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ABSTRACT 

The subject of the nature of the human being is one that has received 
extensive coverage in the religions of the world. One h and, all world's religions 
have the idea of a fall from grace and the co nce pt of sin. On the other h and, 
according to the all religions, mankind can or must get rid of from this sin. 
But how can they reach to the salvation? We can see comman methods or 
technics in each religion. For instance, repentance, purif:Y> good deeds, prayer, 
fasting, respect to the sacred beings, times and places ete. 

We aimed in this article a comparative approach to the sin, salvation 
methods and saviors in same great religions of the world. 

Keyword.s: Sin, Salvation, Good deed, Pray, Fasting, Repentance, Evil, 
Sacred, Meditation, Purity, Religious experience 

İnsanın <;lünya hayatında, kendi safiyetini bozan bir günahla iç içe oldu
ğu konusunda, hemen hemen bütün dinler arasında bir görüş birliği var 
gibi görünmektedir.1 Yıne bütün diniere göre, bu günahın ıslah edilmesi 

*Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Öğretinı Üyesi. 
1 Günah düşüncesi esasen rnitolojide, birçok din ve felsefi sistemde de görülmektedir. KlasikHill

du inancında bir ineği öldürmek bir paryayı öldürmekten daha vahim olduğU halde, bir Brah
nıin'i öldürmek bütün günalıların en ağırlarından birisidir. Kurban takdiminde ihmalkar dav
ranmak, yanlış ölçü tartılar kullanmak ve hırsızlık yapmak veya insan öldürmek gibi suçlar eski 
Mısıı; Mezopotamya, Hindistan ve İlahi dinlerde görülen günalılardır. AncakAsli Günah Hıristi
yanlık'ta merkezi bir öneme sahip olmasından dolayı onunla özdeşleşrniş görünmektedir. Hıris
tiyanlık'ta Tanrı'nın karşısında kötülüğü simgeleyen Şeytan vardır. Ad em ile Hawa'nın hatalan 
asli günahtır ve bunun ağırlığı bütün insanlık üzerine çökmektedir. Günahın dünyaya, Ad em' 
in işlediği hata ile girdiğini ileri süren Aziz Pavlus'tur. Felicien Challaye'ye göre bu düşünceyi 
Tektanncı öğretiye uydurmak için, Şeytan Yaratan'a başkaldıran biryaratık biçimine sokulmuş-
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mümkün ve ayrıca gereklidir de. Bu, mantıld demogojiler veya zihinsel gü
nahlar türünden olmayıp, aksine şer ve fesat türünden bir günahtır ki, böy
lece varlık bütün boyutlanyla kirlenmiş kabul edilmektedir. Hz.Davud Mez
murlar' da; "işte, ben fesat içinde doğdum ve anam günah içinde bana gebe 
kaldı",2 ve Aziz Augustinus; "gerçekte, hiç kimse, bir günlük bir bebek bile 
olsa, senin karşında günahsız değildir'~ "çocuğun narin vücudu masumdur 
ama istekleri masum değildir'~ "anam bana kötülük içinde gebe kaldıysa, an
nemin karnında günahla beslendimse, nerede Tanrım, sana soruyorum, nere
de Rab, ben, senin kulun, nerede ve hangi zamanda masumdum?"3 derken bu 
anlayışı dile getirmişlerdir. İsa'dan önce de Vaftizci Yahya insanlan, günahlan
nın bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyor, 4 günahkarlar, vergi 
görevlileri, askerler, Ferisiler, Sadukiler ve fahişelervaftiz olmaya geliyorlar
dı.5 İşte bu günahın bilincine varma, insanı ta derinliklerinden harekete 
geçirdiği gibi, ondan kurtulma bilincini de tahrik etmektedir. 6 Tarihte görü
len bütün dinler, inananlarını günaha karşı şu veya bu şekilde uyarmışlar, 
onun bu dünya ve ahiretteki helak edici özelliğini vurgulamışlardır. Hatta 
günah anlayışı bazı dinlerin odak noktasını oluşturmuş, inançlannı onun 
etrafında şekillendirmişlerdir. Bunlın sonucu olarak Hıristiyanlık'ta, Tanrı'
nın SelametProjesi adı altında bir doktrin meydana gelmiştir.7 Bununla ilgili 
olarak Yuhanna ineili'nde şöyle denilmektedir: "Çünkü Allah dünyaya hülc
metsin diye değil, aneale dünya onun ile kurtulsun diye, oğlunu dünyaya gön
derdi"8 . Bununla birlikte, amacını bu dünyada veya ahirette gerçekleşecek 
olan bir kurtuluşa yöneltmeyen hiçbir din yoktur, dolayısıyla kurtuluş daktti
ni bir anlamda dinlerin kendilerini anlamlı kılma çabasının bir ürünü olup, 9 

dini düşünce ve tecrübenin ana konusunu da oluşturmaktadır.10 

tur. Tann'I111} çevresini saran melekler gibi, Şeytan'ın yanında bulunan iblisler de ilkel animiz
min kalınnlandır. Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Felicien Cha!laye, Dinler Tarihi, çev. 
Sarnilı Tiryakioğlu, Varlık Yayınlan, İstanbul, ? , 184, 185; Annamarie Schimrnel, Dinler Tari
hine Giriş, KırkarnbarYayınlan, İstanbul, 1999,187, 286; Thomas Michel, Hıristiyan Tan
n Bilimine Giriş, Ohan Basırnevi, İstanbul, 1992, 79-84; Moojan Momen, The Phenome
non of Religion, A Thematic Approach, Oxford, 1999, 204, 536, 543; Şinasi Gündüz, 
Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınlan, Ankara 1998, 43-44, 324; GünayTümeı; "Asli Günah", 
TDVİA, İstanbul, 1991, III/496·497; Sergie A Tokarov, el-Edyan fi Tarihi Şu'ub'i-Alem, 
Arapça'ya çev. D. Ahmed M.Fadıl, Şam, 1998, 504-507; Eric J.Sharpe, Dinler Tarihinde 
50 Anahtar Kavram, çev. Ahmet Güç, Arasta Yayınlan, Bursa, 2000, 30-31. 

2 Mezmurlaı; 51: 5. 
3 Augustinus,İtiraflar, çev. DorninikParniı; İs.tanbul, 1997, 14-15. 
4 Bkz. Luka, 3:3. 
5 Bkz. Luka, 3: 10-14; Matta, 3:7; 21:32. 
6 Bkz. Mehmet Aydın, Müslümanların HıristiyanlaraKarşı Yazdığı Reddiyeler ve 

Tartışma Konuları, Konya, 1989, 162-163. 
7 Bkz. Michel, Hıristiyan Tann Bilimine Giriş, 74 vd.; Hıristiyanlık ve diğer dinlerdeki 

Salvation/Kurtuluş inancı hakkında bkz. Momen, The Phenomenon of Religion, 43, 
46, 74, 169, 213, 231, 395; Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, 227-228; Edward Conze, A 
Short History of Buddhism, Oxford, 1993, 13-14. 

1 
8 Bkz. Yuhanna, 3: 17. 
9 Kürşat Demirci, Yahudilik ve Dini Çoğıılculuk, Ayışığı Kitaplan, İstanbul, 2000, 13. 

10 Ugo Bi•nchi, Dinle< Tarihi, çev. Mu.rnfa Ün~. Kay"ri, 1999, 137. .J' i, 
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Bazı dinlerde dünya, insanın günaha düşmesine kolaylık sağlayan bir 
fenomen olarak algılanrnaktadır.ıı Çünkü dış dünya kötü ruhlar veya şey
taruardan oluşmaktadır. Hem Hıristiyaıılık'ta, hem de İslam'da şeytan veya 
iblis özde bir melek idi, ancak Allah'a isyanından dolayı huzurdan kovul
rnuştur. Yeryüzü sahnesinde insaııları Allah'tan uzaklaştırmak için devamlı 
<:alışrnaktadır.ı 2 Çinlilerin, evlerinin girişlerine şeytaııları uzaklaştırmak için 
ağaçtan yapılmış horoz figürlerini astıklan görülmektedir. Çünkü kötü ruh
lar karanlıkla birlikte ortaya çıkarken, horozun ötrnesi, güneşin/nurun doğ
masıyla birlikte kötü ruhların kaybolmasını sembolize etmektedir. Bütün din
lerde iyilik nur, kötülük ise karaıılıkla sembolize edilrnektedir.ı 3 İyiliği temsil 
eden Tann'ya karşı, kötülüğün ve isyanın sembolü olarak şeytan birçok il
kelve ilerlemiş dinlerle birlikte ilah! dinlerde de görülrnektedir.14 Zerdüşt
lük ·şeytanı(Ehrirnen) kötülüğün, dolayısıyla günahın da kaynağı olarak ni
telendirmektedir. Şeytan Tanrı'dan çıkmış olan Kutsal Ruha (Alıura Mazda) 
pusu kuran bir varlıktır. Bu mücadele zirve noktasına Zerdüştlük ve Hıristi
yanlık'ta ulaşrnakta ve alemin sonunda şeytan hezimete uğramakta, zaferi 
iyilik kazanırken, yer ve gök yeniden yaratılmaktadır _ıs 

Şeytaıılar ve kötü ruhlar sapmışlığın ve günahın sembolü iken, yine bir
çok inanç sisteminde melekler ve iyi ruhlar itaat ve ternizliğin sernbolüdür
ler. ı 6 R. Guenon, melekleri veya onu ifade eden bir eş değerinin, tüm tradis
yonlarda bulunduğunu ifade etmekte ve buna bir örnek olarak da, Hindu
izrn'deki Deva'ların gerçekte Yahudi, Hıristiyan ve İslam geleneklerindeki 
rnelelderin tam karşılığı olduğunu söylernektedir.ı 7 İncil ve Kur'an'ın birçok 
yerinde melekler zikredilir.ı 8 Hıristiyaıılığın Kutsal Ruh dediği şeye İslam 
Cebrail demektedir ki o, Hz. Muhammed' e vahyi getiren rnelektir. Oıılar insa
nın duasını duyarlar ve kurtuluşu gerçekleştirmesinde insana yardım et
rnek amacıyla yeryüzüne inerler.ı 9 Aynı şekilde birçok din, alemi ve beşeri 
varlığı iyilik ile kötülük arasındaki mücadelenin alanı olarak tasavvur et
rniş20, ikisinden birisini seçmesi konusunda da insana özgürce davranabi-

ı ı Bkz. Süleyman Uludağ, "Dünya"md, TDVİA, İstanbul, X/1994. 
ı2 Hasan el-Baş, Abedeti'ş-Şeytan, Daru'I-Kuteybe, Beyrut, 2002, 23-28; Katolik Kilisesi 

Din ve Ahlak İll{eleri, Fransızca'dan çev. Dominik Parnir, İstanbul, 2000, 106. 
ı3 Edib Sa'b, el-Edyanü'l· Hayye, Darii'n-Neh11.ı; Beyrut, 1995, 201. 
ı4 Bkz. Hasan el-Baş, Abedeti'ş-Şeytan, ı8 vd .. 
ıs Bkz. Momen, The Phenomenon of Religion, 217. 
16 Rosemary Goring, Dictionary of Beliefs and Religions, Wordsworth Editions, Lon

don, 1995, 23. 
ı 7 Rene Guenon, Kadim Bilimler ve Bazı Modem Yanılgılar, İnsan Yayınları, İstanbul, 

2000, 29; Mustafa Ünal, Din Fenomenolojisi, Kayseri, ı999, ı94-196. 
18 İncil ve Kur'an'daki Melek anlayışıyla ilgili olarak şu ayetlere bakılabilir: Matta, ı3: 4ı, ı8: 

10; 24: 31; Luka, ı: ll- 26, 2: 14;20: 36, 22: 43; İlıranilere Mektup, ı: 6, 13-14; Markos, 
16: 5-7; Bakara, 30, 3ı, 34, ı77; Al-i İmran, ı8, 39, 42; Nisa, 166, 172; Hicr, 28; İsra, 40, 61; 
Hacc, 75; Furkan, 21, 22, 25; Zümer, 75; Fussilet, 14, 30; Necm, 27; Talırim, 4, 6; Kadir, 4. 

