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i~erik: 

I. G-: Problemler, Tezfler, Anti-tezler.  gel Teorik Cerwe ve Me- 
tot 

II. Dinler Tarihini Tarihilqtirmek Kutsal, Anlam ve Hakikat Ekse- 
ninde Eliade 0ncs-i ve So-L 

III. Soauq Yerine: Eliade'yl Post/mudern, Kiiresel KGy'de Aramak- 
Sentez, T h i s  ve Teklifler 

Girig: 

Problemler, Tezller, Anti-terler, Genel Teorik cerqeve we Metot 

Batl'da DT (Dinler Tarihi; bundan soma DT geklinde lusaltdacaktx) 
~ a h ~ r n a l a n  azellikle fhlojik a rqma la r l a  aym zamanda dogar ve siire~ ige- 
risinde sistematik bir disiplimhaline getirilerek devam ettirilir. Bau diinya- - 

srnda Bzellikle 19. y w y h  
0. son ~ e y r e p d e k i  gelqmeci tarih ve medeniyet 

tasawurlamm Ltldsi ile geligen bir din a l p 1  gekillenir. Dinin ilk formmu; 
" - 

hatta temel iiziinii yakalama gayretleri, dinin deggimini ("geligmesi" olarak 
okunabilir), ortak lizelliklerini tespit etmeye &gan disiplin, "Dinler Bilimi" - - 

(185O'lerde iizellikle Leblanc ve -stiefelhagen tarafmdan) a&yla a d m a y a  

baglar ve ilk kez Miiller'in Kargllagtumah Mitoloji Denemesi (1856) ile bilim- - 

sel bir forma yavq yavq biirhilr. 

Tarih ve paradigma apsmdan k a q l q t x m a  geleneg, Batl'da Klasik An- 
tik dijnemlere kadar u z m .  "Tarihin babasl" olarak bilinen Herodot (6. c. 
MO 420) kendi eserinde diger kiiltiir ve medeniyetlerle kendi kiiltiirihii ve 
geleneklerini layaslar. Orta~aglar boyunca daha qok teolojik tartqma ve 
problemler iqin bqvurulan bu metot, Ayddanma ile daha aktif ve fo.&iyo- 
nel olarak kulladmaya bqlmr.  1~te bu baglamda Goethe'den nakledilen 
"tek gey bilen ashnda hi~bir gey bilmiyordur" ifadesi, Mukayeseli Din Qhg- 
malan'mn gene1 fikr? arka p l m  tegkil eder; nitekim Max Miiller (6. 1900), 
bu mottoya gure mukayeseli ~ahgrnalarm temellerini atar. 

20. yuzyllda diger disiplinlerin d i d  olan ile y&i iligkisi DT'nin meto- 
dolojisinde de siirekli bir de&ikligi beraberinde getirir. Eliade'nin DT'ne bir 
metot kazandurma gayret ve siire~lerinden unce, disiplin ozelikle Bau'da 20. 
yuzyllda tin plana pkmaya bqlayan sosyal bilimlerin gagesinde kal&@m 
sijylemek zor olmasa gerektir. Eliade, DT disiplinini, sosyal bilimler ile begeli 
bilimlerin temel ayras noktasma konumlandmr ve ona yeni, farkh ve daha 



bütüncül bir çerçeve ekler. İşte bu bütüncül çerçeve; paradigına, otorite ve 
misyon açılarından DT'ne Modem ve Post/modem süreçlerde yeni roller 
yükler görünüyor. Öte yandan, DT, hem paradigınalanm, hem de otoritesini 
kurumak istiyorsa şu rollerini yerine getirmekle yükümlüdür: a. Bir Aydın
lanma Dönemi ürünü olması hasebiyle kritik ve dönüştürücü rolünü yerine 
getirmeye devam etmek durumundadır; b. Kendine inşa süreçlerinde atfedi
len misyonu; yani "kurtancı" olma ödevini yerine getirmekle karşı karşıyadır .. 

Bu tarihsel ve misyon boyutlu arka plana bağlı olarak, Eliade sonrası 
DT çalışmalarım ve temel akslan dört ana kategoride ele almak mümkündür: 
(a) DT'nin paydaş disiplinler açısından konumu; (b) DT'nin tarihsel rolü ve 
güç-bilgi boyutundaki durumu; (c) DT'nin epistemik (anlam-anlayış

anlamlandırma), kavramsal sorunlan açısından konumu ve branşlaşma serü
veni; (d) DT'nin metodolajik akslar çerçevesinden durumu. 

