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I. GENEL OLARAK DİN 

_j 

A) Etimoloji ve Tarifler. Dil alimleri, din 
kelimesinin Arapça deyn kökünden mas
dar veya isim olduğunu kabul ederler. 
Cevherf dinin "adet, durum; ceza, müka
fat; itaat" şeklinde başlıca üç anlamını 
verir ve terim olarak dinin bu son an
lamdan geldiğini belirtir (eş-Şıfıafı, "dyn" 
md.). Ragıb el-isfahanf sadece "itaat" ve 
"ceza" (karşı lı k} anlamlarını kaydetmiştir 

(el-Mü{redat, "dyn" md.). ibn ManzOr bun
lara "hesap" ve "islam"ı da eklemiş, ay-
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nca deynin masdar, dinin isim olduğu 
yolundaki bir görüşü aktarmıştır (Lisa
nü'l- 'Arab, "dyn" md.). Zebfdf, ayet ve 
hadisler yanında Arap şiirinden aldığı çe
şitli örneklere dayanarak din kelimesi
nin yirminin üzerinde anlamını ve terim 
olarak iki ayrı manasını zikreder (Tacü 'l
'aras, "dyn" md.) Mütercim Asım Efen
di ise dinin otuzu aşkın anlamından söz 
etmiştir. Bunlardan dinin terim anlamı
nı yakından ilgilendirenler şunlardır: Ce
za ve karşılık, İslam, örf ve adet, zül ve 
inkıyad , hesap, hakimiyet ve galibiyet, 
saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, 
makbul ibadet, millet, şeriat, itaat (Ka
mas Tercümesi, "dyn" md.). 

Arapça dışındaki Sami diller yanında 
Farsça ve Sanskritçe gibi diğer bazı dil
lerde de din kelimesini andıran lafızlar 
vardır. Aramf-İbrani dilinde din "hüküm", 
daino ise Arapça'daki deyyan gibi "hü
küm sahibi" anlamına gelir. Pehlevi di
linde (Eski Farsça) daena terim olarak 
"din" manasındadır. Ayrıca Sağdea'da 

dönden dın "din, mezhep", Sanskritçe'de 
dharmadan darrn veya drrn "din, inanç" 
anlamına geliyordu. 

Müsteşrik Macdonald, klasik Arap söz
lüklerinde sıralanan anlamlara göre bir
birinden ayrı üç din kelimesi seçilebil
diğini belirtir. a) Aramf- ibrani dilinden 
olup "hüküm" manasma gelen kelime. 
b) Halis Arapça olup "örf, adet" mana
sma gelen ve birincisiyle yakınlığı bu
lunan kelime. c) "Din" manasını ifade 
eden ve Farsça vasıtasıyla (daena) ge
len kelime (iA, lll, 590). Nöldeke ve Val
Iers gibi bazı şarkiyatçılar, Arapça'da~ 

ki dinin üçüncü şıkta gösterilen Pehlevi 
asıllı kelimeden geldiğini ileri sürerken 
M. Gaudefroy Demombynes bu kelime
nin "din" (religion) anlamında nasıl ka
rar kıldığının bilinmediğini, Arap dilcile
rinin bunu daneden gelme saydıklarını, 

buna karşılık Batılı araştırmacıların dini 
Farsça bir kelime olan daenaya dayan
dırdıklarını belirtir. Aynı yazar, Macdo
nald gibi kendisinin de dini Arapça'daki 
deyn (borç, yükümlülük) kelimesinin de
ğişime uğramış şekli olarak düşündüğü
nü ifade eder (Mahomet, s. 504). L. Gar
det'ye göre de din kelimesi Farsça asıllı 

değildir ; zira İran'ın eski dini Mazdeizm 
ile islam arasında din fikri açısından bir 
yakınlık bulunmamaktadır. ibrani-Ara
mf dilindeki din ile (hüküm) Arapça asıllı. 
deynin anlamları arasında sanıldığının 

aksine fazla bir farklılık yoktur. Seman
tik bakımdan "belirli bir zamanda öden
mesi gereken borç" anlamındaki deyn 

giderek "örf, adet" karşılığında din şek
lini almış, daha sonra da "Allah'ın hük
mü ve yönetimi " anlamını kazanmıştır 
(EJ2 1ing.l. Il, 293) 

