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li] ADiL BEBEK 

D PSiKOLOJi. Günah bazılarına gö
re sadece seküler ahiakla sınırlı iken ço
ğunluk için dini bir mahiyet arzeder ve 
mistik anlamıyla ruhun mükemmele doğ
ru gelişimini engelleyen veya geciktiren 
davranış ve alışkanlıklardan ibarettir 
(Grensted, s. 130). Günahkarlık da böy
le bir davranışta bulunduktan sonra his
sedilen suçluluk duygusudur. Tövbe ise 
bu duyguyu hafifletme veya ondan sıy

rılma mekanizmasıdır. Günah yalnızca 

teolojik değil aynı zamanda psikolojik 
bir kavramdır. insanın gerek günah iş
lemesi gerekse işlediği günah sonucun
da suçluluk duyması tabiidir. 

İnsan, günahın ana faktörünü oluştu
ran bazı behimi arzulara sahiptir. Bu 
arzuların bizzat kendileri günah niteliği 
taşımaz . . Mesela açlık ve cinsellik dür
tüleri ahlaki olarak nötrdür; fakat açlık 
dürtüsü aç gözlülüğe, cinsellik dürtüsü 
de şehvete dönüşebilir. insanı ilgilendi
ren husus, bunları fazilet veya rezilet 
sayılacak noktaya getirmesidir. Esasen 
onu hayvandan ayıran en önemli özellik 
de budur. Burada kişinin "özgürlük duy
gusu"nu tatmin etmesi de söz konusu
dur. Faziletli kabul edilen davranışlar ye
rine süfli nefisten gelen isteklerin ter-

cih edilmesiyle insanın özgürlüğünü kul
Iandığı zannedilebilir. 

William James'ten bu yana psikolog
Iar insanı harekete geçiren motivasyon
ları, dürtülerden veya ideallerden kay
naklanmaları açısından güçlü veya zayıf 
olmak üzere ikiye ayırırlar. Buna göre 
dürtülerden kaynaklananlar güçlü, akıl 

ve şuurdan kaynaklananlar zayıf kabul 
edilmiştir (Selbie, s. 229). Kuwetli dür
tülere karşı koymak zordur; hatta düşü
nerek yapılan davranışlarda bile şuural
tından gelen bu dürtü ve çağrışımların 
etkisinde kalınabilir. Bunlara karşı koy
mak kişilikte psikolojik çatışmalara yol 
açabilir. Bu da sonuçta iç sıkıntısı ve dep
resyona sebep olur ki klasik psikanalize 
göre insan bu sıkintıyı yaşamamak için 
dürtülerini farklı yönlere kanalize eder. 

Freud'ün ortaya koyduğu bir ego sa
vunma mekanizması olan yüceitme (sub
limation) teorisi, özellikle cinsellik ve sal
dırganlık ihtiva eden dürtülerin. toplu
mun ya da süper egonun yasaklamaları 
sonucunda farklı kılıflara bürünüp sos
yal olarak kabul gören davranışlar biçi
minde tezahür ettiğini ve dolayısıyla me
deniyetin bir yüceitme ürünü olduğunu 
ileri sürer. Aslında Freud günah diye bir 
şey kabul etmez. Ona göre günahkarlık 
duygusu, insanoğlunun zihni bir yanıl
ma ile oluşturduğu Tanrı imajının misil
lernede bulanacağına inanarak kendisi
ni yapmaya zorunlu hissettiği ibadet ve
ya davranışları ihmal etmesi neticesin
de oluşan bir duygudur. 