19 "Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey in erler. Bir selam 
(güvenlik) dir o gece, ta tan atana kadar."(Kadı; 4-5). 

20 Ünal, Din Fenomenolojisi, 174. 

. . · 
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len bir varlık olarak bakmıştır. Bununla bağlantılı olarak tövbe, af, sevap, 
ceza, cennet ve cehennem fikirleri doğmuştur.21 Bu tarz düşünceleri eski 
Mısırdininde; ruhların muhakemesi esnasında, insanlan arnellerine göre; 
iyi ruhları, üzerinde sonsuz saadetin bulunduğu bir ülke veya cennete gön
deren; kötü ruhlan da, ateşi hiç dinmeyen cehenneme yollayan Osiris'in 
mizanı telakkisinde görmek mürnkündür.22 

Cennet ve cehennemi yeryüzünde tasavvur etmeleri yönüyle Hint dinle
ri diğer dinlerden farklı bir konuma sahiptirler. Buna göre tenasüh, maddey
le kirlenme, elemin kaynağı olan zaman sarmalına boyun eğme birer azaptır. 
Günahkarın cezalandırılması, ruhunun insan bedeni olmayan daha aşağı 
başka dünyevi bir cisme intikal etmesiyle olur. Hinduizm, nefsi arındınp bu 
dünyada daha üstün bir konum için yeterli ölçüyü gerçekleştirememiş olan 
şahsın tekrar dönüşünde tecelli ede(cek ola)n daha küçük bir kurtuluş ta
savvur ederken, Budizm'le bu, mutlak anlamda maddeden ve yok oluştan 
tamamen özgürleşip hakiki büyük kurtuluş şeklini almak, yani Nirvana'ya 
ulaşmaktır. Yani bu; bedenden tamamen azade olma, yeryüzüne tekrar dö
nüşten kurtulma ve elemin sona ermesi demektirP 

Çin ve Hint Dinlerine Göre Günahın Kaynağı 
Genellikle dinler, insanoğlunun zamanla uzaklaştığı saf, an-duru bir ko

numunun bulunduğuna inanrnaktadır. Buna göre, insanlığın ilk dönemlerin
de bir zamanlar bütün insanlann mutlu ve huzurlu olduğu bir çağ vardı. 
Başlangıçta her şey mükemmel idi, sonraları bu mutluluğu bozan bir şey 
oldu ve işiler tersine döndü.24 Bu konum, Çin dinlerinin nizam veya doğru 
yol dedikleri varoluşsal ve ahlakf yöntemde kendisini göstermektedir. 25 Söz 
konusu durum, bireyi esas alan26 Taoizm için olduğu kadar, toplumu esas 
alan27 Konfüçyanizm28 için de geçerlidir. Lao Tse ve öğrencilerine göre, bi
reysel varoluş evrensel varoluşun bir parçası olup, 29 bu nizarndan uzaklaş
ma insanı günaha sürükler. Kurtuluşun yolu evrensel varoluşla tam bir birlik 
oluşturmaktır. Bu ise şefkat, samimiyet, nezaket, alçak gönüllülük ve sevgi 

-2ı B.Ja. Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, 202. 
22 Bkz. Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Medya Ofset, İstanbul, ı999, 1/62, 63. 
23 Bkz. Georges Minois, "Ta.rihü Cehennem", Fransızca'dan Arapça'ya çev. Antoine ı. Hac

hem, Beyrut, ı996, 23-24; Ali İhsan Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancımn 
Tenasüh İnancıyla İ1işkisi, İstanbul, ı996; Louis Renou, Hinduizm, çev. Maide Selen, 
İletişinı Yayınları, İstanbul, ı 993, 52; Cemi! Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, İletişinı Yayın
ları, İstanbul, ı994, ı68; Bianchi, Dinler Tarihi, ı39. 

24 Bkz. Şaban Kuzgun, Dinler Tarihi Dersleri, Kayseri, ı993, 1/44-45. 
25 Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, ı99; Roger Garaudy, İnsanlığın Medeniyet Destam, çev. 

Cemal Aydın, Pınar Yayınlan, İstanbul, ı 995, 39. 
26 Bkz. GünayTümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara ı997, 73. 
27 Bkz. Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, 63 vd. 
28 Bazı günümüz Çin bilginlerine göre Konfüçyanizm genel olarak bir din şeklinde algılanma

makta, felsefi bir sistem, fert ve devlet için bir ahlak yasası olarak görülmektedir. Bkz. Toka
rov, el-Edyan fi Tilıihi Şu'ub'i-1 Alem, 270. 

29 Bulcsu Siklos, "Philosophical and Religious Taoism", Tlıe World's Religions, (Ed. By. 
Steward Sutherland, Leslie Houlden, Peter Clarke, Friedhelm Hardy), London, ı988, 547. 
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gibi erdemlerden oluşan üstün ahlaki ilkelere uymakla gerçekleşir. Bunun 
sonucu da, yapay vehimlerin şekillendirdiği kişilikten kurtulma ve bir an
lamda insanda ilahi kişiliğin açığa çıkması yönündeki değişme olur.30 Ahlak 
yasası yoluyla varlığı şekillendirmenin en önemli iki şartı, insandaki en üs
tün şeye, yani akla uymak ve insandaki en düşük şeyden, yani nefs! eğilim
lerden ve bedeni kuvvetlendirmekten uzak durmaktır. Bu şekilde, aklı en son 
takatine kadar kullanmak suretiyle insan nefsini arındırır ve Gök'ün irade
sini yerine getirmiş olur.31 

Aynı şekilde Hint dinlerinde günah, insanın kendi öz tabiatından veya 
hakikatinden uzaklaşmasından meydana gelir.32 Bu uzaklaşma, Hinduizm 
ve Budizm'de bireye kendi kendine yetme vehmi verir ve insan kendisini 
hakiki ve bağımsız bir varlıkmiş gibi görmeye başlar. Böylece birey, sınırsız 
bir kazanma, yaşama hırsı ve hayata devamlı geri gelme iştiyakıyla dolar. 
Taoizm'deki Kozmik Düzen Hinduizm'de Brahman adını alır. Bralırnan her 
şeyi harekete geçiren mutlak hakikattir. Beşeri varlığın kurtuluşu Bralırnan'ı 
idrak etmekle başlar. Erdemli/üstün hayat, Atman ile Brahman arasındaki 
birliği gerçekleştirmek için gösterilen çabalardan ibarettir. Bu amaca ulaşma 
yollarından biri olan Yoga, söz konusu birliği sağlamak için, nefsarn heves
leri öldürerek nefsi teınizlemeyi hedef edinen manevi bir eğitim türüdür. 
Dua ve meditasyon yoluyla nefs temizlendiği zaman, insan kurtuluşu ger
çekleştirme yolunda kendisine çok yardımcı olacak olan salih arnelleri yap
ma yeteneğini de elde etmiş olur.Hinduizm, Caynizm ve Budizm'in her üçün
de de günah maddeyle bağlantılı olduğu için, günahtan kurtulmanın yolu, 
maddeden kurtulmaktır. Buna göre görünen madd! alem sadece bir vehim
dir ve onu bilmek için uğraşmak cehalettir. Bu yüzden de mutlak hakikat, 
maddeden tamamen uzalc kalınakla elde edilirP 

İlahi Diniere Göre Günahın Kaynağı 
Kuşkusuz başlangıçta günah yoktu. Yani Tanrı'nın yaratıcılığının bir par

çası olarak günah ilk altı Kutsal Kitap gününde ortaya çıkmamıştı. Çünkü 
Tanrı dini daha yaratmamıştı. Adem ile Havva iyi ile kötüyü bilip, bilgelik 
kazanarak, Tanrı gibi olmak amacıyla meyvayı yediler.34 İlahi dirilere göre 
günah, Allah'a isyan etme şeklinde ortaya çılcar. İlk günahk§r, aynı zamanda 
ilk insan ve ilk müınin olan Adem'dir.35 O günahkar olmadan önce daimi bir 
nimet içerisindeydi. Hİristiyanlılcta Adem günah işleyen ilk insanı, İsa da 

30 Sa'b, el-Edyanü'l· Hayye, ı99. 
3ı A.C.Bouguet, Comparative Religion, London, 1962, 184-185. Konfi.içyüs'e göre Göğe 

merdivenle gidilemez, ona ancak erdernle ulaşılabilir ve Göğün buyruklarını bilmeden bü
yük ve üstün insan olmak mümkün değildir. Bkz. Konfi.içyüs, Konuşmalaı; çev. Muhaddere 
Özerdim, MEBY., İstanbul, 1990, ı31, 134. 

32 Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, 29. 
33 Abdülmün'im el-Hufni, el-Mevsı1'atü'l-Felsefiyye, Dar ibn Zeyd un, Beyrut, ? , ı ı6-1 ı 7, 

ısı, so4. 
34 Bkz. Aytunç Altında!, Üç İsa, İstanbul, 1993, 73-74. 
35 Mustafa Erdem, Hz.Adem (İlk İnsan), TDVY., Ankara, 1993, 84 vd; Momen, The Phe

nomenon of Religion, 34-35. 
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arın( dır) an yeni insam sembolize etrnektedir.36 Yahudilik Adem'in günahına, 
bütün be~er cinsine te~rnil olan ve her bireyin ta~ıdığı bir günah olarak bak
makta,37 i~lenen günah kötü sonuçlan da beraberinde getirmekte, iyi ile kö
tüyü ayırt etme duygusunu ortadan kaldırarak kötülük ve acıların kaynağı 
olmakta, böylece Tann'dan uzakla~tırarak ilahi rahmetin önünü de kesmek
tedir.38 Eski Ahit'in Tevrat bölümünde Rab ile Musa arasında cereyan eden 
diyaloglarda "babalann günahını oğullarda ve oğullann oğullannda, üçüncü ve 
dördüncü nesilde arayanAllah"39 denirken, günahın ku~aktan ku§ağa geçtiği
ne i~aret edilmekte, ancak Hezekiel Kitabı'nda, İsrailoğullan arasında yaygın 
olan "babalar koruk yediler ve oğullann dişleri kamaştı"40 anlayı§ının artık 
Tann tarafından değ~tirdiği vurgulanmakta ve onlara ~öyle seslenilmekte
dir: "Fakat siz: Babanınfesadını oğul niçin taşımasın dersiniz? Suç işleyen can, 
ölecek olan odur; babanın fesadını oğul taşımaz ve oğlun fesadını baba taşımaz 
ve salih in salahı kendi üzerinde olur, kötünün kötülüğü de kendi üzerinde olur. Ve 
kötü adam işlemiş olduğu suçlann hepsinden döner ve bütün kanunlanını tutar, 
hale olanı ve doğru olanı yaparsa, elbette yaşayacak ve ölmeyecektir. Yapmış 
olduğu günahlardan hiçbiri ona karşı anzlmayacalctır'. 41 M us evi Yasası'nda günah 
özel bir olgudur. Daima günah i§leyen özel bir ülke (Hezekiel, 14:12-13), gü
nahkar bir krallık (Amos, 9:8), Sodom ve Gomore gibi özel kentler (Tekvin, 
18:20), İsrail'de olduğu gibi günahkar bir ulus (Amos, 3:2) ya da günaha 
giren özel bir can (Hezekiel, 18:3). Musevi'nin gündelik hayatında günahtan 
çok lcorlcu ve anlayış rol oynar. Yahudi geleneğinde günah i~leyen ruh, kendi 
cezasını kendi çeker, tüm insanlığın adına ceza çekemez.42 