Bu durumların, konumların ve serüvenierin oluşturduğu temel katego
riler aynı zamanda Eliade dönemi ve sonrası temel akslan da tayin eder gö..: 
rünüyor. Bu çerçevede bu çalışmanın tezini de şu şekilde ifade etmek müm
kündür: Eliade, Batı'da DT disiplininin doğduğu zamanlardan başlayıp, özel
likle iki büyük dünya savaşının yaşandığı zamanlarda tezahür eden emniyet
siz ve endişeli tarihsel konjortktürde DT'ne iki rol, paradigına ve perspektif 
yükler: Yeni bir "umut", "yaratıcı hermenötik" imkanı ve billurlaşmış ve net
leşmiş bilgiyi ifade eden maieutics ("yeniden doğuş bilgisi"). Bu iki .rol ve 
paradigına ile o, DT'ni insanlığın varoluşsal imkarn ve arayışı olarak beşeri 
bilimler ile sosyal bilimlerin ls:avşak noktasına rapteder . 

. 1. Dinler Tarihini Tarihileştirmek: Kutsal, Anlam ve 

Hakikat Ekseninde Eliade Öncesi ve Sonrası 

A. Eliade ve DinlerTarihi'nde Metodotojik 

Aksları Örme Denemesi: 

,. 

Mircea Eliade (1907-1986), Romanya kökenli filozof ve dinler tarihçisi 
olup, kutsal, anlam· ve hakikat ekseninde kültür yonımlayıcısı olarak öne 
çıkar. Calcutta 1 Kalküta Üniversitesi'nde Sanskritçe ve Hint felsefe ve dinle
rini çalışır. Akabinde Bükreş Üniversitesi'nde doktorasım tamamlar ve 1939 
yılına kadar aynı üniversitede ders verir. Sorbonne Üniversitesi'nde ders 
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vermek &ere Paris'e tqm (1945). 1956 y h d a  Chicago ~niversitesi'ne 
gecer ve Gliimiine (1986) kadar bu iiniversitede gahvmalanna devam eder. 
"History of Religions" ("Dinler Tarihi") akademik dergisini 1961 ydmda ya- 
yunlamaya bqlar. 0nemli eserleri: Zhe Myth of the Etemal Re- [" Ebedi 
Dun@ Mitztt ] (1949), A Histmy of Relgbm Ideas (3 vol. 1978-85) ["Did 
Fikitler T&] ve 16 ciltlik Encyclopedia of Religbn (1987) ["Din Ansiklo- 
pedisiU]'nin de edit8rlu&nii yapar. Bu ksa  biyografiden soma Eliade 6ncesi 
DT3indeki temel yaklapmlardan bahsetmek yerinde olacdctx. 

DT, Eliade'm kendi z a m m  da dahil olmak bere  iig perspektif iize- 
rinden ele ahyordu: a. Tarihi Perspew, b. Sosyal Bilimler Perspew; c. 
Teorik Perspektif. 

Tarihi perspektif apslndan DT, dini f enomd  taxihi siheqler (do&, 
yiikselig, dmaklama, de~girn-dijnii@m, intikal)i merkeze alarak ve tar212 
malzemeden istifade ederek anlamayl, a n l a m l a n h a y l  ve apklamay-1 iince- 
ler. Tarihi ac;l temel olarak h & & n d a  DT'inde fenomenolojik ve metafizik 
yaklapmlar bir dereceye kadar yadsrrur. Diger bir ifade ile, Dinler Tan'bi; 

Teoloji, apolo j etik savunma veya 'ideal tipler' (ark tip1er)in 
fenomenolojik kategorile9tirilmesi dewdir. Dinler Tarihi; metafizikten lrak 
olmak dummundadu ve dini bakq a q s m  serbest b~rakmak zorundadn. . . 
Dinler Tarihi laiklegtirici bir yo1 izler. Ve her ~eyden 8te, Dinler Tarihi; pozi- 
ti& tarihlenebilir bir fenomendir ve her geyden Gnce bir tar21tir.~ 

.[ A 

.Tarihsel yaklapm; z o d u  o l d  metinlerle ilgilidir. Bu metinler de 
(a) Did Metinler: Doktrin, ritiiel veya t a p m a  metinleri olup, dini toplumun 

- karakteristikleriyle ilintilidir; (b) Materyal Me tinler: ~statistikler, vergi de f- 
terleri vs. 0mek o l d  p~ qahgrna verilebilir: Le Roy Ladurie'nin M o n d o u  
(1975; Eng. tr, 1978) a& eseri. 