Kur'an - ı Kerim'de din kelimesi doksan 
iki yerde geçmektedir; ayrıca ÜÇ ayette 
de (et-Tevbe 9/ 29; es-Saffat 37 / 53; ei
Vakıa 56/86) değişik türevleri yer almış
tır. Bu ayetlerde dinin başlıca ŞU anlam
larda kullanıldığı görülür: Zül, yönetme
yönetilme, itaat, hüküm, tapınma, tev
hid, İslam, şeriat, hudOd, adet, ceza, he
sap, millet. 

Kur'an'da dinin geçtiği sürelerin nü
zOl sıralarını dikkate alarak bu terimin 
semantik gelişmesini inceleyenler olmuş
tur. Yvonne Yazbeck Haddad'ın tesbiti
ne göre (Mw, LXIV, 114-123) din kelime
sinin geçtiği ayetlerin yaklaşık yarısı M ek
ki, yarısı Medeni' dir. Mekke döneminin 
ilk zamanlarında inen ayetlerde din teri
mi "yevm" kelimesiyle birlikte "yevmü'd
dfn" (din günü; hesap, ceza-mükafat gü
nü) şeklinde geçer. Yevmü'd-dfn tabiri 
sonraki Mekkf ve Medeni ayetlerde tek
rar edilmemektedir. Bu tabir, ilk dönem 
ayetlerinin genel muhtevasına uygun ola
rak insanın iman ve arneline göre hesa
ba çekileceği ahiret gününü ifade eder 
(Fatiha ı 14; Zariyat 511 6) Mekke dev
rinin ikinci yarısında nazil olan dinle il
gili ayetler incelendiğinde bu ayetlerde 
artık ilk dönemlerde vurgulanan sorum
luluk ve hesaptan tevhid ve teslimiyete 
geçildiği görülür. Buna göre insan sa
dece Allah'a ibadet edecek, O'na ortak 
koşmayacaktır. Din Allah tarafından ko
nulan ve insanları O'na ulaştıran yoldur. 
"Muhlisfne lehü'd-dfn" ifadesinde vur
gulanan ihlas kişinin bütün hayatını yü
ce Allah'a vakfetmesi, bütün samimiye
tiyle O'na bağlanıp teslim olmasıdır: sa
dece sıkıntı ve üzüntü anında Allah'a yö
nelmek değil her zaman O'nu hatırla

mak ve koyduğu ilkelerden ayrılmamak
tır. Bu merhalede "es-sıratü'l-müstakrm " 

(doğru yol), "dinen kayyimen" (Asım kıra
atinde "kıyemen"; dosdoğru din) ve "mil
lete İbrahim" (İbrahim'in dini) ibareleri 
aynı ayette yan yana yer almakta ve bir
birini kuwetlendirmektedir (el-En'am 6/ 
161; bk. Fahreddin er-Razi, XN. 12). Bu 
husus başka bir Mekkf ayette mevcut 
değildir (krş. Yusuf 12 /38; en-Nahl 16/ 
123). Daha önce Hz. Peygamber'e yüzü
nü hanff (muvahhid} olarak dine çevirme
si emredilmişken (er-ROm 30/30, 43) ar
tık onun, rabbinin hidayetiyle bunu ba
şardığı; doğru yola, hanff olarak dosdoğ

ru dine, İbrahim'in dinine yöneldiği ifa-



de edilmektedir. Ayrıca önceki emirler 
fert seviyesinde ka lı rken bu defa ResOl-i 
Ekrem Allah 'ın hanfflerinden (hunefa), 
muvahhidlerden biri olmuştur. Böyle
ce bir mürninler cemaatinin söz konusu 
edildiği görülmektedir. 