Hıristiyanlık ve İslam'a göre insanlar günah i~lemeye mütemayildir. Fa
kat bu ild din arasındaki temel fark §Udur; Hıristiyanlık'ta günah doğu§tan 
olup ondan kurtulmak için aracı gerekirken,43 İslam'a göre fert sadece ken
di günahının sorumluluğunu yüklenmektedir.44 Hıristiyanlık'ta adalet ve 

36 Erdem, Hz.Adem (İlk İnsan), 91-96; Ali Erbaş, Hıristiyan Ayinleri, Nun Yayıncılık, 
· İstanbul, 1998, 95. 
37 Tekvin: 3: 1-21. 
38 Mehmet Kataı; Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam'da Tövbe, Töre Yayınları, Arıkara, 

1997, 3. 
39 Bkz. Çıkış, 20: 5; 34: 7; Sayılar, 14: 18; Tesniye, 5: 9. 
40 Hezekiel, 18: 2. 
41 Hezekiel, 18: 19-22. 
42 Altında[, Üç isa, 78-79. 
43 Bkz. Erbaş, Hıristiyan Ayinleri, 197-202, 238; "Fakat Allah bize olan sevgisini bununla 

ispat ediyor ki, biz henüz günahkarlar iken, Mesih bizim için öldü. imdi onun kanı iie salih 
sayılınış olarak, onun vasıtası ile gazaptan daha ziyade kurtulacağız. Zira eğer düşman iken, 
Oğlunun ölümü vasıtası ile Allah ile banştıksa, banşınış olarak onun hayatı ile· daha ziyade 
kurtulacağız". (Romahlara, 5: 8-10) .. 

44 Bkz. "Hiçbir günahkar başkasınm günahını çekmez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak 
için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa, bir şey taşınmaz" (Fatıı; 18). Aynca bkz. 
En'aın, 164; İsra, 15; Zümeı; 7; Necm, 38 (İslami açıdan günah kelimesinin sözlük ve terim 
olarakanlaını ve günah kelimesine yakın diğer kavrarnlar hakkında daha geniş bilgi için şu 
eseriere bakılabilir: Sadık Kılıç, Kur'an'da Günah Kavranu, Konya, 1984, 32-33; Kataı; 
Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslam'da Tövbe, 6; Asım Yapıcı, İslam'da Tövbe ve 
Dini Yaşayıştald Rolü, Beyan Yayınlan, İstanbul, 1997,24-26. 
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rahmet Tann'nın en önemli iki sıfatıdır. Buna göre Tanrı, adaletinin gereği 
olarak, günahlarından dolayı insanları cezalandırması, rahmetinin gereği 
olarak da onları bağışlaması gerekmektedir. Bu iki sıfatı bir arada toplama
nın yolu da, Tanrı'nın insan şeklinde Oğul olarak tecelli etmesi ve haça 
gerilmesidir.45 Hıristiyanlık'ta günah iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan bi
rin'tisi, Adem'den dolayı bütün insanlara sirayet ettiğine inanılan asil gü
nah; diğeri ise, fertlerin bizzat işlediği fiili günahtır.46 Pavlus, Hıristiyan inan
cını açıklarken, İsa'nın bizim günahlarımız yüzünden acı çekip öldüğünü 
söylemiştirY Pavlus'a göre insanlar başlangıçta Ad em ile Havva'nın işledik
leri sayılan günahtan dolayı, doğuştan günahkar oldukları için eşit ve öz
deştiler. Bu ilk günah, ister Yahudi, ister Gentile, ister Pagan olsun, fark etmi
yordu. Dolayısıyla Pavlus, bütün Gentile'leri günahkar ilan etmekle kalma
mış, günahı insanlığın benliğinde, hatta doğmanuş kuşaklarda başlatıyor
du. Musevi için günahın yalnızca iki sonucu vardı: Ya Rab tarafından ceza
landırılıyor, ya da bağışlanıyordu. Üçüncü bir yol yoktu. Ancak Pavlus, Mu
sevi geleneğinin dışında, üçüncü bir seçeneği açıklayıp sistemleştirdi. Bu 
da ıstırap çekmekti. Başkalarının günahları için acı çekme Museviler için 
bir lükstü ve halen de öyledir.48 Asli günah düşüncesini, kalıtımsal günah· 
olarak sistemarize edilmesinde, Aziz Augustinus da büyük katkısı olmuş
tur.49 Öte yandanKaren Armstrong, İsa'nın çarnuha geriliş ini, bir çeşit Adem'in 
ilk günahının kefareti olarak gören ayrıntılı kurarnların dördüncü yüzyıla 
kadar gündeme gelmediğini ve bunun yalnızca Batı'da bir önem taşıdığını 
ifade etmektedir.50 Hıristiyanlık'taki asil günah doktrini tarih boyunca oldu
ğu kadar, Rönesans ve sonrası filozofları üzerinde de etkili olmuştur.51 

İslam dini insanın günah işleyen bir varlık olmasını, günahın bireyselli
ğini kabul ederken, Hıristiyan teolojisindeki asil günah doktrinini kökten 
reddetmektedir.52 Buna göre: "Kim zerre kadar hayır işlerse, onun mükafatını 
görecek, kim de zerre kadar bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir,"53 

45 Ahmed Şelebi, el-Mesihiyye, Kahire, 1998, 159. 
46 Katar; Hıristiyanlıl{, Yahudilik ve İslam'da Tövbe, 4. 
47 Bkz. Korintoslulara Birinci Mektup, 15: 3. 
48 Altında!, Üç İsa, 79-80. 
49 Aziz Augustinus, sırf Adem'in o biricik günalundan ötürü, Tann'nın insanlığı ezeli lanete 

mahkum ettiğine inanıyordu. Kalıtımsal günah, Augustinus'un şehvet adını verdiği duyguyla 
kirlenmiş olan cinsel eylenıle onun bütün soyuna geçmişti. Ona göre şehvet, Tanrı yetine 
yaratıklardan zevk almaya yol açan akıl dışı arzuydu. Bkz. Karen Armstrong, Tann'mn 
Tarihi, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1998, 170. 

50 Bkz. Annstrong, Tann'nın Tarihi, 125. 
51 Örneğin, Schopenhauer'e göre Hıristiyanlık, asli günalıtan dolayı pesimist bir dindir. Çünkü 

bu düşünce insanın irade ve kudretini inkar anlamına gelmektedir. Bu anlamda Budizm, Hı
ristiyanlıktan da ileridedir; zira Budizm din için iradeyi tamamen yok sayınayı öngörmekte
dir. O, putperestlik ve Yalıudilik'i optinıist dinler kategorisinde değerlendirmektedir. Bkz. Ali 
Şelek, el-' Ald fi Mecre't-Tarih, Darü'l-Meda, Beyrut, 1985, 154. 

52 Bkz. Fazlur Ralıman, Ana Konularıyla Kur'an, çev. Alpaslan Açıkgenç, Fecr Yayınlan, 
Ankara, 1987, 73. 

53 Zilzal: 7-8. 
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"herkesin kazanacağı yalnız kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu 
yüklenmez."54 Ayrıca, Kur'an'a göre, Adem ile Havva işledikleri günahtan 

· sonra tövbe etmişler ve Allah da onları affetmiştir.55 Daha önce ifade olun
duğu gibi, Hint dinlerinde madde bizatihi günah, şer ve kirlenmenin kayna
ğı, kurtuluşun yolu da ondan azat olmak iken, İbrahim! dinlerde durum 
böyle değildir. Burada kirlenme maddi alemdeveya bedende değil, tam ter
sine maddi alemi ve bedeni hayır veya şer yolunda kullanan insanın kendi
sindedir. Öyleyse kurtuluş maddeden kurtulma değil, bilakis madde ile bir
likte kurtulmadır. Bununla birlikte, kurtuluşun şartı İbrahiml dinlerde de 
diğer dinlerden farklı değildir. Kur'an'ın tabiriyle söyleyecek olursak bu şart, 
iman ve salih ameldir.56 

Kurtuluş İçin Ayinl~r/İbadetlerin Fonksiyonu 
Yukanda ifade edilmeye çalışıldığı üzere genellikle dinler, insanın kurtu

luşunu iman ve salih arnele bağlamaktadır. Salih arneller insanın kurtuluş 
için verdiği mücadelenin çok önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. Bunlar, 
kendisine ayin/ibadet denen bir takım dini pratikler toplarnından ibarettir. 
Bunlardan büyük bir çoğunluk temizlenmeyle ilgilidir. Örneğin, suyla yıkan
ma ritüelini birçok dinde· görmekteyiz ki, burada bedensel temizlik, esas en 
ruhu anndırmanın bir sembolüdür.57 Hinduların, kökeninin göklerde oldu
ğuna inandıklan Ganj nehrinde yıkanmalan,58 Hıristiyanların vaftizi59 ve 
bir anlamda Müslümanların abdest almaları da bu cürnledendir.60 Su ile 
temizlik veya annma söz konusu olduğunda elbette Sahillik önemli bir yere 
sahip olmaktadır. Vaftiz olarak da adlandırılan su ile temizlenme merasirni, 
özellikle Pazar günleri olmak üzere bayramlarda ve diğer dini münasebet
lerle yerine getirilmesi zorunlu olan bir ayindir. Böylece bir Sabü, bu maddi 
alemin bütÜn kuşatmalarından özgür kaldığını, Tanrı'nın huzurunda huşu 
ile bulunduğunu, ruhunun annarak iyiliğe daha yatkın, Tanrı'ya daha ya
kın olduğunu hisseder.61 Zerdüşdükte ise ateş aynı fonksiyona sahiptir.62 

S4 En'aın: 164. 
SS Bkz. Bakara, 37. 
S 6 "And olsun Asra ki, insan mutlaka bir ziyandadır. Ancak iman edip iyi işler yapanlaı; birbirle

rine hep hakkı tavsiyeedenler ve sabn tavsiyeleşenler başka"(Ası; 1-3). 
S 7 Değişik inanışlardaki su kül tü hakkında daha geniş bilgi için bkz. Erbaş, Hıristiyan Ayin

leri, 45-68. 
58 Bkz. Klaus K. Klostermaieı; A Concise Encyclopedia of Hinduisnı, Oxford, 1999, 72-

73. 
S9 Bkz. Mircea Elia_de, Patterns in Comparative Religion, London, 19S8, 196-197; Aziz 

Pavlus'a' göre imana giriş vaftizden geçer ve vaftiz sayesinde Yahudi ile Yunanlı, özgür ile 
köle, kadın ile erkek arasında hiçbir fark kalmaınakta herkes Mesilı'te bütünleşmektedir (Bkz. 
Galatyalılara, 3: 2S-28). 

