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TEBLİGLER 

I 
DİNLER TARİHİNDE :METODOLOJİ 

TARTIŞMALARINA BİR BAKlŞ 

Prof. Dr. Mehmet A YDlN 
S.Ü. İlalıiyat Fakültesi1 

Birçok bilim dalında olduğu gibi, Dinler Tarihi'nde de metodolo
ji problemi üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. Aslında bir bilim 
dalındaki metodolajik tartışmalar, o bilim dalına sürekli canlılık ve di
namizm kazandırır. Bu açıdan Dinler Tarihi'ndeki metodolajik deneme
ler de Dinler Tarihi'ne her zaman dinamizm kazandırmıştır. Fakat Din
ler Tarihi'nin, akademik düzeydeki gelişmesiyle orantılı olarak metodo
lojik problemlerini belli bir düzeye getirip getirmediği de daima sorula 
gelmiştir. 

Neredeyse yüz elli yıla yakın bir süredir, Batı üniversitelerinde 
Dinler Tarihi ile ilgili çalışmalar ve toplantılar yapılmaktadır. Ancak, 
yarım asır önce tartışma konusu yapılan problernlerin üzerinde haHi tam 
bir uzlaşma olmayışının, Dinler Tarihi'nin hem metodolajik hem de bi
limsel onuru yönünden bazı endişelere neden olduğu da görülmektedir. 
Nitekim Jerald C. Brauer (1921-1999), yıllarca önce Dinler Tarihi konu
sunda "Dinler Tarihi, İngilizce konuşan ülkelerin üniversitelerinde ve 
çoğu Avrupa okullarında onurlu, ama önemsiz bir disiplin olarak kaldı. 
Dinler Tarihi'nin yeri, en iyi şekliyle, sosyal bilirnlerle insan! bilimlerin 
arasında sıkıntılı bir yer oldu" demektedir2

• 

Jerald C. Brauer' e göre Dinler Tarihi ya sosyal bilimler, insanı 
bilimler ve teoloji arasında ve bu bilimlerin içerisinde anahtar bir rol 
oynamak suretiyle, önemli bir konuma sahip olacak, ya da bu disiplin
lerden birinin veya bir kaçımn içinde kalmak suretiyle büyük ölçüde 

· muzdarip bir duruma düşecektir. Brauer, birinci alternatifın hakim ola-

ı Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
2 Jerald C. Brauer, Dinler Tarihinde Metodoloji Denemeleri, Editör ve Tercüme, Prof. 

Dr. Mehmet Aydın, Konya, 2003, s. 7. 
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cağını düşünüyor. Ona göre zaten çok sayıdaki işaretler de durumun 
böyle olacağını göstermektedir3

• 

Yarım asır önce Dinler Tarihi konusunda bu tartışmalar yapılır
ken, Dinler Tarihi'nin üniversite hayatında üstün disiplinlerden birisi 
olması yönünden, en fazla ümit verici bir disiplin olduğu üzerinde duru
larak, Dinler Tarihi'nin hem doğu, hem de batı insanına vereceği çok 
şeyin olduğu vurgulanmıştır. Özellikle yarım asırdan beri, dünya dinleri 
her yerde güç kazanmış; Hıristiyanlık, doğu dinleriyle yüz yüze gelmiş
tir. Din mensuplannın birbirlerini tanımalannda birinci derecede rolü, 
Dinler Tarihi alanında verilen bilgiler oynayacaktır. Bunun için yarım 
asırdan beri modern dünya üniversitelerinde Dinler Tarihi, dikkat çekici 
bir pozisyon kazanmıştır.· 

Dinler arası diyaloglann, Dinler arası işbirliklerinin ve dilli tole
rans ve hoşgörülerin arandığı ve bu uğurda çabaların sarf edildiği bir 
dünyada Dinler Tarihi, sadece ilginç değil, bu alanda çalışmaya değer 
ve hatta zarur! bir durum arz etıniştir. Bunun için de Dinler Tarihi, dün
yamızı ve böylece kendimizi de anlamarnız açısından vazgeçilmez bir 
disiplin haline gelmiştir. 

Dinler Tarihi'ndeki son girişimler, bir dini' fenarneni veya bir di
ni, redüksiyonist bir metodla değil; kendi şartları, kendi eşsizliği ve 
bağlarm içinde kavramanın ve araştırmanın önemi ve yararı üzerinde 

. yoğunlaştığılll göstermektedir. Bu metodolajik çalışmada, Prof. 
Kitagawa ve Prof. Smith'in gösterdiği gibi, Dinler Tarihi, sadece bakış 
açısındaki bu temel değişikliği .yaşamarnış, aynı zamanda bu bakış açı
sının kurumsallaşmasına ve derinleşmesine de yardımcı olmuştur. 

Bu metodolajik yaklaşima göre Dinler, sadece şahsi bilgi edin
mek, toplumsal bilgi edinmek ya da belirli bir dini desteklemek amacıy
la silah temini için değil; kendi amaçlan için incelenmeli ve anlaşılma
lıdır. Bunların yapılabilmesi, yeteneğe, hayal gücüne ve metodolojideki 
açıklığa bağlıdır. Yine de Dinler tarihçileri, bunların da ötesinde yeni 
hedeflere ulaşınaya çalışmalıdırlar. Çünkü Dinler Tarihi, hayatın temel 
gerçeklerinden birine yani dilli bir varlık olarak insan fenomenine nüfuz 
etmeye çalışmalıdır. Bu temel esası tetkik edecek ve araştıracak bir in
san, dini' gerçekliğin kendisine spesifik tarihi formlarda karşılaştığı şek
liyle, açıklık ve saygı gösterme tavrını ele alarak işe başlamalıdıl. 

3 a.g.e., s. 7. 
4 a.g.e., s. 8. 
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Bugün yeryüzündeki insaniann tarih içindeki mirasını anlamalan 
için çağn yapıldığı bir zamanda, "Dinler_Tarihi'ne" bir perspektifin ha
kim olması ve bu perspektifin, her bir tarihi dinin özgünlüğünü ve eşsiz
liğini ciddiye alan bir bakış açısı ile tetkik edilmesini savunması, ilginç
tir. Bu durumda Dinler Tarihi, evrensel özellikleri veya tipik özellikleri 
araşUrmadan vazgeçmiyor; bilakis bunlara moral, etik veya rasyonel o
lan ortak isimler koyma faaliyetinin çok ötesine gidiyor. Bundan dolayı 
da Dinler Tarihi, modern çağın kendini anlamasına en önemli katkıyı 
sağlayacaktır. 

Dinler Tarihi'nin kendisini üniversitelerde onurlu bir disiplin ola
rak kabul ettirebilmesinin yolu, Din problemiyle şöyle veya böyle ilgi
lenen disiplinlere, bir yandan temel malzemeleri temin etmesinden, di
ğer yandan da o disiplinlerden alacağı şeyi alabilmesinden geçmektedir. 
İşte Prof Eliade, Danielou, Pettazoni ve diğerlerinin uğraştığı temel 
problem, bu konu olmuştur. Bu meselenin aslı, Dinler Tarihi'ne uygun 
metodoloji bulma meselesidir. "Dinler Tarihi'ne adapte edilen metod ve 
muhtevayla ilgili tatıninkar bir cevap· bulunamadıkça, Dinler Tarihi, 
kendisinden beklenen potansiyel rolü yerine getiremeyecektir ... 