1 

Sosyal Bilimler veya Davramqsal yaklapmda ise; din! fenomenin anla- 
plrnaslnda sosyolo ji, psikoluji ve Gzellikle de antropoloji onemli roller ifa 
eder. Din Psikolojisi; din? tecriibeyi p u r  tezahiirleri o l d  kabul eder 
(William James) ve psikanaliz ile de bu tez biraz daha ger&letilerek din? fe- 
nomenleri bilin&r halin 1 d u n m u  ifadesi olarak konumlanduzr. Buradaki 
problem ise; bireysel bir tecriibeden did bir toplumun veya grubun did yap1 
ve tecriibesine ulqmarun tutarhh@ noktasmda dii&mIenir. 0 t e  yandan, Din 

2 Joseph M. Xitagawa (editor), B e  X€%tory of R&gbm (New Yurk & London: Mac 
Millan Pub'fisbing, Company, 1985). 



Sosyolojisi de bireysel tecrübeden toplumsal tecıübeye uzarunanın imkanı, 
sınırlılıklan, kapsamı ve sosyalliği ile ilgilenir. Özellikle 20. yüzyılın ilk çey
reğinde(1922) disiplin olarak devreye giren Din Antropolojisi de dini feno
meni temel insan algısı üzerinden çözümlerneye çalışır. Bu disiplin genel 
olarak iki aksta faaliyet gösterir: (a) Fonksiyoncu Çerçeve: İngiliz 1 Angio
Sakson geleneğinin hakim olduğu bu yaklaşım, başta B. Malinowski, A. R. 
Radcliffe-Brown, Sir Edward Evans-Pritchard gibi antropologlar 1 dinler 
tarihçileri tarafından temsil edilirler. (b) Yapısalcı Çerçeve: İngiliz geleneğine 
karşı Fransız geleneğini öneeleyen bu yaklaşımın en önemli temsilcisi de 
Claude Levi-Strauss'dur. Ona göre, dini semboller ve mitler, kendilerinin 
şekillendiği kültür evreninde dönüşümlerinin ifadesidir. 

Teorik açıdan, DT, dini tecrübeleri, güvenilir fenomenler olarak, dün
yadaki kutsalın tezahilileri olarak görür. Fenomenolojik yaklaşım da denilen 
bu bakış açısı, özellikle tarihçinin ortaya koyduklarından hareketle dinin 
doğasını keşfetmeye çalışır; çünkü dinin temel karakteristikleri tarihi teza
hürlerinin ardında saklıdır. Örnek: Gerardus van der Leeuw's Religion in 
Essence and Manifestation: A Study in Phenomenology ["Öz ve Tezahür 
Olarak Din: Bir Fenomenoloji Çalışması"] (1933). Bu yaklaşım hem tarihçiler, 
hem de sosyal bilimciler tarafından oldukça genel kıyaslamalan ve değerlen
dirmeleri sebebiyle muayyen bir dinin özelliklerini göz ardı etmeye yol açtı
ğından tenkit edilir. Çözüm olarak da; disiplinler arasındaki yapay sınırların 
yumuşatılması ile bu sorunun üstesinden gelinebileceği öne sürülebilir. 

· Eliade'ın çalışmalan da bu kategoride değerlendirilir. Eliade da buna 
bağlı olarak eserlerini kutsalın dünya çapında ve zamanlar boyunca aldığı 
formlann izlerini sürmeye adar. Ona göre, dinlerin zaman ve mekanda kul
landıklan sembolik dil, dinlerin temel kodlarında yer alır ve bu dinlerin an
lamlan, mistik fenomenlerin temelini oluşturan kadim mitlerin kurucu ah

lamlarına indirgenebilir. Eliade'a göre, kutsal; anlam ve hakikatin güvencesi 
ve sağlamasıdır. Ve birey ("Modern, aydınlanmış birey" olarak okıınabilir) 
hem kutsallığı, hem de profanlığı kendi kimlik, karakter ve kaderinde bir 
araya getirebilir. Nitekim Eliade'a göre: 

Kişi hem tamamen sekiller bir dünya görüşü ve hayat tarzına sahip 
olabilir, hem de belirli bir dinin mirasının ürünü olarak kalmaya devam ede-
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bilir. . . Gelmigten geen dinlerin bilgisi ve anlarm aylxi zamanda varolupn 
adarm ve degerinin k a y n a w  olq~ntr .3  

Anlam, deger ve hakikat bir kutsah referam almakslm imkansxzdu. 
Kutsal; bu perspektiften, tarihsel ve fenomenolojik ifadenin ijziinii ve kadla- 
nm iqinde saklar. Eliade bu baglamda @an ifade eder: 