60 Bkz ... Erbaş, Hıristiyan Ayinleri, 6S 
61 Bkz. Selim Birinci, es-Sabietü'l-Mandaiyyün, Dirasetün fi Tarihi ve Mu'tekeda

ti'l-Kavmi'l-Mensiyyin,' Farsça'dan çev. Cabir Ahmed, Darü'I-Kunı1zü'l- Edebiyye, Bey
rut, 1997, 184-194; Şinasi Gündüz, Sabiiler, Vadi Yayınları, Ankara, 199S, 141. 

62 Bkz. Goring, Dictionary of Beliefs and Religions, 1 76; Garaudy, İnsanlığın Mede
ıiiyet Destam, 35. 
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Bu arınma ayinlerinden bir diğeri de, bazı dinlerde belirli dönemlerde yeri
ne getirilen oruçtur.63 İsa oruçla ilgili olarak şöyle konuşmuştu: "Oruç tut
tuğunuz zaman ikiyüzlüler gibi surat asmayın; zira onlar oruç tuttuklannı 
insanlar görsünler diye, suratlannı asarlar. Doğrusu size derim: Onlar karşı
lıklarını aldılar. Fakat sen oruç tuttuğun zaman başına yağ sür ve yüzünü 
y:ı.ka; ta ki insanlara değil, gizlide olan Babana oruçlu görünesin ve gizlide 
gören Baban sana ödeyecektir" .64 İslam'da oruç, Kur'an'ın indirildiği rama
zan ayı boyunca tutulur ve amacı da saf/temiz fıtratı pekiştirmek, nefsi 
arındırmaktır.65 Bütün bunların ötesinde dinlerde tövbenin, günahtan kur
tulup Tanrı'ya dönüşü sembolize etmesi açısından önemli olduğu kadar, kap
sayıcı bir işlevi de bulunmaktadır. Üç ilahi dinin Kutsal Kitaplan tövbe üze
rine vurgu yapmaktadır.66 Çünkü az önce de belirtildiği üzere tövbe Tann'
ya dönüşün ifadesidir. Yahudilik'te bir rahibin önünde günah itirafı.yoktur. 
Hıristiyanların anladıklan anlamda bir inayeri de Yahudilik kabul etmez. Bir 
günah işleyen Yahudi ancak dua, sadaka ve tövbe ile bağışlanabilir. 67 Tövbe
nin Hıristiyanlıktaki konumu diğer iki ilahi dinden oldukça farklıdır. Kili.se 
Babalan tövbeyi ikinci vaftiz veya vaftizin yenilenmesi olarak adlandırmış
lardır. Buna göre, birinci vaftizde Tarırı'nın Krallığına doğru seyehate başla
nır. Tanrı insanoğlunun zayıflığını ve her an günaha düşme ihtimalini bildi
ğinden ikinci bir vaftiz demek olan tövbeyi insanlara vermiştir. Bu sayede 

• insan düşüş halinden kurtulup eski haline ulaşabilir, gönül yaralarını iyileş
tirebilir ve Tanrı'ya doğru olan çetin yolculuğuna devam edebilir. Bu an
lamda tövbe, genellikle anlaşıldığı üzere, bazı suçluluk duygulannda baş
vurulan yasal bir prosödür veya Kilise festivallerinde icra edilen bir pratik 
veyahut büyük psikolojik açmazlarla karşılaşıldığında uygulanan bir şey 
değildir. Tövbe kelimesinin Grekçe karşılığı olan metanoia (kafa yapısının 
değişmesi), hayatın büsbütün değişmesine ve günahı bütün kalbirnizle red~ 
detmeye işaret etmektedir. Eğer tövbe içten ve samimi ise, onun etkisi dav
ranışlara da yansımalıdır. Bununla ilgili olarak Aitolian'lı Aziz Kosmas şöy
le demişti: Bütün ruhani pederler, patrikler, din adamları ve insanların hepsi 
seni affetse de, tövbe ve pişmanlığın davranışlarında akis bulmuyorsa, sen 
halen affedilmemişsin demektir.68 

Kurtuluşa ermek içinannma sürecinde ayinlere/ibadetlere arız olan büyük 
bir tehlike ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu da, onların özlerinden koparı
larak sadece birer görüntü şeklinde icra edilmesidir. Her dinde ibadetleri şu 
veya bu tarzda yerine getiren inananlar topluluğu bulunur. Bazen kişi, dış 
görünüş hoşuna gittiği için, bazen de gerçek manasma inanmadan, sadece 

63 Bkz. Tal1sin Feyizli, İslam'da ·ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban, MEBY, 
İstanbul, ı 993. 

64 Matta, 16: 18. 
65 Bakara, 183. 
66 Bkz. Rosemary Goring, Dictionary of Beliefs and Religions, London, 1995, 438. 
67 Mehmet Aydın, Din Fenomeni, Konya, 1995, 186. 
68 Bkz. Nektarios Antonopoulos, Return, Akritas Publications, Greek, 2002, 20-21. 
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içinde bulunduğu cemaati razı etmek için bu ibadetleri yapar. Tamamen 
özünden soyutlanmış olarak ibadetleri alışkanlık olarak yapanlar da vardır. 
Bu durumlarda ibadetler, gerçek amaçları göz ardı edilerek ve asıl işlevlerini 
yerine getirmekten uzaklaşarak, salıibinin manevi hayatını tehdit eden bir 
hal alabileceği gibi, çerçevesi genişlediğinde, toplumun gerçek dini hayatı
nı dumura uğratan bir konuma da gelebilir. İbadetlerin sadece dış görünüş
lerine sıkı sıkıya yapışmanın insanı kurtuluşa erdirmekten çok, dinsel bağ
nazlığa, düşmanca bir tutum takınmaya veya diğer dirılere tamamen kapalı 
konuma gelmeye sürüklediği görülmektedir. Dirılere arız olan bu gerçek teh
likeden dolayı, din kurucuları ve arıların büyük önderleri şekilciliğe karşı 
çıkmışlardır. Bu konuda, Ferisilere karşı Hz. İsa'nın tutumu açık bir örnek 
olarak gösterilebilir.69 Diğer taraftan, böyle bir tehlike karşısında, ibadetleri 
yerine getirmeden, günahlardan kurtulmak için, dinin sadece inanç kısmı
na dayanmak da bazen kafi görülmemektedir. Bu şu demektir: Hangi dinden 
olursa olsun, bir mümirıin, din! hayatını derirıliğine yaşamaksızın bazı kişi
sel duaları tekrarlaması yeterli değildir. Hz. İsa bunlar için İşaya peygambe
rin şu sözünü benimsemişti: "Bu kavim dudakları ile beni sayaribana yaklaşır; 
fakat onların kalpleri benden uzaktır" .7° Aynı çerçevede İsa yine şöyle de
miştir: "Bana Ya Rab! Ya Rab! diyen herkes göklerin melekutuna girecek değil
dir; ancak göklerde olan Babamın iradesini yapan girer" .71 Kur'an'da birçok 
benzeri bulurımakla birlikte, bu konuya en güzel örnek; "İnsanlar: 'İnaiıdık' 
demeleriyle bırakılıp da imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar?"72 ayetidir. O 
halde, ne sadece inanç, ne de sadece ibadet tek başına arınmayı gerçekleş
tirıneye yeterlidir. Ancak hem inanç, hem de ibadeti aynı anda varoluşun
( un) ayrılmaz bir parçası haline getiren ve bunu hayatına olumh.ı, verimli 
bir şekilde yansıtan kişi gerçekten arınabilir. İman esasları; insandaki ente
lektüel boyuta seslenirken, okuma, rüku', mum yakma, buhur ve tütsü tüt
türme gibi ibadetler de ondaki amell boyuta hitap ederek, insanı bütün 
varlığıyla temizlenme ve arınma arneliyesine iştirak ettirir. Önemli olan, inanç 
ve ayinlerin içten, kalpten gelen sağlam içsel temellere dayanmasıdır. Mez
murlar'da geçen Hz. Davud'un duasına yılkarıda işaret etmiştik: "Bende ter
temiz bir kalp var eyle Ya Rab! Ve içimde doğru bir ruh var eyle".73 Diğer 

taraftan, dış ile iÇ, öz ile şeklin arasını ayırma olgusu birçok dinde görül-
. mektedir. Konfüçyüslük, erdemli hareketin kendisini dışa vurmaması gerek
tiğini ön görmektedir. Erdemli hayat, zorlama ve yasanın değil, ruhun bir 
neticesidir. Sevgi, yasayı zorunlu olmaktan çıkarır ve insanın içindeki yüce 
öze işaret eder ve o aynı zamanda bütün salihamellerinde esası olur. Vicda
nının sesine kulak verip onun gereğini yapan insan, tanrının iradesini yeri
ne getiren ü~tün insa~dır.74 Yahueti peygamberlerinin de şekilciliğe, yani 

69 Bkz. Matta, 22: 15-21; Yuhanna, 7: 51; 8: 1-11. 
70 Matta, 15: 7-8. 
71 Matta, 7: 21. 
72 Ankebut, 2. 
73 Mezmurlaı; 51: 10. 
74 Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, 86-94, 205. 
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inanç ve ibadetlerin gerçek anlamlanndan uzak bir şekilde sadece lafzi iti
raflara indirgenmelerine karşı ağır eleştirilerde bulunduklan bilinmekte
dir.75 Yeremya, dinin özünün, kalbin derinliğinde bulunan ruh! bir maya 
olduğuna inanıyor ve kurtuluş ahdinin müminlerin kalplerine kazılmış, Al
lah ile kul arasında bir sözleşme olduğuna vurgu yapıyordu: "Ey Yeruşalim! 
yü~eğini kötülükten anndır ki, kurtulasın. Kötü düşüncelerin ne vakte kadar 
iÇinde kalacak'?6 İsa da, bu içe bakışa önem vermeye devam etti ve kalp 
anrimış olmadığı takdirde bütün dinsel fenomenlerin, yapıp etmelerin fay
dasız olduğunu açıkladı. "Çünkü kötü düşünceler, öldürmeler, zinalar, fuhuşlar, 
hırsızlıklar, yalan şehadetler, küfürler kalpten çıkar. İnsanı kirleten şeyler bun
lardır; fakat yıkanmamış ellerle yemek insanı kirletmez" .77 "İsa halkı yanına 
çağırıp onlara dedi: Dinleyin ve anlayın, ağza giren şey insanı kirletmez; fakat 
ağızdan çıkan Şeydir ki, insanı kirletir". 78 Yine İsa, şekli ibadetlerde aşırı ya 
kaçmalarından dolayı Ferisileri dışı güzel kabiriere benzetmiştir: "Siz de 
böylece insanlara dıştan salih görünürsünüz, fakat içten ikiyüzlülük ve fesatla 
dolusunuz" .79 O'na göre bütün kötü işler içten geldiği gibi, bütün salih arneller 
de içten gelir: "İyi insan iyi hazinesinden iyi şeyler çıkarır; ve kötü insan kötü 
hazinesinden kötü şeyler çıkarır".80 Söz eğer kalpten gelmiyorsa o ancak 
yalan ve riyadır: "Ey engerekler ne-s li, siz kötü olduğunuz halde nasıl iyi şeyler 
söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız kalbin taşmasından söyler''.81 Aynı şekilde İs
lam dini de kalp temizliğini iman ve arnelin sıhhatinin esası olarak kabul 
etmiştir. "O gün ki, ne malfayda verir, ne oğullar! AncakAllah'a temiz bir kalp 
ile varan başka!".82 İslam'a göre, eğernamaz kılanın kalbinde takva bulun
muyorsa, doğuya veya banya yönelmek, haddizannda kurtuluş adına bir 
şey ifade etmez.83 Hadis literatüründe ve tasavvufta yaygın olarak baş vu
rulan bir hadis kalbin önemini vurgulamaktadır: ''Allah sizin maddf varlı
ğımza ve suretierinize deği~ kalplerinize bakar.84 "Sihizm'e göre de şekli ayinler 
kurnıluş taliplisini Allah'tan alı koyar. Kurtuluşun: vesilesi Allah'ın ismini sıkça 
anmak ve O'nda erimekle beraber, Allah'ı devamlı ve doğru şekilde düşünmek-