Müteveffa Prof. Joachim Wach (1898-1955) "Dinler Tarihi incele
mesine uygun olan tek bir prosedür yoktur. Ancak metod, tetkikin ya
pıldığı zamanın hüküm süren şartianna ve tüm döneme yeterli olınak 
zorunda kalacaktır" derken, Dinler Tarihi'nin bugün içinde bulunduğu 
durumu haber vermiştir. Ancak Wach, Dinler Tarihi öğretimi ile Dinler 
Tarihi incelemelerini birbirinden ayırmaktadır5• Dariielou ve Eliade'nin 
denemeleri de bu doğrultudaki çalışmalan ortaya koymaktadır6• 

En kompleks lenguistik, politik ve sosyal bağlamlarda sürekli yer 
alan, neredeyse akıl almaz miktarda malzemeyle karşı karşıya kalan 
Dinler Tarihi, kendi sorumluluklannın ve katkılannın sınırlannı belir
leme teşebbüsünde, oldukça ilerleme kaydetmiştir. Dinler Tarihi, objek
tiflik ve subjektiflik arasındaki gerilimi, kendi içinde bulunduran bir 
başka bilim dalı kadar bilinçlidir ve kaçınılmaz hususileştirme ile genel
Iernenin gerekliliği arasındaki dengeyi başarmanın mücadelesini ver
mektedir7. 

5 Joachim Wach, on Teaching History of Religions, Proregno prosanctuario, Editeur, 
Willem J. Kooiman (Nijkerk GF Callenbach, 1950), 325-332. 

6 a.g.e., s. 9. 
7 a.g.e., s. 9. 



1282 iSLAMİ iLiMLERDE METODOLOJİIUSÜL PROBLEMi 

Metodoloji ile ilgili tartışmalara çalışmalarında yer veren Prof. 
Kitagawa (1915-1992) ise, Dinler Tarihi ve Dinler Tarihi Metodolojisi ile 
ilgili yapılan tenkitleri dört noktada toplamakta ve bunlan şöyle tahlil 
etmektedir: Birincisi: Bazı din felsefecileri, Dinler Tarihçilerinin Din 
Felsefecileri olduklarını, değillerse de olmaları gerektiğini düşünüyor
lar. Onlara göre Dinler Tarihi'nin "Dinbilimsel" incelenmesi, bütün dilli 
sistemlerde yer alan bölgesel ya da sübjektif unsurları aşan yeterli bir 
din felsefesi geliştirmek için önemli bir araçtır. 

Yine onlara göre, farklı kılmak için bütün dinlerin tek bir ezell 
"Din" için bir arayış, ya da göstergeler olduğunu ve Dinler Tarihi'nin 
görevinin Din felsefesi ile işbirliği yaparak, bir din ile dinler arasındaki 
ilişkiyi incelemek ve kafası karışmış bir insanlığı, sonunda mutlak ger
çekliğe doğru hareketlenmeleri için aydınlatmada bulunmak olduğunu 
düşündürmektedir8 • 

İkincisi, Dinler Tarihi' nin objektif denilen yaklaşımının, konunun 
kendi yapısı sebebiyle yeterince objektif olmadığını düşünenler de var
dır. Böylece, bu kimseler, dinler tarihçilerini, bölgesel tarihçilerden 
başka, evrensel tarihçilerin, fılologların, sosyologların ve antropologla
nn da yardımına ve işbirliğine dayanarak, Dinlerin Tarihi' nin, tarihi, 
fenomenolojik ve kamusal yönleri üzerinde daha fazla yoğunlaşmaya 
zorlamaktadır9 • · 

Üçüncüsü, Dinler Tarihçilere tenkid yöneiten bu grup, Dinler ta
rihçilerini, bir akvaryumun üzerinde dolaşan, iç taraftaki balıkla ilgili 
doğru ve tam gözlemlerde bulunan ve gerçekten konuyla ilgili bilgimize 
çok fazla katkıda bulunan, ama kendilerine akvaryum balığı olmanın 
nasıl birşey oduğunu hiç sormayan ve hiç de öğrenemeyen sineklere 
benzetmektedirler10

• 

Dördüncüsü, her araştırmacının kendi dini ve kültürel art alanına 
onulmaz; derecede şartlanması nedeniyle, Dinler Tarihi için "Din bilim
sel" yaklaşımın olabilirliğini göz önüne almayan bir grup daha vardır. 
Onlar, bu noktadan hareket ederek, İslfuniyet, Hıristiyanlık ve Hindu 
dini gibi tek bir dinin teolojik tarihi diye adlandınlabilecek bir hususu 
savunmaktadırlar. Bu yaklaşım, bu dinlerin kendilerini savunma ama-

8 Joseph Mitsno Kitagawa, Amerikada Dinler Tarihi, Dinler Tarihinde Metodoloji De
nemeleri, Editör ve Tercüme, Prof. Dr. Mehmet Aydın, Konya 2003, s. 18. 

9 a.g.e., s. 18. 
10 a.g.e., s. 18. 
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cıyla Religionswissenchaft'ın buluşlanndan ve verilerinden yararlanan 
missionswissenschaft ya da missiology'nin bakış açısıyla çok yakından 
bağlantılıdır1 1

• . 

Bu dört tenkidi, tahlil ve eleştiriye yönelen Kitagawa, "Dinler Ta
rihi" teriminin farklı insanlara göre farklı anlamlar ortaya koyduğunu 
belirtmektedir: Bazılarına göre, Dinler Tarihi, mukayeseli metod kulla
narak, Dinlerin çeşitli yönlerinin tetkik ve tasvir edilmesi bakımından 
dünya dinleri içinde "Kaptan Cooke"un bir tür gezisidir. Diğerlerine gö
re, çeşitli dinlerin tarihi olgusunun temelini oluşturduğu için, DinlerTa
rihi, kesinlikle dinin felsefi tetkikidir. Diğer bazılarına göre Dinler Tari
hi, sadece tek bir dini ele almayan, birçok dini ele alan, kilise tarihini 
andıran tarihi bir disiplindir12

• 

Dinler Tarihi disiplinin yapısındaki bu müphernlik, mukayeseli 
din, din fenomenolojisi, diııler bilimi ve Dinler Tarihi gibi isimlerle bi
line gelen isim çeşitliliğine yansımaktadır. Önemsiz farklılıklarla, tüm 
bu terimler, orijinal olarak, Allegemeien Religionswissenschaft olarak 
bilinen, genel bir bilgi topluluğuna işaret etmektedir. Ancak, İngilizce 
konuşan dünyada mükemmel bir ısım olan Allgemeien 
Religionswissenschaft adı, kısmen çok uzun ve hantal olduğu için, kıs
men de İngilizce Science (Bilim) kelimesi, yanlış anlarnalara yol açaca
ğı için, yaygın olarak kullanılmarnıştır13 • 

Yine Kitagawa'ya göre, düşman bölgesini inceleyen işgal ordu
sunun komutanı edasıyla ve ayın nedenlerle, diğer Dinleri inceleyenler 
de vardır. Şüphesiz böyle bir yaklaşım, Dinler Tarihi için kabul 
edilemez bir yaklaşımdır. Çünkü Dinler Tarihi, belli bir dinin diğerleri
ne üstünlüğü ile uğraşmaz14• 

Kitagawa'ya göre, Dinler Tarihi disiplininin temelini, üç mühim 
prensip teşkil etmektedir: Birincisi: Bir dinden ziyade diğer tüm diniere 
olan sempatik anlayış, İkincisi, Bir kimsenin kendi dilli geçmişi ile ilgili 
olarak kendini eleştirme, hatta septisizm tavn ... Üçüncüsü de bilimsel 
tavırdır15 • Üstelik Dinler tarihçisinin, belli bir inanışın yayılması adına 
değil, "ANLAMA" adına, dinlerin bilimsel incelemesiyle meşgul olduğu 