Sayet Tann yoksa, o zaman her gey toz ve kiilden bqka biqey dewdir. 
Eger varh@uza mana ve deger verecek bir Mutlak yak ise, bu dununda 
v a r o l ~ u n  bir anlarm yoktur. V e  ben q n x t  da biliyorum ki; filozoflar arasrnda 
bijyle dii$inenler mevcut; ama bana gijre bu d Q h c e  sadece tam bir n u t -  
suzluk hali d e g ,  aym zamanda ihanettir.4 

Diger bir ifade ile, fenomenolojik yaklqun; Eliade'da oldu@ gibi, kut- 
sah d a m  ve h e a t  ekseninde tarihsel siirece katar ve onun ardrnda yatan 
tax=&-utesi / iistii man3 ve degeri dungiisel olarak kegfe ~ahjlr. 

B. Eliade ve Sonrasl Din Calqmalarr ve Dinler Tarihirnin 

1. DT'nin Paydap Disiplinler Aysindan Konumu 

Tekrann tehlikesini guze alarak yeniden ifade etmek gerekirse: Muka- 
yeseli dini ~ahgmalar 6zellikle bqta Max Miiller'in qabalanyla gekillenir. 19. 
.. y q n h  sonlanna d e m  bu tiir qalqmalar ijnemli oranda une @car. A s h d a  

Miiller'in temel kodlmm dokudu@ pba,  Mukayeseli Din Bilimleri olarak 
bilinir ve literatiirde ~ l m m c a  Religionswissenschaft olarak geqer ve "muka- 
yeseli dinler tarihi, dini metinlerin terciime ve yorumlanmasl, metodolojik 
stratejilerin geligimi ve din hakkrndaki teorilerin formiile edilmesi" anlamla- 
nm barlndrm. 

BG eksende, 19. y q d m  ** sodan ile, 20. yiiqah bqlannda din qahg- 
malmna yen i  yaklqlmlar ortaya pkar. Bu yakla~lmlar gu artak alanlardan ve 
dii~iiniirlerden gelir: Alman sosyolog -Weber, Franslz sosyolog Durkhkim, 
Amerikan antropolog Franz Boas, Avusturyah psikolog Freud, fsvilreli psiko- 

3 Axtbur A. Demarest. "Archetypes", E5e Eacydopedia of Religion, editor: M. Eliade 
(New York Mac Millan Publishing, Company, 1987), 380. 

4 Mircea Eliade, Ordeal by LabyrinLb: Conversatit3.m wirh Claude-Henn' Racquet 
(Chicago: 1982), 67. 



log Carl G. Jung, ve din fenomenolojisinin kuruculan (Hollandalı Gerardus 
van der Leeuw, Alman Rudolf Otto, İtalyan Raffaele Pettazzoni. 

Her ne kadar sosyologlar, psikologlar ve antropologlar kendi alanlan
nın otoritesini ve yetkinliğini gerçekleştirseler de, aniann önemli çalışmalan 
Mukayeseli Din Çalışmalanna büyük katkılar sağla,r. Öte yandan, dine ilgi 
duyan sosyal bilimciler de kendi disiplinlerini inşa ettiler: Mesela, Din Sosyo
lojisi, Din Psikolojisi, Din Antropolojisi, gibi. Bu gün de birçok ülkede bu 
disiplinler, Mukayeseli Din Çalışmalan alanına katılarak bu bilim dalını daha 
da zenginleştirmektedirler. 

2. DT' nin Tarihsel Rolü ve Güç-Bilgi Boyutundaki Durumu 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yansında-başta Soğuk Savaş yıllannda 
olniak üzere-DT'ine ve tarihçilerini yüklenen kültürel ve politik roller di
_siplini oldukça olumsuz etkiler. İster Kapitalist talepler olsun, ister Komünist 
istekler olsun, disiplinin tarihsel diyalektiğe sokulup, taraftarlık veya aleyh
tarlık istekleri normarif olmamayı ve betimleyici olmayı temel metodik kriter 
olarak belirleyen disiplin için oldukça yıpratıcı olur. Bu haliyle Eliade'ın DT 
hasılasından hareketle gördüğü 1 görmeyi istediği şu nokta ciddi olarak hasar 
görecektir: 

Belki de tarihte ilk kez; insan ırkının birlikteliğini ve onun dini hasıla
lan olan manevi değerleri ve bunlann kültürel önemini daha iyi idrak etme 
noktasındayız. s 

İnsanlığın "birlikteliği" noktasında DT'nin ifa ettiği tarihsel roller yad
sınamaz. İşte bu tarihsel miras ve fonksiyenlara rağmen DT'nin ve tarihçile
rinin sömürgeci !kolonyal süreçlerle irtibatı, ilişkisi, meşrulaştırıcılığı vs. de 
disiplinin "yaratıcı hermenötik"lik görevini ve "yeniden doğuş bilgisi"ni ya-
ratma serencamını örselemiş görünüyor. ,. 