7 S "Ey bütün Yahuda, Rab be tapınmak için bu kapılardan girenler, Rabb'in sözünü dirıleyin. İsra
ilin Allahı, orduların Rabbi şöyle diyor: Yollarııuzı ve işlerinizi ıslah edin ve sizi bu yerde 
oturtunırn. Rabbin mabedi, Rabbin mabedi, Rabbin mabedi bunlardır diye yalan sözlere 
güvenrneyin. Çünkü yollarııuzı ve işlerinizi iyice ısialı ederseniz, bir adanıla komşusu arasın
da tanı adalet ederseniz, garibi, öksüzü ve dul kadını rnağdur etmezseniz ve bu yerde suçsüz 
kanı dökrnezseriiz.ve kendi ziyanımza olarak başka ilahların ardınca yürürnezseniz,o zaman 
bu yerde, ezelden ebede kadar atalarııuza vermiş olduğum diyarda sizi oturturÜrn" (Bkz. 
Yeremya, 7: 1-7). 

76 Yeremya, 4: 14. 
77 Matta, 15: 19-20. 
78 Matta, 15:10-11. 
79 Matta, 23: 28. 
80 Matta, 12: 35. 
81 Matta, 12: 34. 
82 Şuara, 88-89. 
83 Bkz. Bakara, 177, 189; Al-i İnıran, 92. 
84 Müslinı, el-Birr ve's-Sıle, 33,33/ Hadis No: 2564. 
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tir. Nanak'ın; "Allah heryerdediı; fakat insan ilk önce O'nu kendi kalbinde bula
mazsa başka hiç bir yerde de bulamayacaktn.)'85 dediği rivayet edilmektedir. 

Kurtuluş Metotları ve Kurtarıcılar 
Dinler kurtuluşu gerçekleştirınede değişik yollar önermişlerdir. Bunlar

dan bazıları, günahtan kurtulmak için dünyadan tamamen veya kısmen 
soyudanarak erdemli bir hayat sürmeyi, diğer bazıları ise, din kurucularını 
ve önderlerini örnek alarak ahlakı olgunlaştırmayı tercih etmiştir. Mesela 
Hinduizm, kendi ıstılahına göre iman kabul ettiği Marifet'te bunu gerçek
leştirmeye çalışırken,86 özde bir ruhhanlık dini olan Caynizm, bu kurtuluş 
yolunu katı bir züht hayatı ve bedene eziyette görmektedir.87 Kurtuluşa er
mek için dünyadan soyudanmayı şart koşmayan dinlerde bile, özün temiz
lenmesi ve arınmış olarak kalmak için, o dinin bazı mensupları bir yolunu 
bularak dünyadan uzaklaşmışlardır. Hıristiyanlıkta ruhban sınıfının ve İsla
miyet'te bazı mutasavvıfların yöntem ve amacı bu idi. Ruhbanca itizal, her 
ne kadar, dinin akide kısmı tarafından şart koşulma(mış)sa da, farklı inanç
ıara sahip olmakla birlikte Budist, Hıristiyan, Müslüman ve başka inanç 
mensuplarının bu zühd! itizal yoluna meylettikleri görülmektedir. Bazı ta
savvufi metinlerde üzerinde çok durolmasına ve ruhi bir derinlik verilmiş 
olmasına rağmen, dünyadan çekilmek veya çekilmemekle din inanç boyu
tundan bir şey kaybetmez. Hiç kimsenin bu itizall hayat tarzından genel bir 
prensip (t)üretmesi imkansızdır. Ancak farklı dinlerdeki mistiklerin yaşadık
ları manevi tecrübelerin şaşırtıcı derecede benzerlik göstermesi dikkat çeki
cidir.88 Meditasyonun/rabıtanın içeriği ne olursa olsun, dinde kurtuluş ön
celikle ferdi bir durumdur. Pavlus'a göre; "her birimiz kendisi hakkındaAllah
'a hesabını verecektir".89 Kur'an'a göre de, Allah'ın huzurunda; "Baba oğlun
dan dolayı, oğul da babasından dolayı bir şeyle cezalandırılmaz".90 Ancak 
din, kendisi için kurtuluşu gerçekleştiren kişinin, bu yolu başkalarına öğ
retmesi gerektiğini salık verir. Alıd-i Cedid, ahlak öğreticilerinin ahlaklarıyla 
başkalarına güzel örnek olmaları üzerinde önemle durmuştur. Bununla ilgili 
olarak İsa şöyle demişti: "Niçin kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi 
gözündeki merteği seçmezsin? Yahut nasıl kardeşine: Bırak gözündeki çöpü 
çıkarayım, dersin? İşte, mertek senin gözünde! Ey ikiyüzlü, önce kendi gözün
den merteği çıkaı; o-vakit çöpü kardeşinin gözünden çıkarmak için iyi görür
sün".91 Bu anlamda, zina eden bir kadını Musa şeriatine göre recm etmek 

85 Sa'b, el-Edyanü'l· Hayye, 206. 
86 Bkz. John M. Koller, El-Fikrü'ş-Şarkıyyi'l-Kadim, Arapça'ya çev. Kamil Yusuf Hüseyn, 

Kuveyt 1995, 109-114. 
87 Bkz. Momen, The Phenomenon of Religion, 131; Goring, Dictionary of Beliefs 

and Religions, 253-254; Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, 77. 
88 Geniş bilgi için bkz. Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Yayınlan, 

İstanbul, 1 984; Kemal Sayaı; Sufi Psikolojisi, İnsan Yayınlan, İstanbul, 2000. 
89 Romalılara Mektup, 14: 12. j 
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isteyen Yazıcılar ve Ferisiler karşısında İsa'nın tutumunun hikayesi de rnani
dardır. Yahudilere demişti ki: "Sizden kim günahsız ise, kadına taşı 6nce o at
sın".92 Aziz Pavlus da şöyle diyor: "Başkasına öğreten, kendine öğretmez mi
sin? Çalınamayı öğütleyen, kendin çalar mısın? Zina etmemeyi söyleyen, zina 
eder misin?".93 

• Şüphesiz arınma, ternizlik ve kurtuluşu kendi benliğinde en güzel şekil
de gerçekleştirenler din kuruculan veya peygarnberlerdir. İşte burada, adına 
ister ne bi, ister resul, ister aziz veya efendi, ne denirse densin, din kurucusu 
seçkin bir ahlak öğreticisi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasen bu şahsiyerlerin 
günahkar olup olmadıklan çok ta önemli değildir. Çünkü onlar, aynı anda 
insanlara hem sözle, hem de davranışla öğretirler. Ayrıca din, rnüntesipleri
ne kurucuların örnek alınmasını da tavsiye etmektedir. Bununla birlikte, 
herhangi bir dini yeya dini ahlakı seçip seçinernekte bütün insanlar özgür
dür. Dini seçen kişi ona bağlı olarak, sadece norninal veya yüzeysel olsa da, 
o dinin ahlak nizarnımda seçrnektedir. Söz konusu dini ahlakın, kahraman
ların veya din adarnlarının ahlakı olup olmarnası önemli değildir. Burada 
önemserrmesi gereken durum, rnürninin özdeşleşrnek istediği gerçeğin, en 
üstün örneği temsil etrnesidir. Dindarane hayat, o dinin çağrı sahipleri ve 
yorurncularına göre, mümkün olan en zengin, en mükemmel ve en güzel 
hayat olduğu kadar, kişinin uğruna çalışıp kahramanlar ve din adamlan se
viyesine yükselmesini sağlayacak daha zengin ve daha mükemmel başka 
bir hayat tarzı da görülrnemektedir. Bu konuyla ilgili olarak Aziz Petrus şöyle 
der: "Sizi çağıran mukaddes olduğuna göre, siz de her hareketinizde mukad
des olun. Zira yazılmıştır. Mukaddes olacaksınız, çünkü ben mukaddesim".94 

Kurucusu veya peygamberi olmayan dinlerde kurtarıcılık rolünü, daha 
sonra gelen öğreticiler üstlenirler. Mesela, Veda ve Upanişadlar'da birçok tan
ndan, mutlak hakikat olan Brahrnan'dan söz edilmesine rağmen, herhangi 
birnebi veya resulden bahsedilrnez. Bu yüzden zamanla Hinduizrn'de, öğ
retici konumundakiler daha sonra kurucu konumuna yükseltilmiş ve böyle
ce Hintliler, din adamlarına büyük bir kutsallık ve yücelik nazanyla bakma
ya başlamışlardır. Hayata geri dönüş kaçırulmaz olduğundan, salih arnellerle 
kişinin elde edebileceği en büyük rnükafat, onlara göre insan tabakasının 
en yükseği olan din adamlan veya Brahmanlar sınıfında tekrar dünyaya 
gelrnektir. Daha sonraki dönemlerde Hinduizm'de 13. yüzyılda başlayıp 19. 
yüzyıla kadar devarn eden bir rahipler sınıfı/katınam oluşmuştu. Bunlar 
çivi yaraldarda uyuyan, çıplak ayaldarıyla kızgın ateşler iizerinde yürüyen, 
bağaziarına kadar vücutlarını toprağa gömen, bedeni küçümseyen ayinler 
vasıtasıyla kurtuluş yolunda yüksek bir dereceye erişen ınistiklerdi.95 Hin-

92 Yuhanna, 8: 7. 
93 Roınalılara Mektup, 2: 21-22. 
94 Petnısun Birinci Mektubu, 1: 15-16. 
95 Bkz. Sa'b, el-Edyanü'l- Ha)iye, 32 vd., 210; Kolleı; el-Fikrü'ş-Şarlayyi'l-Kadim, 53-

58; Ali İhsan Yitik, Hinduizm'de Din ve Din Anlayışı: Dharma Kavramı, "Dinler 
Tarilıi Araştırmalan II", Ankara, 2000, 309-318; H.Rafsancani, C.Bahoneı; S.Hüseyin Nası; 
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duizm'de, resul kişiliğine en yakın olan dini motife tarihi bir örnek, tann 
Krişna'nın kendisine mesajını ilettiği savaşçı Arjuna'dır.96 Arjuna'nın konu
munun en ayırt edici yönü, onun ilahi emirlere boyun eğerek, içinde yaşa
dığı mutlakhakikate-yani Brahman'a- kendisini bağlayan ve kendisini maddi 
ve nefsani her türlü vehimden kurtaran emre teslim olmasıdır. Bu şekilde, 
kendisinden sonra gelerılerirı gözünde o, özlerini kUrtarma yolunda kendi
leri için en üstün örnek olmuştur. 9 7 