11 a.g.e., s. 18. 
12 a.g.e., s. 26. 
13 Aynı yer. 
14 a.g.e., s. 27. 
15 a.g.e., s. 28. 
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da hatırda tutulmalıdır. "Dinlerin teolojik tarihinin" önemli rolünü or
ganize ettiğimizde, bu bir teolojik disiplin olur ve Dinler Tarihi ile din
lerin teolojik tarihi arasında olumlu bir gerilim sürdürme mecburiyeti
miz ortaya çıkar16 • Sonuçta Kitagawa, Dinler Tarihi öğretiminin mana
sının entellektüel olması gerektiğini, geleneksel anlamda "Din!" olma
ması gerektiğinin altını çizmektedir17

• 

Dinler Tarihi'ndeki bilimsel inceleme metodları ve Dinler Tari- · 
hi'ni öğretme konusunda takip edilecek yöntem konusunda Wilfred 
Cantwell Smith'in de (1916-2000) önerileri dikkat çekicidir. Cantwell 
Smith, "Bir din hakkında hiçbir ifade, o dine inananlar tarafından kabul 
edilebilir olmadan geçerli değildir" diyerek, din! incelemelere yeni bir 
metod getirmektedir. Bu metodu açıklama sadedinde Smith şöyle de
mektedir: 

"Din kelimesiyle, insanların kalplerindeki inancı kastediyorum. 
Şüphesiz dinin dışa dönük verileri üzerinde, dışarıdan birisi, dikkatli bir 
araştırmayla, içerden birisinin bilmediği ve kabul etmekte istekli olma
dığı şeyleri keşfedebilir. Ancak, o inancın sahip olduğıı sistem konu
sunda, dışarıdan birisi, konunun yapısı gereği, o inanca inanan birisin
den ileriye geçemez. Çünkü onların dindarlığı inançtır ve bu tanımı fark 
edemezlerse, o zaman tanımlanan şey, o insanların inancı olamaz"18

• 

Bazı kimseler, Hıristiyanlığı kabul etmeyen hiç kimsenin, Hıris
tiyanlığı anlayamayacağını savunagelmişlerdir. Smith, bu konuda ileri
ye gitmeyeceğini fakat bu tartışmanın özünü bildiğini belirterek; bu du
rumun bütün diniere uyduğuiıu ifade etmektedir. Buna göre, yaşayan bir 
din olarak İslam hakkında söylediği şeyin, müslümanlar DOGRU dediği 
ölçüde geçerli olacağını söylemektedir. Ancak, müslümanlar tarafından 
kabul edilen her ifade gerçekten doğruda olmayabilir. Yağ çekme veya 
aldatma yapıimış olabilece@.ni de Smith ilave eder19

, 

Yj.ne Cantwell Smith şöyle devam eder: "İsİfun hakkında yazı ya
zan Mus1üman olmayan bir araştıtmaemın görevi, hem kendi içindeki 
hem de kendi dışındaki bilgilerle maritıkl olarak tUtatlı olmak suretiyle 
ve doğrudan tarafsız delillerden hateke't ederek batıruiı. akadetiıik gele-

16 a.g.e., s. 38. 
17 a.g.e., s. 39. 
18 Wilfred Cantwell Smith, Mukayeseli Din: Nereye ve Niçin? Dinler Tarihinde Metö

doloji Denemeleri, Konya, 2003, s. 54. 
19 a.g.e., s. 56. 
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neği içinde, doğru bilgi verrnek ve aynı zamanda önceden formüle et
mek suretiyle, insaniann gönüllerindeki inancın hakkını veren bir açık
lamayı yapmaktır. Bu, yaratıcı insanı düşünmeye zorlayan bir görev-
d. 20 
ır . 

Cantwell Smith, Din incelemeleri konusunda ise şunlan söyle
mektedir: "Yetmiş beş yıl önce üniversitelerde, başka topluluklann din
leri de dahil, bilimsel din incelemesi veya "tarafsız" din incelemeleri i
çin gerekli şartın; araştinnacının bir inanca sahip olmaması olduğuna 
geniş ölçüde inanılıyordu. Bugün ise bunun tersi bir görüş hakimdir21

• 

Diğer yandan, başka sahalarda olduğu gibi, bu konu ile ilgilenen Batılı 
araştırrrıacılann, Batı'da olan laik-diıli bölünmenin olmadığı ya da tam 
olarak oluşmadığı diğer uygarlıklardan araştırınacılarla ortak bir görüş 
noktasına gelmeleridir22

. 

Cantwell Smith'in üzerinde durduğu önenıli konulardan birisi de 
artık laik bir rasyonalistin, başkası gibi bir insan olarak görülmeye baş
lamasıdır. Yani, belirli bir bakış açısına sahip bir insan olarak kabul e
dilmeye başlamasıdır"23 • 

Yine yabancı dinleri anlama konusunda Prof. Ernst Benz'in (1907-

1978) ileri sürdüğü fikirler, dinler tarihçiler tarafından üzerinde durol
maya değer fikirlerdir. Prof. Benz, şu soruyu sorarak bu problemi çöz
meye çalışmaktadır: "Yabancı dinleri anlama konusunda "Batılı tutu
mumuz" hangi ölçüde ve hangi derinlikte etkili olmaktadır? Aynca fik
ri, duygusal ve nefs! tepkilerimizin Avrupalı Hıristiyan mirasırrıız tara
fından, ne kadar belirlenmiş olduğunu da iyice anlamaya çalışmak ge
rektiğini bilmek gerekir"24

• 

Yine Ernst B enz' e göre, fenomenolojik dinbilim gözlem türleri
nin temel kaidelennden biri, başka dinleri şahsi ölçekle değerlendirmeyi 
önlemektir. Prof. Benz, Dinlerle karşılaşma pratiğinin her durumunda 
bu şartlara Jıymanın, kendisini şaşırttığından bahseder. Ona göre, Batılı 
ruh ve yaşam tutumumuz, spesifik Hıristiyan şartlan tarafından belir
lenmiştir. Bu sadece ilmf, tenkitçi düşüncemizi değil, bütün yaşam duy-

20 a.g.e., s. 56. 
21 a.g.e., s. 57. 
22 Aynı yer. 
23 Aynı yer. 
24 Emst Benz, Yabancı Dinleri Anlama Üzerine, Dinler Tarihinde Metodoloji Deneme

leri, Konya, 2003, s. 141. 
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gumuzu, hissi ve iradi tepki şektimizi derinden etkilemiştir. Bazen hatta 
çoğu zaman bu şamn bilincine vanmyoruz bile ... Aslında, asıl kökeni 
değişmiş ve Hlik hale getirilmiş şekilleriyle ve Hıristiyanlığa olan anti 
tezleriyle de Ruh ve yaşarn tutumumuz, Hıristiyanlık tarafından şekil
lendirilrniştir. Bu özetikle üç noktada açıkça görülmektedir: 