Günaha sevkeden hem dahili hem de 
harici sebepler mevcuttur. insanoğlu, 
dürtüleri olan ve bu dürtüleri çevresi 
tarafından beslenen veya bastırılan bir 
varlıktır. Kişi gerek özel yaşantısında 

gerekse sosyal hayatta bazı ahlaki-dini 
kısıtlama ve emirlere, dürtülerini bastı
rarak ve onlara hakim olarak uyacağını 
temelde ·kabul eder. Aksi halde sosyal 
hayat bir anarşi ortamı haline gelir. Fa
kat insan bu olumsuz dürtülere her za
man karşı Rayarnayıp boyun eğebilir. Ta
bii bunu da kişinin hem kendi karakte
rinin gelişimiyle hem de çevresinden ge
len etkilerle kuwetlenen veya zayıfla
yan dürtüleri belirler. Hisler, ihtiraslar 
ve çevre etkenleri onun aklına galip ge
lebilir. Mesela bir alkolik, içkinin kendi
sine zarar verdiğini aklı ile bilir ama ira
desi onu engelleyemez. Bununla birlik
te davranışçı psikolojinin (behaviorism) 
iddiaları bir yana, psikoloji insanın tabii 

GÜNAH 

olarak rasyonel ve gönüllü hareket ede
bilen bir varlık olduğunu, akıl , duygu ve 
iradeyi kapsayan insan şuurunun dür
tüleri kontrol edebileceğini , hatta yön
lendirebileceğini kabul eder. 

Psikoloji, sıradan günahla marazi bir 
hal alan ahlaksızlık arasında ayırım ya
par. Buna göre günah yanlış bir duygu
nun sonucu iken marazi ahlaksızlık, 

kontrol edilemeyen dürtüleri oluşturan 
şuuraltı komplekslerinden kaynaklanır. 

Günahı "iradenin doğru kabul edilen 
ideale göre hareket et memesi" şeklin

de değerlendirmek mümkündür. Buna 
bağlı olarak hem sıradan günahkarın 

hem de marazi ahlaksızın ideal bilincine 
doğuştan sahip bulunduğunu da söyle
mek gerekir. Ne var ki sıradan günah
kar ideali bilinçli olarak yerine getirmez
ken marazi ahlaksızlığı olan kimse bu
na muktedir değildir. Yani ideale göre 
hareket etmeyen marazi ahlaksızın ira
desi günaha karşı koymak için yeterin
ce güçlü sayılmaz. 

Günah · kendisiyle beraber suçluluk 
duygusunu da getirir. Bunun gerçekle
şebilmesi için kişinin neyin doğru, neyin 
yanlış olduğuna dair dini veya ahlaki bir 
bilgisi olmalıdır. Değer yargıları oluştur

mak ve sorumluluğun farkına varmak 
insan benliğinin tabii bir gelişimidir. An
cak bunlar, insanın hem mizacına hem 
de eğitimine bağlı olarak gelişir. Bir ço
cuk, henüz ahlak şuuru edinmeden ön
ce kötü bir eğitim sonucunda yalan söy
leme alışkanlığı kazanabilir. Bu durum
da çocuğun yaptığı iş, ilahi iradeyle çe
liştiği için günah olarak nitelendirilebi
lir; fakat çocuk yaptığı şeyden dolayı 

suçlu değildir. Çünkü ahlaki sorumluluk 
çağına erişmemiştir. Dolayısıyla insana 
suçluluk veya günahkarlık duygusunu 
şuurlu luk kazandırır. Dinler ve özellikle 
İslamiyet kişiye günahkarlık duygusun
dan kurtulmanın yolunu da göstermiş, 
ona tövbe imkanını sunmuştur. 

Günahkar olduğu hissine kapılan kim
se eğer tövbe yolunu tercih etmez veya 
tövbesi neticesinde suçluluk duygusu
nun hafiflediğini hissetmezse psikolojik 
rahatsızlıklara maruz kalır. Dini kaynaklı 
psikozların temel sebeplerinden birini 
oluşturan bu hususun, Allah'ın sevgi
den ziyade cezalandırıcı yönünü vurgu
layan yanlış dini eğitimden kaynaklan
dığı söylenebilir. İslam dini, günahlar için 
tövbe kapısının açık olduğunu ve insa
nın doğrudan Allah'la irtibat kurması-
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nın gerektiğini ısrarla vurgular. Çünkü 
Allah tövbeleri kabul edendir ve merha
met edenlerin en merhametiisidir (bk. 
TEVBE) . 
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(1883-1961) 

ilim ve siyaset adamı, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
on dördüncü başbakanı. 