Caynizm'in kurucusu Mahavira ve Budizm'in kurucusu Gotama da ben
zer tecrübeyi yçı.şamıştır.98 Mahavira 30 Yı:yiındayken bütün elde ettiklerini 
bırakarak ve mütevazı bir hayat isteyerek dünyadan el etek çekmiştir. Mün
tesiplerinin yüceltmesi o seviyeye ulaştı ki, daha sonraki dönemlerde onun 
tarırısal bir kökten geldiğine dair rivayetler ortaya çıkmıştır. Bir kadının ralı
Tnine girmek için gökten indiğini söylemişlerdir. Eşini ve çocuğunu terk etti
ği söylenen Gotama'nın başına da benzer şeyler gelmiştir. Şeytan onu yoldan 
çıkarmak için uğraşmasına rağmen, buna kesiniilde güç yetirememiştir. Bü
tün evrendeki sevgi ve şefkat onun aydınlanmasının bir yansırnasıdır. Bir 
kişi aynen Buda'da olduğu gibi aydınlanmasını gerçekleştirmedikçe olgun 
bir Budist olamaz. Yani bu dünyaya tekrar dönüş bittiği zaman, o bizzat 
Buda olmuş olur.99 Aynı şekilde, Çin ve Japon dinlerine baktığımızda, yaşa
yış tarzına birçok harikulade erdemler hamledilerek ve etrafına birçok se
mavi kişiler de katılarak, din kurucularının daha sonra tanrılaştırıldığını 
görmekteyiz. Taoizm'in kurucusu olarak kabul edilen Lao Tse zamanla yü
celtilmiştir. Bağlılarının Konfüçyüs'e, keşke göğün oğlu olsaydı anlayışıyla 
baktığını ve özellikle Budizm Çin' e girdikten sonra Buda'nın da aynı kaderi 
paylaştığını, adına tapınakların yapılıp, heykellerinin dikildiğini görmekte
yiz. Şintoizm'de de, Güneş tannçası Amaterasu'nun oğlu olarak saygı gören 
İmparator'a aynı özellllder atfedilmektedir. Bunun da ötesinde, Japon düşü
nürlerden Motoori, fıtrattan gelen temiz yaradılışıarından dolayı Japorıla
rın, Konfüçyüs gibi yazılı ahlak kuralları koymaya gerek görmedilderini söy
lemektedir.100 

Benzer şekilde Zerdüşt de ailesini bırakarak dünyadan el etek çekmişti. 
İnzivası esnasında arşta melekler tarafından kuşatıldığını görmüş ve böyle
ce manevi bir tecrübe yaşamıştı. Böylece onun ruhunda, daha önce hiç gör
mediği büyük bir ışık yaratılmış ve o an ilahi mesajı almıştı. Mesajını yay
maya karar verdiğinde, kötü ruhun veya şeytanın engelleme girişimiyle karşı 
karşıya kalmıştır. Ancak Zerdüşt, ulaştığı üstün erdem sayesinde şeytanın 
saptırmasına aldanmamış, mesajını yayma hususunda sabır göstermiş ve 

İslam Öncesi Cahiliyye ve Günümüzde Din Gerçeği, çev. Hasan Çiftçi- Nimet Yıldı
nm, Erzurum, ? , 121. 

96 Klostermaieı; A C oneise Encyclopedia of Hinduism, 26. 
97 Bkz. Kim Kıiott, Hinduizm'in ABC' si, çev. Medet Yolal, Kabalcı Yayuıevi, İstanbul, 2000, 

36. 
98 Friedhelm Hardy, "The Classical Religions of India", The World' s Religions, 588-589. 
99 Bkz. İlhan Güngören, Buda ve Öğretisi, Yol Yayuılan, İstanbul, 1981,48 vd. 
100 Bkz. Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, 99-100, 211. 
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öldükten sonra da tann derecesine yükseltilmiştir. 101 Aynı minval üzere 
Musa da nefsinde en üstün erdemi gerçekleştiierek Tann ile kavmi arasın
da aracı olmuş, Tfu dağına çekildikten sonra bir arınma tecrübesi yaşamış, 
onda da, yakmayan bir ateş şeklinde ilahi nur tecelli etmiş, Tann'ya bazı 
sorular sormaya başlamış ve Tanrı da onunla konuşmuştu.102 Yahudiler put
perestliğe düştükleri her dem, nefislerindeki altından buzağıyı parçalama- . 
ya çalışan ve onları dosdoğru yola eriştirecek bir peygamber zuhur etmiştir. 
Bu şekilde Musa ve diğer peygamberler Yahudiler'in takip etmesi gereken en 
üstün örnekler olmuştur. 103 · 

Hıristiyanlığa göre, dünyanın günahını kaldıran İsa'da, beşeri ve ilahi 
tabiat birleşmiştir. İsa insanlığın günahını üzerine almak suretiyle, onları 
günahın tahakkümünden kurtarmış ve ilk insanın yaratılışındaki günahsız 
haline kavuşturmuştur. 104 İsa, Ürdün Nehri'nde Vaftizci Yahya tarafından vaf
tiz edildikten sonra, ilahi mesajına başlamadan önce 30 yaşlarında iken, 
diğer birçok dini mesaj sahiplerinde görüldüğü gibi çöle çekilerek oruç tutar, 
dua ve niyazda bulunur. Sonuçta, onun da şeytanla tecrübesi olmuş ve çölde 
kırk gün süren bir mücadele yaşamış105 ve şeytanı mağlup etmişti. İsa, oruç 
ve vaftiz gibi uygulamaları, insanlara her şeyde güzel örnek olmak için ye
rine getirmiştir. Vaftiz, eski i(n)sanın gidip, yerine yenisinin gelmesi demek
ti.106 Bu yüzden Hıristiyan ahlaJcı; Mesih'e uymak, onun gibi temiz yaşa
mak, çekinmeden azap haçını taşımak ve haçın ardındaki ölümün, aslında 
diriliş olduğuna inanmaktan ibarettir.107 

Nihayet, Allah'ın en son nebisi ve resulü olarak seçtiği rahmet Peygam
beri Hz.l\4uhammed'in fonksiyonu gelmektedir. Hz.Peygamber de nur-u ila
hiyi, başka bir deyişle huzur-u ilahide bulunmayı yaşamış, vahyi almaya 
başladığında içinde bir şüphe hissetmiş ve büyücülük yapan kahinler gibi 
olmal<tan irkilmiştir. 108 Hz.Muhammed de bir beşer olarak109 diğer insanlar 
gibi günah işleme tabiatında idiyse de, O hiçbir zaman büyük günah işleme-

101 Eliade, A History of Religious İdeas, I/305-307. 
102 Bkz. HayruHalı Örs, Musa ve Yahudilik, Rernzi Kitabevi, İstanbul, 1966, 105 vd. 
103 YusufBesalel, YahudilikAnsildopedisi, Gözlem Yayıncılık, İstanbul, 2001, II/429-431. 
104 Kataı; Hıristiyanlılc, Yahudilik ve İslam'da Tövbe, 83. 
105 Mornen, The Phenomenon of Religion, 275, 305. 
106 Yuhanna, 3: 4-7. 
107 Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, 212. 
108 Martin Lings, Hz. Muhammed'in Hayatı, çev.Nazife Şişrnan, İz Yayıncılık, İstanbul, 

1993, 66; İbn İshak'tan naklen M. Harnidullah, vahyin ilk evrelerinde Hz. Peygamber'in 
düşüncelerini şöyle yazrnaktadır: "Tek başıma kaldığını zamanlar beni 'Ey Muhanuııed! Ey 
Muhammed!' diye çağıran bir ses işitiyorurn; uyku halinde iken değil, tamamen uyanıle 
bulunuyorken Sernavi bir ışılc görüyorum. Valiahi şu putlar ve kiilıinier kadar hiçbir şeyden 
nefret etmedim. Acaba bende mi bir ka!ıin oldum? Sakın bana seslenen kimse bir şeytan 
olmasın?" (Bkz. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul, 
1993, I/82). 

109 Peygamberlerin de birer beşer olduğuna dair ayette şöyle buyurulrnaktad1r: "Peygamber
leri onlara dedi ki: "Evet biz de ancak sizin gibi bir beşeriz, fakat Allalı kullarından diledi
ğine nimetini lütfeder ve Allah'ın izni olrnadılcça size bir mucize ve delil getirrnek bizim 
haddirniz değildir. Ve mürninler artılcAllah'a dayanıp güvenrnelidir'' (İbrahim, ll). 
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mi~tir.110 Bilakis, Allah'ın iradesiyle bütünle§mi§ ve O'nun dile(di)ğini tam 
olarak yapmı~tır.111 Bu yüzden müminlerin uyması gereken bir numune-i irn
tisal olmu§tur.112 Kurtarıcı olan din önderlerine veya peygamberlere uymak, 
onlarla özde§le§meye çalı§mak, kurtulu§a giden yolda inananlar için en ge
çerli metotlardan biridir. Bu anlamda, Muhiddin İbn Arabi, peygamberlerin 
sonuncusu Hz.Muhamıned'i, en iyi temsil etme ba§ansını gösterdiğine inana
rak, kendisini velilerin sonuncusu olarak görürken,113 Ahmed Yesevi de, ço
cukluğundan beri Peygamberin hiçbir sünnetine bağlılıktan geri kalmarnı§; 
bu yüzden Peygamberin bu fani dünyayı terk ettiği ya§ olan al~ üç ya§ına 
gelir gelmez tekkesinin yanında, yer altında bir hücre kazdırmı§tırY 4 

Kurtuluşta Azizierin ve Efsaneterin Rolü 
Her dinin mensupları arasında §akirt, elçi veya sahabi olarak isimlendi

rilenlerin bulunduğu bir gerçektir. Hatta bunlardan bazıları din kurucusuyla 
çağda§ veya arkada§ olmamasına rağmen, insanlar içerisinde ona en yakın 
olurlar. Bir çok dinde bunlar bazen ikinci kurucu mesabesinde görülmektedir. 
Taoizm'de Çuang Tzu,115 Konfüçyanizm'de Mencius ve Hıristiyanlık'ta Pav
lus gibi.116 Diğer yandan birçok dinde, din adamları ve evliyalar/azizler 
sınıfı da buluna gelmi§tir. Bunlar resm.l din anlayı§ından daha çok, halk dini
nin bir tezahürü olarak görülmektedir.117 Kategorik olarak bunlar müritler 

110 İslam bilginleri peygamberlerin günah işleyip işleıneyeceği konusunu ayrıntılı olarak tar
tışnuşlardır. Konumuzia doğrudan ilgili olmadığı için bu konuya girmeyi gerekli görmüyo
ruz. Ancak alimler Peygaınberiınizle ilgili olarak genellikle; "Şimdi şunu bil ki, Allah'tan 
başka hiç bir ilah yoktur. Bil de günahına, inanan erkeklere ve inanan kadınlara bağışlan
ma dile. Allah, dolaştığınız yeri de bil~ d urduğunuz yeri de." (Muhammed, 19) ve "Allah, 
senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni 
dosdoğru bir yola iletsin diye" (Fetih, 2) ayetleri üzerinde yorum yapmaktadırlar. İbn Hazın 
meşhur eserinde "Peygamberler Günah işler mi?" başlığıyla bir bölüm açarak, ıneseleyi 
genişçe irdeleıniştir. Daha geniş bilgi için bkz. İbn Hazın ez-Zahiri, el-Fasl fi'l-Mi.lel ve'l· 
Ehvai ve'n-Nihal, Darii'l-Cil, Beyrut, 1996, IV/5-59. 

lll . Bkz. "Ey şanlı Peygamber, sana Rabbinden her indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan 
onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Emin ol, 
Allah, kafideri ınuratlanna erdirıneyecektir"(Maide, 67). 