1- En derin felsefi ve metodolajik fikirlere kadar Batılı Hıristiyan 
düşüncemiz, kişileştirilmiş bir Tanrı fikri tarafından belirlenmiştir. Bu
nun için, Personalistik Tanrı fikrini tanımayan Budizm' in temelini ve 
değişik yaşam tezahürlerini anlamak son derece zordur. Bunun için, ge
rek Hıristiyan teolojisi alanında, gerekse batı felsefesi alamoda gelenek
sel batı tutumu, Budist teolojisini "Ateist" olarak nitelemiştir. Bu
dizm' deki AŞKIN ile karşılaşmanın izafı şeklini bir batılımn anlaması 
gerçekten fevkalade zordur25

• 

Budist kaynaklarımn tetkiki, Budizm'in personalistik bir Tanrı 
fikrini tanımadığını açıkça ortaya koymaktadır. Budizm'deki AŞKIN ile 
karşılaşmanın bütün şartlanmn temelden farklı olduğu, ancak Budist ra
hipleriyle konuşulunca anlaşılmaktadır. Çünkü Aşkın ile karşılaşmamn 
Budizmdeki şeklini anlamayı, personalistik Tanrı fıkri oldukça zorlaştı
nyo~6. Budizm'deki Aşkıola karşılaşma, ilk planda kavramsal teolojik 
şartlara dayanmamaktadır. Bir batılımn, bunun temelinde başka bir dilli 
tecrübenin yattığım anlaması çok zordur. Bunun temeli, Budizm'in bü
tün alanı için korunan ve bu Aşkın tecrübenin muhafazasımn yapıldığı 
belirli bir meditasyona dayanmaktadır. Bu tecrübeyi Prof. Benz, şöyle 
açıklamakta dır: 

"Çoğu Hıristiyan kürsülerinden ve minberierinden gürültülü ve 
müthiş bir görev içinde Tannnın cevheri ve onun providansiyel fiilinin 
tüm seyri hakkında detaylı ve karışık bilgi verilmektedir. Buna karşılık, 
Budistlerin "Ta'ziınkarfuıe sukı1tları" ve insan kavraınlarımn bütün di
yalektiğinin ötesinde olan "Tannnın tarif edilmezliği" noktasından 

"AŞKININ,BOŞLUÖUNU" daha ferahlatıcı buldum"27
, "Budizm, teolojik 

ateizmdir" düşüncem karşısındaki entelektüel ürkekliğimi atmamda en 
büyük yardımcım, Budist san'atı oldu .. 

Bu hususta, özellikle Buda'mn fevkalade heybetli temsilleri, o
nun meditasyonunun, oturuşunun, dikilişiııin, gidişinin, değişik tutumla-

25 a.g.e., s. 141. 
. 

26 Aynı yer. 
27 a.g.e., s. 142. 
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nnın temsilleri, yardımcı oldu. Anladım ki, geleneksel teolojik Tann ta
savvurumuz ve teolojik kavramlanmız, Budizm'deki Aşkın tecrübesini 
anlamamız için büyük bir engeldir. Budizm'deki "Aşkın' ın tecrübesine" 
bir köprü kurmaya, olsa olsa Meister Eckhardt'ın "Tannsal Hiçlik" ve
ya Jacob Boehme'iri "Tannda Fena" fikirleri uygun düşmektedir"28 • 

Prof. Benz, "Hindui4m ve Şintoizm'in çok sayıdaki Tannlannı 
yücelten politeizrni ile karşılaşmam, beni devamlı yeni bilmeceler 
önünde bırakmıştır" diyor ve şöyle devam ediyor: 

"inanan kişilerin özel olarak panteandaki şu veya bu Tannçayı 
neden tercih ettiklerini, sonuçta anlamak için kendimi aciz hissediyor
dum. Kyoto'daki zengin konserve fabrikatörünü, pirinç Tannçası 

iNARi'nin rnihrabına ne sürüklüyordu? Onu, bu tapınak yortusunda, 
konservelerinden ve pickellerinden büyük piramitler hibe etmesine ne 
sevk ediyordu? Diğer tüccarlar, o milırabın tannlanna pirinç, şarap fıçı
lan, konyak ve viski şişelerinden piramitleri hibe etmişlerdi. Diğer kon
serve fabrikatörlerinin tapınağın salonuna kurduklan piramitlerin yanı
na, diğer tüccarlara kendi piramitlerini kurduran neydi? Halbuki Şinto 
panteonunun sekiz yüz bin Tannsı da onun için eşit değerde olan ve 
aralannda fark görmediği kendi Tannlandır"29• 

Kali tapınağı ve Vişnu tapınağının yanından geçip giderken, ina
nan bir Hindu'nun bugün KRİŞNA tapınağına koşmasına, Krişna'ya çi
çek takdim etmesine, ona ibadet etmesine ve hemen ertesi gün KALİ 
yortusuna katılmasına bir Hindu' yu yöneiten sebep nedir? İnananiann 
zihninde ayn her Tann, diğer Tannlann yanında ne gibi bir rol 
oynuyo2°. 

Prof. Benz, bu sorulann cevabını şöyle veriyor: "Burada bilinçli 
veya bilinçsiz olarak anlamanın önüne KİN geçiyor. Antik halk zümrele
rindeki Tannlar dünyasının çokluğuna karşı, bu kini, Hıristiyan 

Apolojisi ve ondan _çok önce Eski Ahid'in peygamberlik Apolojisi u
yandırmıştır. Aslında, sadece teolojik argümanlara dayandınldığında bu 
kinin gücü küçüınseniyor. Bu kin, sadece Musev! ve Hıristiyan dinleri
nin "Put" ve "Putperestliğe" karşı olan akti:fleştirilrniş mücadelesindeki 

28 a.g.e., s. 142. 
29 a.g.e., s. 143. 
30 Aynı yer. 
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bütün duygusallık gücü ve heyecan genişliği göz önünde bulundurulur
sa kavranabilir"31

• 

İkinci noktayı açıklarken Prof. Benz, Asya topraklarında Polite
izm'in kişinin karşısına, literatür mitolojisi olarak değil, gerçek bir i
nanç ve yaşanan kült pratiği olarak çıktığım belirtmektedir. Hem de bu
nun çok büyük bir çeşitlilik içinde ve dilli bilincin en değişik merhalele
rinde karşımıza çıktığımn altım çiziyor. Hint topraklarında manevlleşti
rilmiş bir monoteizm gelişimi olduğunu belirten Prof. Benz, bu Monote
izmin tek "Aşkın Tanrı" olan Brahma'mn tezahürü olarak, Krişna, 

Vişnu ve Kati gibi Hint Tanrılarım görmektedir32
• 

Prof. Benz, Şintoizm konusunda da şunları yazmaktadır: 

"Şintoizmin sekiz yüz bin Tanrısı, hemen hemen hiyerarşik olarak hiç 
tertiplenmemiştir.- Her Tannmn kendine has numinöz bir tezahürü var
dır. Şinto tapınaklarındaki yortıılarda bulunduğum zaman, kendime sık 
sık şu soruları sordum: Bir Şintoisti özel olarak şu veya bu Şinto tanrıla
nndan birirıi tercih etmeye, ona özel bir şekilde takdime sunmaya ve 
onu yüceltmeye sevk eden nedir? Bu sorunun cevabım örfte, adette ve 
mesleki topluluklaTın belirli Tanrılarla irtibatında aramak, aslında ceva
bı ertelernek demektir. 

