple narsizmi
yaralamaktadır; bu da il§hi mahkemenin (ve cehennemin
varlığının) duygusal olarak reddedilmesinde farkedilmektedir. Böylece, ilahi dinlerin bildirdiği "yeniden diriliş"
fikri, du usal dirençlerle karşı karşıyadır. Anketler
yoluyla muşahede edilen, belirli ya a e ırsiz, bir hayatın
devamına ve yeniden dirilmeye inanç bir tarafa, şüphe ve
şOpheciliğin kendine has entellektüel sebepleri de vardır.
Akıl planında, herhangi bir şeyin hayatın devamlı
sardürebileceği fikri kabul edilebilir, fakat hiçbir tasavvuru yapılamayan, kökten değişikliğe uğramış bir bedene
inanç, aynı yolla desteklenemcz. Ayrıca, ölümden sonra
diriliş fikri, çağdaş kültürün güvensizlik duyduğu bir
mucize mahiyetinde kendisini. göstermektedir._Bütün
bunlar, OlUmden sonra yeniden dirilişe iman özleminin,
fiili inançtan daha az kuwelli olma'sını anlaşılabilir
kılmaktadır. Aynı zamanda, ölümden sonra yeniden
dirilişe inanma arzusu, tasawuri bir mubteva ile dotdurulamadığı için, içi boş bir çerçeve gibi, içi boş bir inanma biçimi olarak da dOşüoOiebilir. Allah tarafından yeni
bir bedenin yaratılmasını öne suren yeniden diritme fikfi,
zihnin tabiatı tarafından sınırları çizilen ölümsüzlük fikrindenci kadar iarklıdır ki~mesajı bu yü.zden kendine
rfa~us enteUektücl güçlüklerle ka!]ılaşmakt~d.!_f.
Cahiliye araplarının Kur'an öğretileri içerisinde en fazla
karşı çıktıkları konu, işte bu ölümden sonra yeniden
diritme fikridir. Şuur dı.şı oıiırak çoc!!l< ve yetişkini, k~_
d_isini _ ~t~gısOz _ olara!<__ll!ş;ş.YY.IJI etmeye sürükJevel.!_

P.si~o!9ji~ ~-!_ktn,_.ı!lSJ!'L!-~lli.atıı:ıil~nacsiıın:._diı:......BuQ?
k~~

"• dinin yefliE~'!.~r,ilme likrLv.e_illilJ!Cı ancak, dini

--· -·-·--

yönelişin

derin bir yeniden gözden geçirilmesi

çabasıyla

yerleşmesi mümkün olan ve bunca dirençterin üstesinden

-gelmek zorunda olduğu fevkalede ciddi bir i~g~
- sonucudur.4'7 Belki, 'daha iyi bir dünyada hayatını devam
··eıtirme tarzındaki dinf umut, bu bayatın adaletsizlikleri
veya ölamon katılığı kar~ısında kolayca egosaotrik bir
davranış balini alır. Buna karşılık, dinin ahiret inancı
çerçevesinde yer alan illihi mahkemede yargılanma (cezacehennem; mükafaaı-cennet) bakış açısı, belli bir
suçluluk ve günahkartık duygusunun yol açabileceği
sıkınııyı besteyecek tabiattadır. Bundan dolayi, ahiret
i!l!ln.~ın.ın...i!1tivaJlli.iğUjkirler, normal psikolojik faaliyetin
sınırlarını aşan, ma~xettedir. Za~n_günOmüzde~ ~n

tecrübi araştırmalardan elde edilen veriler çerçevesinde,
yeniden dirilme inancının birtakım psikolojik
açıklaması
artık
pek
mümkün
fonksiyonlarla
görünmemektedir ya da, Godin'in belirttiği gibi,
"psikolojik olarak bu fonksiyonların artık ihtiyaçlara
uygun düşmedikleri veya daha uygun şekilde, bu ihtiyaçların başka türlü tatmin edilebildiklerini".ıs farzedebiliriz.
şahsi

SONUÇ
Ölüm karşısında duyulan korku ve sıkıntının, dini
bir inanç ya da ahiret doğuracak inancı tabiatta olmadığı
açıkça- anlaşılmaktadır. Araştırmalann ortaya koyduğu
gibi, ne dini inançlar ne de dini pratiklerle, ölmek
korkusu, ölümil hatıriama hatta ölüme yakla§ma
sıkıntısının azalması aynı derecede olmaktadır. Esasen,
bir konuda ki§inin · hissetiği duygu ve heyecanların
özelliği, doğrudan doğruya onun kişilik yapısıyla alakah
bulunmaktadır. Yapı itibariyle sıkıntılı bir şahsiyet
. (mesel§; mahkemev e yargılaqma- konusunuiçine- alan)
bir inanç içerisinde veya (bazen eksiklik veya isyan olarak
algılanmış olan) inançsızhkta yeni sıkıntı · sebepleri
bulurken, bunun aksine sıkıntılı olmayan bir ~abıs da,
inancında ya da inançsızlığında, yeni öiOmden korkmama
sebepleri bulabilir. Ölüm karşısında sıkıntı duyan fert,
eğer bu sıkıntıda~
dolayı kenainCfeıceuğramış
dürümda
~!""'~
bulmazsa, savunma IJ!~kanızmaları __kend.iligındeo
faaliyete· koyulurlar; ,Fakat bundan, ölüm ötesinde bir
varoluŞ· fikrine nasıl 'geçilcbilir? Bunun için önceden,
basitte olsa tabii hayatla zamandaş olmadığının şuuruna
sahip olmak gerekir. Ölüm korku ve sıkıntısıoıQ,
ölümsüzlük arzusuna, bunu da ahiret inancına yol
açtığını ileri sürmek, meydana getireceği Şeyi korku ve
sıkıntının içine gizlice dahil etmektir. Ahiret inancı ve
ölüm korkusu arasında bir ilişki müşiihede edilse bile, bu
öncekinin sonrakini doğurduğu anlamına gelmez. Dini
-

-

----
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_
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46. Vergote, Religion, Foi, İncroyance, s.70-71.
47. Vergote, Religion, Foi, İncroyance, s.72-73.
48. Godin, Psychologie des Experiences Religieuscs, Paris 1981, s53. .
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inanç ve değerlerio bazı psikolojik etki ve fonksiyonlan
olması son derece tabiidir; ancak bu sebeple dini kendi
psikolojik fonksijonlarıoa indirgemek ye onu psikoloji ile
aynılll§tırmak gerçekleri birbirine karışurmak olur. İnsan
tabiatındaki ölümsüzlük arzusunun, dinin ölüm ötesiyle
. i lgili bUtUn açık.lamalarıyla tam olarak çakı§madığı, hatta
bazı noktalarda (ilahi mahkemede 'Yargılanma, cebennemin varlığı... gibi) bUyük sıkıntılar uya ndırdığı da bir

gerçektir. Böylece, bu ölOmiO hayatı B§ma §Uurunun, az
ya da çOk dü§ünülmü§ffirfıRiroldoğu;-b~olla OlU§BD
"taSavvorların-k'OfKU ve sıkınt!}'la a ıkianmasının mümkün
olıffiidıgı anlB§ılmaktadır. Din
ı ve
e~Ja··olarak
ikolojiden bağımsız ve her bakımdan onu 8§8n ~ir
tabiata sa ıpur. Din psikolojisi alanında yapılacak er
~lırma bu gerçegi göz önünde bulundurdugu lllçllde
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