112 Bkz. "Yemin ederim ki, muhakkak ki size, Allah'a ve son güne ümit besleyip de Allah'ı 
çokça ananlar için· Allah'ın Resulünde pek güzel bir örnek vardır!"(Alızab, 21). 

113 Bkz. AlımedAvni Konuk, Fusüsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Haz. Mustafa Tahralı
Selçuk Aydın, MÜİFY, İstanbul, 1994, 1/213, 218. 

114 Fuad Köpriilü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, DİBY., Ankara, 1984, 37. 
115 Taoizın'e yeni yorumlar getiren Çuang Tzu hakkında geniş bilgi için bkz. Toshilıiko İzut

su, Taoculuk'daki Anahtar Kavramlar, çev. Alımed Yüksel Özeınre, Kaknüs Yayın! an, 
İstanbul, 2001, ll vd. 

116 Bkz. Goring, Dictionary ofBeliefs and Religions, 334-335; Bazı araştırınacılara göre 
esasen Pavlus ikinci adam değil, Hıristiyanlık dininin kurucusud ur. Bu konudaki tartışınalar 
için bkz. David Horrel, An Introduction To The Study of Paul, London, 2000; Şinasi 
Gündüz, Pavlus, Hıristiyanlığın Miman, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001. 

117 Türk toplumundaki halk dini ve resmi din ayınnu ve bunun farklı yansımalan için bkz. 
Alınıet Yaşar Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yayınlan, İstanbul, 1997, 52 vd.; 
Ünver Günay, Harun Güngör, Şaban Kuzgun, Huzeyfe Sayım, A.Vahap Taştan, Kayseri 
ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Külriir Ya
yınları, 1996, 5, ll; 



KADiR ALBAYRAK• 103 

ve azizler olarak tasnif edilebilir. Her ne kadar mürit bu rolü kendisi için ve 
kendi iradesiyle seçiyorsa da, azizlik kesinlikle böyle bir rol değildir .118 Aziz 
kendisini bu şekilde tanı(mla)maz, o talip olmaz; tam tersine insanlar onu 
bu makama yükseltirler, yani ona. talip olurlar. Olağanüstü rivayetlerden olu
şan halk muhayyilesi işlediği sürece, aziz ve evliyalar da yaşamaya devam 
edecektir. Bundan dolayı, bazı dinlerde, en az ilk öğreticiler kadar saygı du
yulan ve insanlan harekete geçiren 've üstün örnek olarak kabul edilen çok 
sayıda velinin veya azizin aynntılı hayat hikayeleriyle karşılaşıyoruz. Ancak 
bu hankulade olaylarla örülmüş rivayetlerin birçoğunun dine hizmet etme
diği söylenmektedir. Tam tersine bunlar, halk tabakalarının dahakolaykabul 
ettiği, akıldan daha çok duygulara yakın, güzel ve hadkulade hikayeler cin
sinden efsanelerdir. Bu tarz hurafelerin(halk inanışları)ve bunun ayrılmaz 
bir parçası olan taassubun çoğu zaman, asıl dinin(kitabi din) yoluna engel 
olduğu da ileri sürülmektedir. Filhakika, efsanesi olmayan bir dinin varlığı 
henüz bilinmemektedir. O kadar ki, en rasyonel sistemlerin bile bazen hurafe 
veya efsanelerle iç içe olduğu, günümüzün modem dünyasında astroloji
nin, falcılığın, büyücülüğün varlığını etkin bir şekilde devam ettirdiği gö
rülmektedir.119 

Dinleri kuşatan veya onlarla iç içe olan efsanelerin varlığını inkar etmek 
mümkün olmadığına göre, soru(n) şu olmalıdır: Niçin bazı inananlar bu 
azizlere/ evliyaya sığınıyor, onlardan şefaat ve kurtuluş bekliyor, onların me
zarlarını ziyaret ediyor, doğum ve ölümlerini yad ediyor? İslam, Allah ile 
insan arasında bir aracı olması prensibini(ruhbanlık)reddettiğinden dolayı, 
evliyadan şefaat dilerne anlayışını kabul etmemektedir. Bunun çok aşırı bir 
yorumu sonucu Vehhabiler, evliyanın makamlarını yıkınakla kalmadı, sahabi
lerin mezarlarını çağrışmacak şeyleri de yok ettiler.120 Buna rağmen birçok 
dini mekanlarda evliya makamlannın bulunması, buraların ziyaret edilme
si gerçeği de engellenememektedir. Binlerce insan halen onlara saygı, sevgi 
ve umutla yönelmektedir. Çünkü felsefi sistemlerden farklı olarak, ister ilahi 
olsun, ister beşeri; dinler öncelikle insanın manevi dünyasına hitap etmek
tedirler. Azizlerden/ evliyadan, yardım dilenmesi, inananların imanlarının 
kuvvetli olmasından dolayı değil, evliya veya azizlerin, aynı anda hem Al
lah'a hem de insanlara daha yakın olduğunun düşünülmesindendir. Ayrıca, 
aziz veya evliya yeni konumundan önce, aynen diğer insanlar gibi idi, an
cal< evliya olmasına rağmen eski konumunu devam ettirdiği için o, halen 
bir insandır ve insanların halinden daha iyi anlamaktadır. 121 Bundan dola-

118 Katolik Kilisesi'nin bazı din adamlaoru törenle aziz/e olarak ilan ettiği bilinmektedir. Kili
seye göre aziz ve azizeler inanlılann umudunu desteklemekte, zor anlarda yenilenme 
kaynağı olmaktadırlar. Bkz. Katolik Kilisesi Din ve Ahlak ilkeleri, 214. Müslüman 
halk arasındaki "şeyh uçmaz mürit uçurur" tabiriyle de bu anlayış dile getirilmektedir. 

119 Hikmet Tanyu, İslam Dininin Düşmanlan ve Allah'a İnananlar, Burak Yayıncılık, 
İstanbul, 1989, 252 vd. 

120 S. Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken Yayınlan, İstanbul, 1981, 309. 
121 Bkz. Sa'b, el-Edyanü'l- Hayye, 214. 

~~-------~~~-----·---------
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yı insanlar onlarla daha kolay irtibata geçebilmekte, günahlardan arınmak 
ve kurtuluşa ermek için onlardan medet ummaktadır. 

Sembol Kurtarıcılar 
Dinlerde kutsal sayılanlar sadece aziz/evliyalar değildir. Tam tersine nor

mali aşan, harikulade olan veya harikulade olan bir şeyi sembolize eden her 
objenin kutsal kabul edilmesi mümkündür. Nitekim birçok dinde hayvan, 
bitki, taş, nehir, dağ, mağara, tapınak gibi cansız varlıklara; oruç, bayram, 
Tanrı'yı kutsama günü, haram aylar gibi kutsal zamanlara; ateş, su, içki, 

. zeytinyağı, ekmek gibi kutsal maddelere; ikonlar, resimler, şiirler, ilahiler gibi 
kutsal sanatlara ve en sonunda da, ilahi vahyi belgeleyen kutsal kitaplara 
rastlanmaktadır. Hintiiiere göre Ganj nehri bir Hac ve temizlenme yeridir. 
Gotama'nın altında aydınlanmaya eriştiği Bo ağacı, Hz. Muhammed'in vah
yi almaya başladığı Mekke şehri ve kabrinin bulunduğu Medine, müslü
manların oruç tuttukları ramazan ayı, Hz. İsa'mn doğduğu yer olan Beytle
hem veya haça gerilip geri dirildiği yer olan Kudüs, Zerdüşrlerin tapınakla
rında yal<tıkları. ateş, Sihlerin ner~deyse bir tanrı mesabesinde saygı duy
dukları Adi Grant kitabı, yukarıda ifade edilen kutsallara birer örnek olup, 
bütün bunlar temizlenme ve teberrük için ilitirarn görürler .122 İnsanların kutsal 
kabul ettiği şeyler ku ts allıkiarım bizatihi kendilerinden değil, tam tersine· 
kutsalla, yani son tahlilde, Tanrı ile olan irtibatlarından alırlar. Acaba bütün 
dinlerde insanlar, bazı nesneleri niçin kutsal ediniyorlar? Bu soruya farklı 
cevaplar verilebilir. Ancak görülen ve dokunulan kutsal nesnenin, görünme
yen ve dokunulamayan kutsala ulaşmada, onunla diyaloga geçmede önem
li bir vasıta olduğu öne çıkmaktadır. Kutsal nesne, gerçekte Kutsal varlığı 
biraz daha somutlaştırarak, insani idrak ve duygumuza yak(ın)laştıran bir 
semboldür. Yani herhangi bir nesne kutsalı açığa çıkartırken, kendi olmaya 
son vermeksizin başka bir şey haline gelmektedir. Kutsal bir taş, taş olarak 
kalmaktadır, görünüşte hiçbir şey onu diğer taşlardan farklılaştırmamaktadır. 
Dolayısıyla, dinsel bir deneyimi olanlar için, evrenin tümü kutsalın tezahü
rü haline dönüşebilir. 123 Elbette burada her inananın, sembol ün kendisi ile, 
sembolize ettiği asıl kutsalı birbirine karıştırması, yan! dağ, taş veya ırmağı 
kutsalın yerine koyması tehlil<esi daima mevcuttur. Bu durumda kutsalın 
aslı/özü ve manası unutulmuş olmaktadır. Nitekim Hıristiyanlık tarihinde 
bununla ilgili tartışmalar sonucunda, 787 yılında İznik konsili toplammştır. 

122 Konuyla ilgili daha geniş bilgi için şu eseriere bakılabilir: Hikmet Tanyu, Dinler Tarihi 
Araştırmaları, AÜİFY., Ankara, 1973; Ş.Gündüz, Y.Ünal, E.Sarıkçıoğlu, Dinlerde 
Yükseliş Motifleri, (Vadi Yayınları), Ankara, 1996; Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, 
çev. Mehmet Ali Kılıçbay, (Gece Yayınları), Ankara, 1991; Mircea Eliade, imgeler Sinı
geler, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, (Gece Yayınları), Ankara, 1992; Eliade, Patterns in Com
parative Religion; Ünver Günay, Harun Güngör, Şaban Kı.ızgun, Huzeyfe Sayım, AVa
hap Taştan, Kayseri ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, 1996; Geoffrey Parrinder; el- Mu'tekedatü'd-Diniyye Le
de'ş-Şu'üb, Arapça'ya çev. İmam Abdilfettah İmam, Mektebetü Medbtili, Kahire, 1996. 