Bu sorunun asıl cevabı, "Tanrısal olam kendi yaşamalamnda na
sıl kavradıysa, o şekilde yüceltmesidir". Yarıi ister yardımcı, uğur geti
rici, koruyucu, kurtarıcı, korku veren veya isterse ürkütücü kuvvet ola
rak onu yüceltsin... Burada asıl olan ve kült yüceltmesi için etkin rol 
oynayan Tanrısal cevherin tecrübesidir33

• Bunu bir Şintoist din görevlisi 
şöyle açıklamıştır: 

"Kendi cismirtıizde, kozmik, örfi, rum ve estetik olarak, yaratıcı
mn kainattaki bütün bölgelerde yüceltilmesidir." Bu açıklama, çok mü
him bir noktaya işaret etmektedir: Dilli bilincin bu basamağında önenıli 
olan, kjşirıin "AŞKIN'IN ZATI ŞEKLiNi" hatınna getirmesi ve Aşkımn te-· 
zahürü ile temas haline gelmesidir. Bu temasta, onun kutsal dağda mı, 
kutsal ağaçta mı, kutsalpınardamı veya karşılaşmamn alıHik kahraman
larımn yüceltilmesiyle mi olacağı önerİılidir. 

31 a.g.e., s. 143. 
32 Aynı yer. 
33 a.g.e., s. 144. 
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Prof. Benz, yabancı dinleri anlama konusunda üzerinde durduğu 
üçüncü noktanın, Hıristiyan düşüncesinde yaratan ile yaratılanın köklü 
ve önemli şekilde aynlrnış olması olduğunu belirtir. Ona göre, Hindu
izmde, Budizmde ve Şintoizm' de böyle bir ayının yoktur. Bizim sahip 
olduğumuz bu ayının ise, bu dinleri olduğu gibi anlamada ciddi bir en
gef teşkil etmektedir. Önemli olan batılı Hıristiyan düşüncemiz için ya
ratan ile yaratılan arasındaki mutlak bir benzemezliğin, ta mantığırnızın 
içine kadar giden ayınmdır. Budist ve Hinduist düşünce için, bu temel 
şart yoktur. Bizdeki yaratan ile yaratılanın kesin benzemezlik fikrini 
meydana getiren aynı merkez rollü fikir, Budist ve Şintoist düşüncesi 
içinde "Varlığın Birliği" fikrini meydana getirmektedir. Orada bu birlik 
fikri, birçok şeyle doğrudan ilişki içindedir34

• 

Prof. Benz, Hıristiyan düşüncesinden şartlandıklan önemli konu
lardan birisinin de Teolojiye, yani dinin öğretici tarafına, dinin genel 
fenomeninin takdiri hususundan daha fazla önem atfetme eğilimi oldu
ğu üzerinde durmaktadır. Ona göre, dindeki öğretici tarafın bu önceliği, 
Hıristiyanlığın önemli bir özelliğidir. Bu nokta, Asya dinlerini değer
lendirmeye alma, bu dinlerin içindeki öğretici ve doktriner yönlerin ön 
plana çıkmasına sebep olmuştur. Bu, hem Budizm hem de Hinduizm 
hakkında Batılılann yazdığı yazılarda, bütün vurgunun, dinin öğreticili
ği ve Din felsefesi yönüne yapılmasını sağlamıştır. Halbuki bu hususun 
bu dinler için pratikte çok az önemi vardır. Bu hususu Prof. Benz, şöyle 
açıklamaktadır: 

"Bu dinlerin liturjik ve kült unsurlanmn hangi merkezi rolü oy
nadığım gördüğümde de çok şaşınnıştım. Ancak özel görüşmelerimde 
şunu farkettim: Budizmde din! hayatın bir unsuruna muazzam bir anlam 
yüklenmektedir. Budizm' deki bu unsur, Batı Hıristiyanlığında neredey
se kaybolmi.ıştur, "o da belirli, manevi ve münzev1 disiplinle ilişki için-

r de olan meditasyondur"·:ı. 

Budizm'de Meditasyon, az sayıdaki uzmanıann bir imtiyazı de
ğildir. Bilakis, cahil Budist dünyasımn büyük bir bölümünün bizzat işti
rak ettiği bir pratiktir. Budist ülkelerde hala bugün hükümet, yönetim, 
bilim veya başka sosyal ve askeri hayatta erkeklerin, önemli bir makarnı 

34 a.g.e., s. 145. 
35 a.g.e., s. 146. 
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devralacaklarında, daha önceden bir meditasyon çalışmasında bulunmuş 
olmaları şartı aranmaktadır36• 

Prof. Benz'in, yabancı dinleri anlamada üzerinde durduğu konu
lardan birisi de dinlerdeki organizasyon anlayışındaki farklılıktır. Batı 
Hıristiyan şartlarının kabullendiği organizasyonu, doğu dinlerinde de 
görmeye çalışmak bu dinlerin doğru anlaşılmasında ciddi problemler 
ortaya koyabilir. Bunun için yabancı dinleri incelerken, devamlı Hıristi
yanlığın kilise organizasyonu modelini bilinçli veya bilinçsiz olarak şart 
koşuyoruz. Halbuki Batı tarzındaki kilise organizasyonu Budizm, Hin
duizm ve Şintoizm için hiçbir zaman geçerli değildir37• 

Yine Prof. B enz' e göre, Doğu dinlerine taşınması yanıltıcı olabi
lecek hususlardan birisi de her insanın sadece tek bir dini topluluğun 
üyesi olabileceği fikridir. Bu fikrin de kaynağı, spesifik mezhepsel Hı
ristiyan düşüncesi olmuştur. Halbuki bu düşünce ne Japonya ne de Çin 
için geçerli değildir. Çünkü Çin topraklarında Taoizm, Konfüçyanizm 
ve Budizm; Japonya'da da Şintoizm ve Budizm her insanın hayatında 
mezc olmuş ve müessir bir hale gelıniştir. Mesela bir Japon, evlilik me
rasimi Şinto tapınağındakirahip tarafından icra edildiği için evlendiğİn
de Şintoisttir. Aynı kişinin cenaze merasimi, Budist rahip tarafından İc
ra edildiği için de öldüğünde Budisttir38

• 

Prof. Benz, Batı Hıristiyan geleneği içinde yetişen birisi için, U
zak Doğudaki dinin geniş ve merkezi alanına ülaşmasının oldukça zor 
olduğunun üstünde durur ve şunları yazar: Hıristiyanlık bUyülü alanın 
bütününü şeytani olarak ilan etıniş ve büyülü alanı Hıristiyanlığın dışına 
atarak aforoz etıniştir. Hal böyle iken şu olayda son derece hayret verici 
ve tesirli dir: "Hem Hinduizm' de hem de Budizm' de, dini bilincin bütün 
kademeleri ve dinin bütün alanı içiçe ve birbirinin yanıbaşında varlıkla
nnı devam ettirmektedirle29

• Hindu arkadaşlar, Hinduizme ilgisi olan 
ve Hinduların tapınaklarındaki züht hayatım müşahede eden Avrupalı 
ziyaretçilerin hep şu soruyu sorduklarım tekrar etınişlerdir: 

Monoteizmin en yüksek manevi ve ahiili şekli, riyazetin ve 
meditasyonun manevi şekli, Afrika fetişizminden ayırdedilemeyecek 
şekilde, en ilkel sihirbazlık ve büyü, nasıl olur da bu kadar çeşitli ve 

36 a.g.e., s. 146. 
37 a.g.e., s. 148. 
38 Aynı yer. 
39 a.g.e., s. 150. 
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birbirlerini nakzeden ritüeller, Hinduizrnin içinde yanyana yaşayabi
lir?40 Bu tür sorulan Hindular şöyle cevaplamaktadırlar: "Bütün bunlar, 
biribirini nakzeden ritüeller değildir, Bilakis pratik olarak sakıncasızca 
bir arada bulunabilir, mantıkl olarak da birbirini nehyediyor ve birbirle
riyle çelişiyar gibi de görülebilir. Fakat bunlar, dini bilincin gelişim ve 
yüKselişinin birer basamağım teşkil ederler"41 . 