3. DT'nin Epistemik (Anlam-Anlayış-Anlamlandırma), Kavramsal 

Sorunları Açısından Konumu ve Branşlaşma Serüveni 

DT'nin normarif olmayan, sübjektifliği reddeden objektiflik arayışı as
lında disiplinin bağımsızlığı, özerkliği ve tarafsızlığı ile ilgilidir. DT'çisinin 
bir dine mensubiyeti bu objektiflik hedefini ne derece ve nereye kadar engel-

5 Mircea Eliade, The Encydopedia of Religion, ix. 
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· ler ve/veya örseler? Mensubiyet ve aidiyet algısı bilginin nötr olması bekle
nen epistemik kodlarına ne oranda zarar verir 1 vermez? Mesela bir Müslü
man DT'çisi kendi dinine diğer her hangi bir din gibi yaklaşabilir mi 1 yak
laşınalı mı? Anlam, anlayış ve anlamlanduma süreçleri nereye kadar bireyin 
kültür, medeniyet, din ve mensubiyet tasavvurlanndan ayrı olarak ele alına
bilir veya incelenebilir? Öyle görünüyor ki; DT'çisi için Eliade'ın da sıklılıkla 
başvurduğu gibi, en az sorunlu metodoloji fenomenolojik metodolojidir. 
Özellikle epoche ("askıya alma") ve sifting ("eleme") prensipleri disiplinin 
özerkliğini ve bağımsızlığını sağlayacak temel ilkeleri vazeder. 

Öte yandan, elinin saf formunu bulma iddiasındaki sıkıntılar da Eliade 
dönemi ve sonrası DT için önemli sorunlardan biridir. "Saf form" ve "pür öz" 
ideali çoğu zaman DT'ni sübjektifliğin tehlikeli !imanlarına sürükler ve ora
dan da dönüşü olmayan bir mecrayı hazırlar. Özcülük, objektifliğin önünç:leki 
en sorunlu problem olarak varlığını birkaç asırdır devam ettirir. 

Diğer yandan da, DT ile teolojik alanın sınırlarının tam olarak çoğu 
kez çizilememesi beraberinde branşlaşmıirun ve disiplinin bağımsızlığını kimi 
zaman zora sokar görünüyor. Tealog olanın DT'çiliğinin otantikliği gerçekten 
de çoğu zaman haklı itharnlan beraberinde getirmektedir. Açık ve/veya kapa
lı din hiyerarşisini bir şekilde inşa eden ve kocilayan tealog tavrı ile objektif
lik, normatillik ve sekillerlik iddiasındaki DT için önemli problemlerden biri 
olarak varlığını hissettirir. 

4. DT' nin Metodolojik Akslar Çerçevesinden Durumu 

Religionswissenschaft; yani MDÇ ("Modem Din Çalışmaları"), meto
dolajik aksların genel parametrelerini tayin eder. Öyle ki; din çalışmalanna 
tarihsel, arkeolojik, dil bilimsel, metinsel (mesela, yapısal, gösterge-bilimsel 
(semiotic), filolojik, vb.), sosyolojik, felsefi, psikolojik, etnografik, antrapolo
jik ve sanat tarihi metotlan · uyarlanabilmektedir. Bununla birlikte; 
Religionswissenschaft'ı şu şekilde formüle etmek mümkündür: Dünya çapın
daki bir kültürel fenomenin kritik ve mukayeseli çalışmasına olan daimi ilgi
dir. Bu ilgi, DT'çilerini din ile ilgili şu noktalan ortaya çıkarmaya yöneltir: 
Dinin tanımı, tarihi kaynak ve sebepleri, yapılan, formları, fonksiyonlan ve· 
manalan. 

DT'nin özerk bir disiplin olarak ortaya çıkması elinin kendi malıiyetiy
le de ilgilidir. Bu malıiyet; elinin otonam ve kendiliğinden varolan bir feno-
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men olmasıdır. Bu da Kutsal, Eb edi Gizem (The Mysterium), Tanrı, Ezeli 
Güç, dini şuur ve duygular şeklinde ifade edilirler. 

Bu yönü açısından din, kültürel, sosyal, tarihi vb. faktörlerden ayrı ve 
. . 

bağımsız olarak ele alınır. Bu özgün ve farklı fenomen de tabii olarak özel bir 
tanımlama ve yanırolama ile incelenebilir. Din fenomenologlarmm iddiası da 
işte bu bağlama oturur: Dinin kendine has özünü kavramak ancak hususi 
tammlama ve yanırolama metotlanyla mümkündür. 