123 Eliade, Kutsal ve Dindışı, s. X. 
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Bizans İmparatorluğunda 725 yılında başlayan ve 842 yılına kadar süren, 
ikonlara saygı gösterme eğiliminde olanlarla, bu davranışın bir Hıristiyana 
yakışmayacağını savunarak karşı çıkanlar arasında mücadeleler yaşanmıştır. 
Tartışma uzun yıllar sürmüş ve çok sayıda ikonun parçaiarimasına, tasvir 
taraftarı keşişlerin öldürülmesine sebep olmuştur. Sonuçta İznik konsili, du
anın resme değil, resmin temsil ettiği kişiye hitap ettiği, gerçek ibadetin ise 
ancak Tanrı'ya olabileceği bilindiği sürece, resimlere gösterilen saygının 
yadırganmaması gerektiğine karar vermiştir. 124 

Kendisinde, tanrısal olanla bağlantıya geç(ir)en bir öz bulunmadığı sü
rece, insanın ahlaki alanda kutsallığı gerçekleştirmesi, yani bir anlamda 
kurtuluşa ermesi oldukça zordur. Bu hedefi gerçekleştirmek için insan arnel
leriyle çaba gösterir. Budizm'e göre her Budist, aydınlanmayı gerçekleştir
meden önce, ahlaki olgunluğa erişebilecek öze sahiptir. Hıristiyanlıkta in
san, insani olduğu kadar ilahi bir öze de sahiptir. İslamiyere göre de lıısan 
yeryüzünde Allah'ın halifesidir, kurtuluşa ermek için kendisini ahlaki yön
den·geliştirmelidir. Kısacası bütün dinler ahlaki bir yüceliğe erişme ve gü
nahtan kurtulma hedefini farklı şekillerde seslendirmişlerdir. İşte, dinlerin 
kendisinden söz ettikleri, odak olarak benimsedikleri ve çoğu kere sembol
lerleifade etmeye çalıştıklan bu gerçek hakikat Tanrı'dır. 125 Adı ve fonksiyo
nu ne olursa olsun birçok dinde bulunan bu tek tanrı, inananiarına göre 
kendisinden ayrıldıklan ve tekrar kavuşmak için çaba gösterdikleri bir tan
ndır. Bu cümleden olarak, dinlerin birçoğunun üzerinde ittifak ettikleri di
ğer önemli bir olgu da, Tanrı'nın zatını veya doğasını tam olarak anlayama
yacağımız, ancak O'nu, sadece tecrübelerimiz yoluyla edindiğimiz tecellile
ri yoluyla bilebileceğimiz konusudur. Bu tecelliler kendilerini semboller şek
linde gösterir ki, sembollerin fonksiyonu Tanrı hakkında bildiklerimizi giz
lemek değil, gizli olan şeyleri ortaya çıkarmaktır.126 

Sonuç ve Değerlendirme 
Buraya kadar üzerinde durmaya çalıştığımız asli günah, kurtuluş, şer, 

ayinler, salih amel, meditasyon, kutsallık, azizlik ve dini tecrübe gibi konular 
sadece bir dinden diğerine değil, aynı din içerisinde bile farklı yansımalar, 
değişik boyut ve buutlar göstermektedir. Bir çok din ve mezhepte ihtilaflar 
bulunsa da bunlar bazen şekli ihtilaflar olarak öne çıkmakta ve dinlerdeki 
peygamber, öğretici, kutsal kitap ve mezhep isimlerinin farklı oluşu, geçmiş
te olduğu gibi günümüzde de fertler, milletler ve medeniyetler arasında bir 
mücadeleye sebep·olmaktadır. Esasen bütün dinler savaşa karşı olduklarını, 
barışı ikame etmek istedikl~rim de ilan etmektedirler. Buna rağmen barış 
uğruna ve Tanrı adına savaşİar tarih boyunca engellenemediği gibi, bu teh
like günümüzde de tam olarak yok olmuş değildir.127 Öyleyse, günümüzde 

124 Ali İsra Güngöı; Vatikan Misyon ve Diyalog, Alperen Yayınları, Ankara, 2002, 38. 
125 Mornen, The Phenomenon of Religion, 205. 
126 Sa'b, el-Edyanü'l-Hayye, 220. , ·· 
127 Nairn Ateek, What the Bible Teaches About Pea~~, Inter-Faith Quarterly, 26 June-

26 Septern?eı; Jordan, 1996, 8-13. '~~~ 
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insaniann günahtan uzak, kendilerini mudu ve kurtuluşa ermiş olarak ya
şayabildikleri bir dünya nasıl sağlanır? Böyle bir dünyanın gerçekleştiril
mesinde din(ler)in söyleyeceği bir sözü olmalı. Bunun için, geçmişte oldu
ğu gibi, dirilerdeki benzer taraflan alarak ortak bir dinin teşkilini önerenler 
de bulunmaktadır.128 Diriler ve mezhepler arasında bir anlayış birliği sağla
mak her zaman ve mekanda gerçekten zaruridir. Ancak bu, zorla veya bir 
başka dini tamamen imha ederek olmaz. Esasen insaniann çoğu, dinlerini 
bilinçli olarak kendileri seçmezler, bilakis belli bir coğrafya, aile, toplum veya 
medeniyetin içinde dağmaları dolayısıyla kendilerini o dinde bulurlar. Bazı 
kişiler dinlerini bazı nedenlerden dolayı veya başka bir dinin kendi ihtiyaç
larına, sahip olduklan dinden daha çok cevap verdiğine inandıkları zaman 
değiştirebilirler. Ancak bu gerçekten oran olarak çok ender durumlarda gö
rülen bir olgudur.129 Esasen arzulanan şey, kimsenin kendi dinini değiştir
meksizin başkalarını olduğu gibi, dirıleri üzere kabul etmesidir. Bizim kana
atimize göre bunu sağlayacak olanlar öncelikle, her dinin içerisinde bulu
nan ve·diğer dirıleri iyi bilen, arılayan ve insarılara anlatan, dinler tarihçile
ri, din fenomenelogları veya din bilgirıleridir. 130 Burılar bir dini diğerine üs
tün tutmadan, kötülemeden, başkalannı kınamadan insarıların tek bir in
sani kökenden geldiğini ve tek bir insani kaynağa ulaşmayı gerçekleştirme
leri gerektiğini tarafsızlık ilkesine bağlı kalarak hatırlatırlar.131 Hangi dine 
mensup olursa olsun, bu bilgirılerin ilk öğretecekleri şey, peygamber ve din 
kurucularının tebliğlerinin, insanların sözde veya şekilde Yahudi, Hıristiyan, 
Budist veya Müslüman olmalarına değil, arıların kurtuluşa ermelerini sağ
lamaya yönelik olduğudur. Dinin özü insarılıktır. İlahi dirilere göre insan Tan
rı'nın suretinde yaratılmış;ı 32 günah onu Tanrı'dan uzaldaştırmış ve kurtu-

ı 28 Geçmişte olduğu gibi günümüzde de dinleri birleştirme çabası içerisinde olan bazı dinimsi 
mezhep hareketleri bulunmaktadır. B ahailik buna bir örnek olarak gösterilebilir. Ancak bun
lar politik, ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerden dolayı ortaya çıkmış olan senkretik ve 
ilahi kaynaklı olmayan hareketlerdir. (Bkz. Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, 375 vd.). Üni
versiteler, havaalanlan vb. mekanlarda Sinagog, Kilise ve Cami'nin yanyana bulunmasını, 
Tevrat, İncil ve Kur'an'ın aynı kapak altında basılıp yayınlanmasını, üç ilalıi dinin birleştiril-

. mesini isteyen ve bu arıi.açla konferans, seminer ve sempozyumlar düzenleyen bir hareke
tin var olduğu; buna karşı baziönlemlerin alınması gerektiği vurgulanmaktadır. (Bkz. Haki
katü'd- Da'veti ilaVahdeti'l- Edyan, el-Beyan Magazine, Sayı: 120, London, 1997, 
26-31). 

129 Bkz. Michel, Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, S. 
130 Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, çev. Mehmet Aydın, Konya, 

1995, 2, 9. 
13 ı Üç ilahi d ine göre insanlık bir menşeden gelmektedir. Yahudilik'te görülen 'seçilmiş kavim' 

anlayışı dalıa sonra gelişmiş olup, Tekvin ve Çıkış bölümlerinde insanlığın bir olduğuna 
dair ifadeler yer almaktadır. Hıristiyanlığa göre ise, İsa bütün insanlan kurtarınakla görev
lidir. Nitekim Pavlus bunu şöyle açıklamaktadır: "Bunun için, nasıl günah bir adam vasırası 
ile ve ölüm de günah vasıta~ı ile dünyaya girdiyse, böylece ölüm de bütün insanlara geçti; 

· çiinkii hepsi günah Mektup, 5: 12). İslam dinine göre bütün insanlar 
tek bir anne ve çoğalmışlardır (bkz. Nisa, 1; Zümer, 6; Araf, 189) ve 

bütün insanlan öldürmüş sayılır (bkz. Maide 32). 
132 yarattı, onu Allah'ın su.etinde yarattı"(Tekvin, 1:27). Yahu-

Hıristiyanlarda aynen kabul etmektedirler. Buna göre 
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luşla da bidayetteki bu ilahi birlik(telik) tekrar sağlanacaktJ.r. Öte yandan, 
şirk veya putperestlik sadece güneşe, aya, göğe veya suya tanrısal sıfatlar 
vermek değildir, o aynı zamanda kişinin kendisini ilahlaştırmasıanlarnına 
da gelir. İnsan kendi kendine yeterli olduğu zehabına kapıldığı an en büyük 
düşüşü yaşar ve sonuçta kendi görüş ve heveslerini. diğer insaniani zorla 
ka'bul ettirmeye kalkışır. Dinler bu durumu varoluşta önemli bir tehlike ola-
rak algılamış ve insanlan buna karşı uyarmışlardır. · 

Bu çalışmamızı bir öneri veya temenni ile bitirmek istiyoruz. İnananla
rın kurtuluşa ulaşmalarının kolaylaşmılması için, modem dünyada dün
yev1 yöneticilerin, dinin önemi konusundaki rollerinin çok büyük olduğu 
görülmektedir. Bu önem, onların bir dine inanmaları, inandıkları dini dikte 
ettirmeleri veya herhangi bir dini devletin resmi dini olarak kabul etmeleri 
anlamına gelmemektedir. Onlardan beklenen, tarihte bazı filozofların da 
önerdikleri gibi,filozofyönetici özelliğini sergilemeleridir. Onlar, dinlerde bu
lunan erdemlerle ve güzelliklerle, bütün yurttaşlarının eşit şekilde karşılaş
masını sağlamakla bunu gerçekleştirebilir ve filozof yönetiCi vasfını kazana
bilirler. 

gözle görülür yaraoktar arasında yalnızca insan, Yaradam'nı tanımak ve sevmek yeteneği
ne sahiptir. Tanrı suretinde olduğu için bireyin kişi onuru da vardır. (Bkz. Ka to Jik Kilisesi 
Din ve Ahlak İ1keleri, 99). İslam geleneğinde; "Allah Adem'i kendi suretinde yarattı" 
şeklindeki bir hadisin mutasavvıf!ar aras~ da yaygın olarak kullanıldığı, üzerinde çok zen
gin yorumların yapıldığı da bilinmektedir. (Bkz. Konuk, Fnsüsu'l-Hikem Tercüme ve 
Şerhi, r;ı2s, 169; Süleyman Ateş, Sülemi ve Tasavvufi Tefsiri, İstanbul, ı969, 
2ı6; Sadreddin Konevi, Tasavvufi Yorumlanyla Kırk Hadis, çev. Harun Ünal, İstan
bul, ı 984, 4 ı -42. 