Yabancı dinlerin anlaşılmasındaki zorluğu izah ederken Prof. 
Benz, Japonlar'ın icra ettikleri yeni yıl yortusu olan DAİHANYA kültünü 
örnek göstermektedir: Bu yortu, Zen manastırlannda üç gün peşpeşe 
Budizm'in kutsal kitaplan olan altı yüz ciltlik KANONLARıN hatim bay
ramıdır. Tabii ki. bu kadar çok sahifenin, küçük bir Zen rahip grubu ta
rafından okunınası mümkün değildir. Bunun için her rahibin önüne 10-
15 ciltlik kanonlar konmaktadır. Ayin esnasında ciltlerin her biri, 
aleordian gibi açılıp, ani bir hareketle kapatılmaktadır. Bu arada her bir 
cildin sadece adı, ilk ve son satın okunmaktadır. Böylece altıyüz ciltlik 
kanon, kısa sürede hatmedilrniş olmaktadır. Buradaki temel fıkir, kitap
lann manevi muhtevasımn gerçekten harekete geçirileceği düşüncesi
dir4ı_ 

Prof. Benz' e göre bunu, bir Batılı kafanın anlaması ve kabul et
mesi çok zordur. Çünkü onun mantığı, bir kitabın liturjik şekilde sayfa
lanmn kanştınlmasıyla hatmedilemeyeceğine şartlanrnıştır. Bunun için 
bu olay, bir Batılı için abes bir meşguliyettir. Ancak Zen-Budistler için 
bu olay, heyecan verici ve zengin manevi bir dünyanın icraat alanıdır. 

Görüldüğü gibi, iki ayn dünyanın insanımn, aym ritüele bakışı 
birbirinden oldukça uzak bulunmaktadır. Bu da, din bilimcilerin dilli fe
nomenleri anlamak için çok yönlü dikkat etmelerinin ne kadar gerekli 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Di~ler Tarilıi'ne uygulanacak metodoloji konusunda büyük din 
ilimi Friedrich Heiler (1892-1967) de çok önemli fıkirler ileri sürmekte
dir. 

Prof. Heiler, din bilimleri incelemelerinde takip edilecek yolda, 
diğer diniere saygı üzerinde ciddiyede durmaktadır. Ona göre Hindular, 
Budistler, Müslümanlar Mazdekçiler, Y ahiidiler ve Hıristiyanlar aynı 

40 a.g.e., s. 150. 
41 Aynı yer. 
42 a.g.e., s. 151. 
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içtenlik, samimiyet, hararetli sevgi, itaat ve fedakarlığa hazır olmalıdır
lar43. Hind dinleri üzerinde incelemeler sathi yapıldığı için Hinduizmin 
uzun zaman garip ve karmaşık bir politeizm olarak takdim edildiğinden 
bahseden Prof. Heiler, bu alanda yapılan ciddi incelemeler, Hint ilahi
yatının nasıl bir enerjiyle, katı bir şekilde "Dualizmden" uzak olduğunu 
ve Tanrısal olanın birliğini açıkça ortaya koyduğunu belirtmektedir44

• 

Yine Prof. Heiler de, Prof. Benz gibi asırlardır Budizm konusun
da yanlış şeylerin söylendiği konusu üzerinde durur ve şöyle der: "On
larca yıl, Batı ilahiyatında Budizm ve Nirvana'nın hiçliğinde son bulan 
Ateist bir dünya görüşü olarak sunulmuştur. Ancak bu alanda, derinle
mesine yapılan araştırmalar, Gautama Buda'nın, mistik bir kurtuluş yo
lunu öğütlediğini ortaya çıkarmıştır. Bu mistik kurtuluş yolu, bütün mis
tiklerde olan "En yüksek Değer", hedef olarak gösterilmiştir. Hıristiyan 
Apolojisi, doğu dinlerinin yanlışlığım ve değersizliğini ispat edebilmek 
için birçok argüman kullanmıştır. Fakat bilimsel araştırmalar, bu önyar
gıların neredeyse hepsinin doğrudan doğruya mesnetsiz olduğunu orta
ya çıkarmıştır"45 . 

Prof. Heiler, Dinler Tarihi Metodolojisi konusundaki gelişmeleri 
şöyle değerlendirmektedir: "Din araştırmaları, derin ve kök salmış ön
yargıları hertaraf etmekle gitgide değişik dinler arasında zahiren mevcut 
olan sıkı akrabalıkları gün yüzüne çıkarmıştır. Dinler Tarihi'nin son yıl
larda Hıristiyanlık ve diğer dinler arasında gün yüzüne çıkardığı benzer
likler sayısızdır. Hatta şöyle demek gerekmektedir: Hıristiyanlıkta hiç
bir dini izah, hiçbir dogmatik öğreti, hiçbir ahHl.k:l talep, hiçbir kilise 
müessesesi, hiçbir kült şekli ve hiçbir dindarlık çabasımn Hıristiyanlık 
dışı dinlerde karşılıksız olanı yoktur"46

• 

Çağımızın ünlü Dinler Tarihçisi Prof. Dr. Eliade (1907-1986) de, 
Dinler Tarihi Metodolojisi konusunda Dinler Tarihçilerini yönlendinci 
çok önemli metodolajik tespitler yapmıştır. Eliade'ye göre Dinler Ta
rihçisiriin, "objektif çalışma yapmak niyetiyle eski malzeme toplayan 
bir antikacı durumuna düşmekten kurtulması gerekir. Bunun için Dinler 
Tarihçisinin, topladığı malzemeleri ·yorumlaması da gerekmektedir. 
Dinler Tarihi'ne geçerli bir yorum uygulandığı zaman, Dinler Tarihi, bir 

43 Friedrich Heiler, Dinlerin İşbirliğinin Yol Açısı Olarak Dinler Tarihi. Dinler Tarihin-
de Metodoloji Denemeleri, Konya, 2003, s. 162. 

44 a.g.e., s. 163. 
45 a.g.e., s. 164. 
46 Aynı yer. 
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fosiller, harabeler ve modası geçmiş şeylerin müzesi olmaktan kurtula
cak; her araştıncı için, anlaşılınasını ve ortaya çıkarılmasını bekleyen 
bir mesajlar dizisi haline gelecektir'"47

• 

Eliade için yorumun, Dinler Tarihi açısından çok önemli bir yeri 
vardır. Çünkü ona göre Dinler Tarihi'nin en az gelişmiş veçhesi burası-

• 
dır. Bu konuyu Eliade şöyle ifade etmektedir: "Çoğu zaman toplantı, 
neşriyat ve dinf donelerin analizi gibi acil işler olarak tel§.kki ettikleri 
şeylerle meşgul ve kafası karışmış olan Dinler Tarihi uzmanları, bu dinf 
donelerin anlamını incelerneyi çoğu zaman ihmal etmişlerdir. Oysa, 
bunlar, muhtelif dini tecrübelerin anlatımından başka bir şey değildir"48 • 

Yine Prof. Eliade'ye göre, Dinler Tarihçi bir dini formun tarihini 
ortaya koyduğunda veya onu sosyolojik, ekonomik, politik muhtevası 
ile sergilediğinde, hoşuna gitse de gitmese de eserini tamamlamarnıştır. 
Bu eserin tamamlanması için, Eliade'ye göre Dinf form üzerinde yorum 
yapılması şarttır49 • Ona göre Dilli formun yorumunu yapmak demek, 
Hermenötiğe kapı aralamak demektir. Hermenötik ise, hem dini ifadele
rin özelliğini, hem de kompleksliğini anlamak demektir. 