.J 

Eğin'de (Kemaliye) doğdu : babası mü
derris İbrahim Edhem Efendi, annesi Sa
liha Hanım'dır. Üsküdar Ravza-i Terakki 
Mektebi'ni, Vefa idadisi'ni ve birincilik
le Darülmuallimin-i Aliye'nin fen şube
sini bitirdi (1905); bu arada özel olarak 
Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 

istanbul Darüşşafaka'da hendese mu
allimliği . Kıbrıs İdadisi'nde müdür mua
vinliği ve müdürlük, 1909'da Maarif Ne
zareti tarafından tabii ilimler okumak 
üzere bir yıllığına gönderildiği İsviçre'
nin Lozan Üniversitesi'nden döndükten 
sonra da Midilli idadisi'nde ve istanbul 
Gelenbevi İdadisi'nde müdürlük yaptı. 
191 S 'te Darülfünun Edebiyat Fakültesi 
medeniyet tarihi, 1917'de Süleymaniye 
Medresesi dinler tarihi, 1919'da Darül
fünun Edebiyat Fakültesi islam kavim
leri tarihi ve Süleymaniye Medresesi is
lam felsefesi müderrisliklerine tayin edil-
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di. 1922 yılında Şer'iyye Vekaleti Tedki
kat ve Te'lffat Heyeti azası oldu. 1924'
te Darülfünun ilahiyat Fakültesi din-i 
islam tarihi ve fıkıh tarihi müderrisliği
nin yanı sıra fakülte sekreterliğine ve 
ertesi yıl da aynı fakültenin dekanlığına 
getirildi (TBMM Sicil Arşivi, Dosya nr. 622). 
1931'de Türk Tarih Kurumu'na üye se
çildi ve 1941' den itibaren ölümüne ka
dar bu kurumun başkanlığını yaptı. Bu 
arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi ve istanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'nde ordinaryüs 
profesör olarak ders verdi. 

ilmi faaliyetlerini devlet adamlığı ile 
birlikte yürüten Günaltay, 191 S'te itti
hat ve Terakki Fırkası'ndan Ertuğrul (Bi
lecik) mebusu seçilerek meclise girdi ve 
Darülfünun'un ısiahat çalışmalarında gö
rev aldı: öğretmenierin o günkü durum
larını dile getiren konuşmalar yaparak 
bu konuda kanun çıkarılmasına yardım 
etti. 1918'de Meclis-i Meb'Qsan idare 
memuru oldu: ittihat ve Terakki ileri ge
lenlerini sorgulayan komisyonda bulun
du. Meclisin aynı yıl feshedilmesinden 
sonra nizarnname gereği iki yıl daha ida
re memurluğu sıfatını sürdürdü. 1920 ·
de Teceddüd Fırkası'nın kurucuları ara
sında, Anadolu ve Rumeli Müdataa-i Hu
kuk Cemiyeti'nin istanbul teşkilatında, 
arkasından da Kuva-yi Milliye içinde yer 
aldı . 192S 'te İstanbul belediye encüme
ni azalığına ve bir süre sonra belediye 
reis vekilliğine seçildi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ndeki görevi ise 1923'te 
Cumhuriyet Halk Fırkası Sivas mebusu 
ve meclis başkan vekili olmasıyla baş
ladı. Yedi dönem üstüste Sivas, bir dö
nem Erzincan milletvekili seçildi. 1 S Ocak 
1949 - 22 Mayıs 19SO tarihleri arasın
da tek parti devrinin son hükümet baş
kanlığını yaptı. iktidarın Demokrat Par
ti 'ye geçmesinden sonra 19S4'e kadar 
milletvekilliği görevine devam etti. 19S8-
19S9 yıllarında Cumhuriyet Halk Parti
si istanbul il başkanlığında bulundu. 27 
Mayıs ihtilali'nden sonra. Milli Birlik Ko
mitesi ile beraber kurucu meclisi mey- · 
dana getiren Temsilciler Meclisi üyeliği
ne seçildi. 1961 seçimlerinde Cumhuri
yet Halk Partisi istanbul senatörü olarak 
yeniden meclise girdi. 20 Ekim 1961 ·
de istanbul'da öldü, vasiyeti üzerine An
kara 'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na gö
müldü. 