Eliade da her ne kadar bu metodu ilk kez ortaya atan kişi olmasa da 
farklı bir argüman ile Kuzey Amerika'daki devlet üniversitelerinde özerk 
bölümlerin kurulmasmda ön ayak olur. Önce, "Doğuş Bilgisi" (Maieutics,· 

Jung'dan mülhem bir tür meta-psikanaliz) adım verdiği bu metot, sembolle
rin ve arketiplerin manalanın yeniden keşfetme iddiasım ileri sürer. Bu me
tot ile hem arkaik, hem de Modem kişinin kendisine has varoluşsal durumla
n yeniden tecrübe etmesinin imkanlan sağlanacaktır. 

Bu yeni metot ile Eliade'ı takip eden DT'çileri, Modem insamn kültü
rel taşralılaşmasım ve tarihsel ve varoluşsal göreceliği maruz kalmasım önle
yebileceklerdi. Bununla da Modem insan, Eliade'ya göre, kendini bir bütün 
ve evreıısel varlığın bir unsuru olarak konurolandırabilecektir. 

İkinci olarak; kutsalm tarilısel ifadelerinin anlaroım kavramak aslında 
yeni bir hermenötik 1 "yorum-bilim" ile mümkündür. Buna da Eliade, "yeni 
Hümanizm" veya "yaratıcı hermenötik" adım verir. Bu metot haddi zatında 
bir başlangıç safhası ve manevi bir merhaledir. İşte bu problemli epistemolo
jiden dolayı Eliade'nin metodolojisi DT özelde, din araştıncılarım genelde 
özellikle Kuzey Amerika'da günümüze dek bir tartışmamn içine çekmiştir . 

. Sonuç olarak şunu ifade etmek yerinde olacaktır: Eliade sonrasında da 
devam eden hem bu genel metodolajik akslar, hem de Eliade'nin "yeni Hü
manizm" olarak tavsif ettiği "manevi metotlar" DT'indeki metodolajik tartfş
malan ciddi bir şekilde sürekli üretmektedir. Bu durumların oluşturduğu 
temel kategoriler aym zamanda Eliade dönemi ve sonrası temel akslan da 
tayin eder görünüyor. Bu çerçevede bu çalışmanın tezini burada tekrar etmek 
yerinde olacaktır: DT, iki paradigma ve misyonu yerine getirecektir: Yeni bir 
"umut", "yaratıcı hermenötik", diğeri de "yeniden doğup bilgisi 1 maieutics. Bu 
misyonlar ile DT'nin vizyonu şu şekilde yeniden belirlenir: DT, insanlık mi
rasına ve varolu.,.c:ıu.na yeni, yepyeni bir parametre ile yaklaşacak ve beşeri 
bilimler ile sosyal bilimlerin kavşak noktasına konumlananık varlığı ve bilgi-
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yi dilimlernelere tabi tutan Modern anlayış yerine insancıl ve evrensel feno
menolojiyi geçerli metot kılacaktır. 

Eliade'ın genel kodlannı dokuduğu DT'nin metodolajik akslarının te
zahürlerini bugün özellikle Batı'daki birçok üniversitenin Din Bölümleri 1 
İlahiyat Okullan'nın içeriğinde görmek mümkündür. Mesela University of 
Chicago,6 Temple University7 gibi uluslar arası camiada öne çıkan üniversite
lerin din fenomenine yaklaşım kategorileri büyük oranda onun yaratıcı ve 
sistematik düşünce yapısından etkilenmiştir. Diğer bir örnek de IAHR'nin 
2010 Beş Yıllık Dünya Kongresi (Toronto)'ndeki din fenomeninin temel ka
tegorilerini vermesindeki tarzda görülebilir: Bu kategoriler şöyledir. 

Jan; 

a. Tanımlama-Bedmleme Olarak: Metin, Tarih ve Mukayese Çiılışma-

b. Yorumlama: Kültürel ve Hermenötik Çahşmalan 

c. Açıklama: Sosyal ve Tabii Bilimsel Çahşmalar 

d. Yansıtma: Akademik Disiplin Olarak Din Çahşmalan 

e. Yeni Katkılar s 

6 Bkz. : http://divinity. uchlcago. edu! (10. 04. 2010). 
7 Bkz. :http://www. temple. edu/religion/(10. 04. 2010). 
8 Bkz. :http://www. religion. utoronto. ca/resources/ialır/program. htm (10. 04. 2010). 
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STRUCTURE OF THE ACAOEMIC PROGRAM 