Bunun için Eliade, Dinler Tarihçilerin mutlaka Hermenötik yap
maları gerektiği noktası üzerinde ısrarla durmakta ve şöyle demektedir: 
"Dinler Tarihçilerin nihai hedefi, özel teoloji, semboloji eşliğinde, mev
cut olan dini davranışın şernalarını veya belirli sayıda tiplerini belirtmek 
değil; daha çok onların manalarını anlamaktır. Bu manlliar, herkese açık 
değildir. Diğer yandan ilgili dini şema içinde de "donmuş" değildir. Ak
sine onlar, dini süreç içinde yaratıcı bir tarzda, zenginleşmeye ve geliş
meye açıktırlar. Son tahlilde Dinler Tarihçiler, Hermenötik'ten vazge
çemezler"50. Eliade'ye göre, gerçek Dinler Tarihi, muhayyel ve mevsuk 
bir Hermenötiktir5 ı. 

Prof. Eliade, bu konudaki çalışmalarını şöyle ortaya koymaktadır: 
"Çalışmalarımda, kutsalın Hermenötiğine ulaşınaya çaba sarf ettim. As
la, kişisel bir felsefi antropoloji geliştirmeyi önermedim. Ben bugünün 
kutsaldan uzakla:şmış insanına, arkaik, doğu ve geleneksel dini yaratılış-

47 Prof. Dr. M. Eliade, Dinin AnHirnı ve Sosyal Fonksiyonu, Türk, Çev. Prof. Dr. Meh-
met Aydın, Konya, 1995, s. 2. 

48 a.g.e., s. 8. 
49 Aynı yer. 
50 Mircea Eliade, Religions Australiennes, Paris, 1972; s. 197. 
51 M. El iade, Fragrnents d' un Journal I, Paris, 1973, s. 473. 
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ların spiritüel muhtevasını ve anlamını ortaya koymaya elverişli bir 
Hermenötik metodu sunmayı başlıca hedef olarak seçtim"52

• 

Ona göre Dinler Tarihi çalışmalan ancak Hermenötik ile tamam
lanabilir53. 

Prof. Eliade'nin üzerinde durduğu ve Dinler Tarihçileri teşvik et
tiği bu Hermenötik nedir? Bunu nasıl anlamarnız ve uygulamamız gere
kir? Hermenötiği anlamak ve uygulamaya koymak, herkesin yapacağı 
bir iş midir? Eliade' ci Hermenötiği anlamarnız için, onun bu konudaki 
yaklaşımlarını bir gözden geçirelim: 

1. Hermenötik, Din! fenomenlerdeki son gerçeğin örtüsünü kal
dırmaktır. 

2. Hermenötik, arkaik dönem insanlannın dilli değerlerini yaka
lamak için, organizeli bir çaba sarf etme metodudur. 

3. Hermenötik, bir san' attır, metoddur veya dilli anlamlan ve baş
ka tabiatlı herşeyin şifresini çözme ilrnidir. 

4. Hermenötik, din! metinlerio açıklanması ve Şifrelerinin çözül
mesi metodudur. 

5. Hermenötik, şu postulatı ihtiva etmektedir: Her şifreyi çözme, 
bilgiye götürmektedir. Herhangi bir metne sorulan sorunun bir cevabı 
vardır. Öyleyse, Hermenötik mümkündür. 

6. Hermenötik, din! fenomenlerin analizinden, spiritüel ve edebi
yat fenomenlerine kadar· uzanmaktadır. Bunun için Eliade'deki 
Hermenötiğin konusunun, sadece mitoloji ve sembol olduğunu söyle
mek yanlış olacaktır. 

7. Hermenötik, her tip kutsallıktan, spiritüel, kutsal dışı yaratılış 
tiplerine kadar uzanmaktadır. 

8. Hermenötik, bir din! metnin veya dökümanın şifresini çözmek, 
kodunu çözmek, ona göre her metni olması gerektiği gibi yorurnlamak-
tı~4- ' 

52 M. Eliade, Notes For a Dialogue in the theology of Altizer: Critique and Response, 
J.B. Cobb, ed (Westminster-Philadelphie, 1972), s. 123. 

53 M. Eliade, la Nostalgie des Origines, Paris 1972, s. 123. 
54 Adrian Marino, L' Hermeneutique de Mircea Eliade, Paris 1981, s. 30-31. 
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Prof. Eliade'nin yaklaşımında Hermenötik kavramı, Dinler Tari
hi'nin temel menzillerini yeniden ele almaya yöneliktir. Bu menziller, 
menşe-kutsal,kutsal-takdimeler-sırlar gibi noktalardır55 . Eliade'ye göre 
dini dünyalar, Hierophanie'lerle oluşmuştur. Hierophanie ise, sembol
lerde, mitlerde ve tabiat üstü varlıklarda ifade edilmiş olan kutsallık te
zahürleridir56. Eli ade, Hermenötik uygulamada, daima iyi belirlenmiş 
problemierin çozumu içinde incelenmiş "metinlerden" ve 
"dökümanlardan" hareket etmektedir. Onun Hermenötiği, sistematik o
larak sadece teoriye .ve tarihe titiz şekilde yerleşmiş olan belli 
existansiyel durumlara dayanmaktadır57 . 

O, en küçük dini bir existansiyel durumda, gizli bir Hermenötiğin 
varlığını göstermeye çalışmaktadır. Böyle bir Hermenötik, kendi mantı
ğına ve işleyiş mekanizmasına tabi olmaktadır. Bu tip bir Hermenötik, 
ontolojik diyeceğimiz yapısal ve özlü bir temele sahiptir. Bu 
Hermenötik, tabii bir seyir içinde zarun olarak belirginleşiyor ve ortaya 
çıkıyor. Bu durumda, hermenötik ve yorumlayıcı zeka, 
Hermenötikleşiyor. .. İşte Eliade, bu zihinsel kanuna göre icraat yapı
yo28. 

Bütün bunlara rağmen Eliade'deki Hermenötik normatif değildir. 
O, daima metinlerden, Dinler Tarihi'nden hareket etmektedir. Orada, 
sıkı şekilde programiaşmış bir metodun uygulanışı değil; bir metodun 
canlılığı üzerinde bir geliştirme söz konusudur59

• 

Eliade'nin Hermenötiği üzerinde mustakil bir çalışma yapan 
Adrian Marina, Eliade'nin Hermenötiğinin :tviETİN-HERMENÖT-METİN 
veya HERMENÖT-METİN-HERMENÖT yapısı içinde bir teori oluşturduğunu 
belirtmektedir. Ona göre burada, Hermenötik dairenin en saf özü içinde 
karşılıklı, alternatif, ilerici ve dairevi bir ilişki söz konusudur. Aslında, 
Eliade HermenÖtiğinin yaratıcı veçhesi buradadır. Bu devamlı açık bir 
süreç içinde gözlerimizin önünde oluşmaktadır. Metinlecin yorumu iler
ledikçe Hermenötik, tedricen oluşmaktadır. Böyle bir Hermenötik ne 
metodolojiktir, ne de doğmatiktir60• 