islam düşüncesi ve tarihi üzerine bir
çok yayını bulunan Günaltay, 1327'den 
(1909) itibaren Sırat-ı Müstakfm ve da-

ha sonra Sebflürreşad'da çıkan maka
leleri ve neşrettiği kitaplarıyla zamanın 
modernist islamcılar'ı arasında yer al
mıştır. Onun fikri şahsiyetinin gelişimi 
üzerinde, içinde yaşadığı olayların ve ye
tiştiği dönemin büyük etkisi vardır. Sal
tanat. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönem
lerinde ilim ve siyaseti. birlikte yürütür
ken günün şartlarına uyarak düşünce
lerinde ve siyasi faaliyetlerinde farklı ve 
zaman zaman da birbirine zıt fikirle
ri savunduğu görülür. Mesela Meclis-i 
Meb'Osan'da Darü'l- hikmeti'l- islamiy
ye kanunu görüşülürken din, ahlak, eği
tim- öğretim ve dini yayınlar konusun
da islam'a uygun olan ve milletvekille
rinden büyük destek gören tezleri sa
vunurken başbakanlığı sırasında bunun 
tam aksi bir tutumla Türk Ceza Kanu
nu'nun 163. maddesindeki ünlü değişik
liğin yapılmasına sebep olmuştur (aş. 

bk. ). Peyami Safa'ya göre birçok dini ese
rin ve makalenin yazarı. din alimi, şe
riatçı ve laiklik düşmanı M. Şemsettin 
Bey başka, eski Cumhuriyet Halk Parti
si başvekili, inkılapçı, laik ve bunlardan 
da fazla olarak din öğretimi aleyhtarı 
Şemsettin Günaltay başkadır: bu iki şah
siyet yıllardan beri aynı vücutta birbi
riyle ihtilafsız ve kavgasız yaşamıştır (SR, 

JX/ 214, s. 221) Günaltay'ın da içinde bu
lunduğu bir heyetçe yazılan ve 1931 'den 
19SO yılına kadar okutulan tarih ders 
kitapları. verdiği islam tarihiyle ilgili yan
lış bilgiler sebebiyle şiddetli tenk.itlere 
maruz kalmış, Günaltay bu kitaplarda 
gerçekleri çarpıtmasından ve din öğre
timi hakkında sahip olduğu olumsuz gö
rüşlerinden dolayı çeşitli çevrelerce ve 
özellikle İbrahim Arvas tarafından ha
karete varacak derecede eleştirilmiş , ko
nu bir basın davası olarak mahkemeye 
intikal etmiştir ( 1959). 

Günaltay, dönemin hakim cereyanı 

olan pozitivist felsefe ve zihniyetin et
kisi altında oluşturduğu . bazı fikirleri
ne islam kaynaklarında temel aramaya 
çalışmıştır. Bu arada Gazzalf'yi islam fel
sefesinin gelişmesini engellemekle suç
lamış, ictihad kapısının kapandığı yo
lundaki kanaate şiddetle karşı çıkmış, 
bu kanaatin islam dünyasının gelişme
sine engel teşkil ettiğini ileri sürmüş
tür. Tasawuf mensuplarını, din adam
larını. tekke ve medreseleri de eleştir
miş, İslamiyet'in akılcı bir din olduğunu . 
müsbet ilimiere ağırlık verdiğini, müs
lümanların geri kalmasından İslamiyet'in 
değil bu kurumların sorumlu tutulması 