The modern academlc and scientific study ofrellglon lsa complex undertaklng. The goal of the Program Commitlee forthis Congress, however, ıs to brldge ıradiliona ı 
geographlcal and academıc speclallzatlons by encouraglng scholars to presantıheir research wlthln the com m on methodologlcal frameworks of descrlptlon, lnterpretatıon, and 
explanatlon. Because ofthe necessaıytheoretlcal rela11onshlp among the se three approaches, we recognlze that most re search wtıı fa ll wtthln more than one ofthese. 
Neverthel ass, we encourage scholars working on dlverse rellglous tradltlons and problematıcs to preseni s ome aspect of !heir research. These presentatlons mlght focus, for 
exampıe, on cholces of data, of concepts, of analyilcal tools, offieldwork methods, of lnterpretatıve perspectlves, of explanatoıy paradlgms, and so on. 

A fourth seetion for professlonal reflectlons on the field of rellglon, lls assumptions and pursults In dlfferent times and In dlfferent cuıtures, ls als o Included, as well as a fiflh 
seetion for lnnovatlve panels, colloqula, wıirkshops, ete that m ay not be approprlate for presentatıon In the other four dlvlslons. Papers thal do not seem to m ale h any of the 
structures set out above wl ll als o be consldered for the fiflh sectlon. 

Seetillll .Ai DE~CR,I~Tı()tı:rte!Ciiı~/,:H)slodcai. aiı~ç6rYfpaiaijy~Şiııdfe~J:·r -
Studies dlrected to' acqulrlr\~fnuai1ced;·cültuhil iıiıifCioss:culttirallnformatıon ab out system s ofbellef, behaviour, and ınstltutıons ın one or mo re tradltlons, region s, or 

hlstorlcaı perlods. Sub-sectlons lnclude: Archaeologlcal Studies; Hlstorical Studies; Comparatlve Studies; Ethnographlc Studies; and Phllologlcal and Textuaı studies. 
,,_,,.,·_•.,- q··-····--·ı".'~, ''1·•:~\.'.·'~,":;:.;~ ---·-···,.,::.·:-.-~·-·;:,;:'".";,·;•':l'::•.lı - . 

Seetion B:INTERPRET ATION:.Qunural. ani:/Hemıeneut/cal Stui:l(es. -:·, 
studies inviiivin!ı hiı'rrian iiieaiııiiiı sysieiris;·bollf in te rm s· oftfielr perception among a group's members and the m ean s where by maanıng ıs produced and shared wlthln a 

group and between group s. Subsectlons lnclude: Hermeneutıcs of Orallty; Social and cuıturallntersectıon of Law and Rellglon; Gendered Approaches to the Study of Rellglon; 
Narrative Studies ofRellglon; Systemaile Phenomenology ofRellglon; Hermeneutıcs In the Study ofRellglon; Colonlai/Postcolonlal Studies ofRellglon; and Materlal, VIsual, and 
Performatıva cuıtural Studies 

. "··:. ··.;". •:·• .... ~·--·ı;.ı•ı·ı,_.: !'·! :;· ;-"· · .. ·,·,:'·-:- !'••···-·-_:.:-:·-:--:,·· 
Seetion C: EXPLANATIOW Social andNalural Scienllfic'SI!ldleiı:. 

Studlesiocused iın'causal factcirs that Jeaifio, and that shape, system s ofbellefs, behaviour, and lnstıtutlons found In one or mora tradltlons, reglons, an dior across time. Sub
sectlons lnclude: Soclologlcal and Soclo-Historlcaı studies ofRellglon; Economlc Studies ofRellglon; Polltıcal Sclence and the Study ofRellglon; Anthropologlcal Studies of 
Rellglon; Psychologlcal and Psychoanalytlcal Studies ofRellglon; Blotogy and Retıglon; and Cognltlve and Neurosclentifıc Sludles ofRetlglon. 

Sectloıı DiREFLECJi9tlirli~Acadi1f;iic.'si1Jfff oi'i?e/iaiöiı'J~ a' disci/ı!ine'i;:) 
This seetion rriightincıÜde ci:ınceriıs reiatecfiö lhehlsiôiıcai iıeveiÖpment ofthe field ofrellglous studies and lssues ormethodologlcallmport Sub-sectıons lnclude: Histarical 

Refiectlons on the Emergence and Development ofRellglous Studies In Various Cuıturat or Dlsclpllnaıy Contexts; the QuestforTruth and Unlversaıs; Problems ofCategorizatıon 
and Conceptuaıızatıon; Perspectlves for ınterdtsclpllnaıy Work on Rellgton; and Systematlc Reflectıons on the ldentlty and Tasks ofRellglous Studies ın Soclety. 