55 a.g.e., s 28. 
56 a.g.e., s 29. 
57 a.g.e., s 25. 
58 a.g.e., s 30. 
59 a.g.e., s 27. 
60 a.g.e., s 28. 
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Prof. Eliade'ye göre, "Yaratıcı Hermenötik", Dinler Tarihi' nin 
başlıca işlevi olarak tanınacak bir özelliktedir61

• Eliade' nin, Dinler Tari
hi'ni, böyle bir işi tamamlayacak yegane disiplin olarak görmesindeki 
başlıca neden, yorumlanacak dökümaniann dini tabiatındaki özellikler
dir. Dinler Tarihçi, bizzat altedilmez dini perspektif içine kendini 
koymazsa, dint donelerin alt edilmezliğini anlaması mümkün olmaz62

• 

Eliade'ye göre, Dinler Tarihçi'nin hermenötiği, başkalannın anlamını 
en iyi şekilde yakalamaya imkan vermektedir63

• 

Prof. Eliade, Dinler Tarihi'nin temeli olan Hermenötiğin hangi 
noktaya kadar etnologlann ve filozoflann metodolajik yönlendirmele
rinden ve çağdaş disiplinlerden ayrıldığının altını çizerek belirtmiştir. 
Çağdaş disiplinlerin görüş noktalan, Eliade'nin görüşleriyle tam bir çe
lişki arz eder. Öyle ki, Eliade için "ilgisizlik-kopma" en üst düzeyde 
"lakaydlık" ve "gayr-i muşahhas" "objektiflik" gibi böcek uzmanlarına 
oldukça değerli sayılan şeyler, Hermenötik konusunda geçerli bir ide·al 
teşkil etmez. "Aksine, Hermenötiği yapan, dint konunun yaratıcılığı ve 
liyakatı için en büyük bakış açısına sahip olduğundan seçme ve anla
mayı göstermesini de ondan bekleyebiliriz. Yani, başkasında tanık ol
duğu DİNİ FENOMEN' e, bütün şahsiyetiyle, kalbiyle, gücünün yettiği sı
caklıkla iştirak etmiş olarak, dint donelerin kendine has "tabiatının de
ğerini" değerlendirmeyi bilmesini de ondan isteyebiliriz"64 

• 

. Burada Prof. Eliade'nin, DİNİ OLAYIN yorumunda dayandığı me
todolojik temelierin neler olduğu bir defa daha sorulduğunda, buna 
Julien Ries şu cevabı vermektedir: Eliade'nin araştırmalannda üç aşama 
vardır: O, bunu "yöntemler" diye adlandırır. Bu üç aşama: "TARİH
FENOMENOLOJİ-HERMENÖTİK" dir65

. Burada fenomenoloğun yöntemi, 
Hermenötiğin yönteminden tam olarak ayrılmaktadır. Eliade'nin, mor
foloji ve tipolojiyi ihtiva eden fenomenolojisi, Hermenötiğe tahsis edil
miş olan mukayese çalışmasına girmez. Eliade'ye, Fenomenolojiyi aş
maya imkan veren Hermenötik, dint donelerin şifresini çözmeyi ve on
ların yorumunu ihtiva etmektedir66

• 

61 la Nostalgie des Origines, s. 123. 
62 Douglas Alien, M. Eliade et le Phenomene Religieux, 1982, s. 61. 
63 a.g.e., s. 62. 
64 Aynı yer. 
65 Julien Ries, Histoire des Religions, Phenomenologie, Hermeneutique in Mircea 

Eliade, Cahier de I'Heme No: 33, 1978, s. 81-87. 
66 Douglas, Alien s. 64. 
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Bütün bu açıklaınalara rağmen, Douglas Alien'in de dediği gibi, 
Eliade'nin eserlerinde Fenomenoloji ile Hermenötik arasında net bir iş
tirak gerçekleşmiyor. Gerçekte Eliade'nin Hermenötik anahtan, yüksek 
şekilde geliştirilmiş bir fenomenolojik metodda aranmalıdJr. Daha açık 
bir şekilde belirtmek gerekirse Eliade, esas olarak yapısal 

Hen:p.enötiğinin dayandığı fenomenolojik temelleri, dini sembolizmin 
kendine ait yorumlan üzerine kurmaktadır67 • 

"Dinler Tarihi'ndeki metodoloji tartışmalan" konusunda buraya 
kadar aktardığım bilgiler ışığında denilebilir ki Dinler Tarih'ndeki me
todoloji tartışmalan henüz bitmiş görünmemektedir. Ancak bu, Dinler 
Tarih'ndeki dinamizmi göstermektedir. Dinler Tarihi bu dinamik çizgi
siyle daha iyi çalışmalara ve daha evrensel değerler üretmeye devam 
edecek gibi görünmektedir. Bu ise, bize umut ve yeni eneıjiler vermek
tedir. Türkiye' de Dinler Tarihi alanında çalışan akademisyenlerin belki 
de ihmal ettikleri en önemli husus, bu metodolajik çalışmalan daha ya
kından takip edememiş olmalandır. Halbuki bir disiplindeki metodoloji 
tartışmalannı yeterince hazmedemeyenler, ilgili alanda beklenen çalış
malan ortaya koymada zorlanmaktadırlar. Bu belki de Dinler Tarihi 
formasyonunu kazanmak için atılacak ilk adım olmalıdır. Çünkü hangi 
konuda çalışılırsa çalışılsın, ne yapılacağı, nasıl yapılacağı bilinmeden o 
çalışmanın bir sonuca bağlanması mümkün olmaz. Bunun için ülkemiz
de yapılan Dinler Tarihi çalışmalannı bu açıdan bir değerlendirmeye ta
bi tuttuğumuz zaman içinden çıkılmaz birtakım durumlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. 

Bu alanda çalışaniann tamamı, İslfun ilahiyatı eğitimi aldıklan i
çin, yapılan bir dini çalışmada İslfunl apolojetik motifi bir kenara bı
rakmakta zorlandıklannı görüyoruz. Halbuki bizim bu çalışmada bu 
motifi sergilememiz öncelik arzeder mi etmez mi, onu düşünmemiz ge
rekmektedir. Bunun için ha.J.a, Hıristiyanlık ve Yahudilikle ilgili bir ko
nuda çalışan Din tarihçilerinin, İslfunl çizgiden hareketle İslam'ı doğru
layan veya bunu destekleyen bir gayretin içine girdiklerini görüyoruz. 
Belki de bize bu konuda düşen, araştırma konumuzu objektif bir biçim
de ve Apolojetik eğilimiere yer vermeden, elimizdeki güvenilir malze
melerle tamamlamaktır. Elbette böyle bir davranış, İslam'ın belli bir te
zini ispat etme eğiliminden çok daha farklı bir eğilimi gerektirmektedir. 
Ancak araştırma sonuçlanmız, belli bir dinin hipotezlerini doğrular ma-

67 a.g.e., s. 64. 
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hiyette ortaya çıkarsa, burada değerlendirme üçüncü şahıslara bırakıl
malıdır. 

Dinler Tarih'nde elde edilmesi gereken bu temel prensipler elde 
edilmeden yaptığımız araştırmaların Dinler Tarihi'ne hangi katkıyı sağ
layacağını düşünmemiz gerekecektir. Bu da herhalde, her türlü 
Apolojetik eğilimden kaçarak dilli daneleri, kendi referansı içinde an
lama yolundan geçecektir. Belki meslektaşlarımiz böyle bir seviyeye 
geldiklerinde Türkiye'de Dinler Tarihi bekleneni vermeye hazır olacak
hr. 