' -'. "'• .. ,, .. ' 

Seetion E:_ıtlt-i9WıJ1Ô,Hs: : 
The future of the field of Rellglous Studies ls depandeni on new developments, many ofwhlch mlght go unnotıced. The Congress Program Commlttee, therefore,lnvltes 

submlsslons thatseektc devetop and promote lnnovatıve and untrled methods, objects of study, themes, theorles, medla ofpresentatlon, and conversatlon partners, as well as 
conslderatıons of new appllcatlons ofwork In Rellglous Studies outside th~ academy. Scholars who are uncertaln whether !heir work belongs ın any of the first four sectıons, or 
whose lnnovatıons do nolfall underthe headlngs In the previous sentence, are also urged to submltthelrworkto this unlt 
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Sonuç Yerine: Eliade'1 Küresel Köy'de Aramak

Sentez, Tahsis ve Teklifler 

Dönemin diğer bazı din üzerine düşünen bilginler gibi, Eliade, bir tür 
"dini olanın sonrasındaki din" karvamını ve tasavvurunu inşa etme hedefin
dedir sanki. Eliade en başta Yahudi, Hıristiyan ve İslam'ın "kanun koyucU. ve 
hakim Tannsı'mn öldürüldüğü bir dünyanın enkazından dini kurtarma endi
şesindedir. Ulaşılan nokta ise, aslında elinin ötesindeki bir gelecektir ve Din

ler Tarihi geçmişe dönerek geleceği inşa emelindedir. Eliade'a göre, kutsalda
ki hakikat monoteist ve/veya tevhid esaslı dinlerin özünden bir şekilde ayrış
tırılınca, bu dinlerin mensupları kendi dinlerinin "en hak.ild" din olma iddia
sım da ötelerneye başlarlar. 

Eliade, bir yönüyle "küresel irfancılık" hedefine kapı aralar. Mistik bir 
nostaljiye gönderme yapan Eliade, bu yönüyle Post/modernizmin ilklerinden 

sayılabilir belki de. Bunun gerekçesi de (a) Post/modernizm, Modem bilim ve 
düşüncenin, etik ve davranışın, estetik ve yaratmanın karşısında yer alır; 
dolayısıyla onun "arkaik din" kavramı bir tür Modem olana karşı bir postu

lattır. Kutsalı anlam ve hakikat ile tarihte aramak belki de evrensel 

humanizma iddiası ile paradigmalaştırdığı DT ile bulmaya çalışması da dikka
te değer bir husustur. Antik dönemlerin Yunan tanrılarının örnek eylemleri
ni taklit eden "arkaik insan" tasavvuru aslında Modem homojenleştirmeye, 

akltleştirmeye ve sekülerleştirmeye bir meydan okuma iması taşır. Lyotard'ın 

da ifade ettiği gibi, Post/modem zaman kipi devam eden gelecek zamandır; 
yoksa şimdiki zaman değil; dolayısıyla mevcut kriterler ile "arkaik olanların" 
düşünceleri değerlendirilemez. 

Öte yandan (b) Post/modem bilgi; iktidarın basit bir aracı 1 aygıtı de
ğil, farklılıkları ve kıyasları mümkün kılan çoğulculuğa vasıtadır. Ona göre 
anlam; tarihte tecrübi bir kategori olarak mevcut değildir. Bu yüzden Eliade, 

daima bir merkez cirayışındadır. Tarih boyunca ortaya çıkan tarihsel-dini 
veriler için ortada tarih-ötesi bir mahiyet daima vardır. Ona göre, dini form
lar zaman ötesidir. Bu yüzden "Dinler Tarilıi; bir dini formun sadece tarihsel 

oluşumu ile değil, ayın zamanda onun yapısı ile de ilgilenmek durumundadır; . 
çünkü dini formlar zaman üstüdür ve her hangi bir ana bağlı değillerdir.9 

9 Eliade, 1967178). 
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Kutsalı tarihe taşımayı gaye edinen Eliade'a göre bu misyon ancak. yeni 
bir hermenötik. 1 "yorum-bilim" ile mümkündür. "Yeni Hümanizm" veya 
"yaratıcı hermenötik." adı verilen bu "kurtarıcı" bilgi, bir başlangıçtır; başlan
gıçtır; çünkü kesin ve açık bir bilgi sunar. "Yeniden Doğuş" aslında DT'ine 
verilen rolün ve bu role bağlı olarak. temel metodolajik ve kavramsal çerçeve
lerin oluşumuna katkı sağlar. 

1' 
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