Medine döneminde "millet-i İbrahim" 
kavramıyla ilgili önemli bir gelişme, bu 
ifadenin Hac süresinin 78. ayetinde "müs
limin" kelimesiyle bir arada geçmesidir. 
Böylece Mekke döneminde esas olan tev
hidden ümmete, kendisini Allah· a tes
lim edenler cemaatine geçilmiştir. An
cak tevhid müşriklerle olan diyaloglar
da bütünüyle bir kenara bırakılmamış, 
bu defa "dinü'l- hak" tabiriyle hıristiyan 
ve yahudilerin muharref dinleriyle müş
riklerin batı! dinlerine karşı bu yeni di
nin sağlam esasları belirtilmiş ve onun 
bütün diniere üstün kılınacağı müjdelen
miştir (et-Tevbe 9/ 29, 33; el-Fetih 48/ 
28; es-Saf6ı / 9) 

Bu dönemin çok dinli yapısı içinde, 
"Allah katında din şüphesiz İslam' dır" 
(Al -i imran 3/ ı9; ayrıca bk. el-Bakara 2/ 
193); "Kim İslam'dan başka bir dine yö
nelirse onun dini kabul edilmeyecektir: 
o ahirette de kaybedenlerdendir" (Al-i 
imran 3/ 85) mealindeki ayetlerle dinleri 
ve kitapları muharref olduğu halde sa
dece kendilerinin cennete girebilecek
lerini iddia eden yahudi ve hıristiyan

ların durumlarına açıklık getirilmiştir. 

Bu dönemde onların Hz. İbrahim' e ve 
onun dinine göre durumları tahlil edil
mekte, kendilerine "Ehl-i kitap" denile
rek müşriklerden ayrı tutulmalarına rağ
men inanç ve davranışlarının yanlış ol
duğu da belirtilmekte ve Allah'ın dinine 
davet edilmektedirler. Yine Medine dö
neminde savaş konusuna temas eden 
ayetlerde fitneyi ortadan kaldırmak Üze
re "AIIah'ın dini" için savaşılması isten
miştir (ei-Bakara 2/ ı 93; ei-Enfal 8/ 39). 
Ancak din uğrunda savaşmayanlara ada
let ve iyilikle davranılması gereği de vur
gulanmıştır (ei-Mümtehine 60/ 8-9) "Di
ninize uyanlardan başkasına inanmayın" 
(Al-i imran 3/73) mealindeki ayetle di
nin, Allah- insan ilişkisi yanında sosyal 
ilişkilerin de temel ölçüsü olduğu orta
ya konmaktadır. Birer dini faaliyet ve 
tezahür olan tövbe, namaz ve zekatın 
özellikle zikredilmesi de bunu gösterir: 
"Eğer onlar tövbe eder. namaz kılar ve 
zekat verirlerse sizin din kardeşiniz olur
lar" (et-Tevbe9/ ı ıı. 

Aynı dönemde din kelimesinin yer al
dığı ayetler arasında iki ayet bu terime 
iyice açıklık kazandırmaktadır: "O sizi 

seçmiş, babanız İbrahim'in yolu olan 
dinde sizin için bir zorluk kılmamış

tır" (el-Hac 22 / 78); "Bugün sizin için di
ninizi ikmal ettim, üzerinizdeki nimeti
mi tamamladım, din olarak sizin için İs
lam'a razı oldum" (el-Maide 5/3). Böy
lece Mekke döneminde din kavramı, "ta
rihin akışına ve tabiatın gidişine yön ve
ren, zamana ve aleme hükmeden, dini 
ortaya koyan, hesap gününü elinde tu
tan Allah'ın otoritesi" şeklinde özetlene
bilecek bir muhteva kazanırken Medine 
döneminde bu muhteva genişletilerek 

"kişinin Allah'a bağlı bir hayat sürdür
mesi, müslüman topluluğuna karşı gö
revlerini yerine getirmesi: Allah'ın mut
lak tasarruf ve hakimiyete sahip olma
sı" (e!-Bakara 2/ ı 93; ei-Enfal 8/ 39) gibi 
unsurlar da dinin muhtevasına katılmış
tır (Haddad, s. 1 1 4 - ı23) Kur'an - ı Kerim'
de din kelimesinin ifade ettiği mana, on 
altı yerde geçen "AIIah'ın dini, din Allah 
için, hak din, dosdoğru din, halis din": 
on üç yerde geçen "din günü", on yerde 
geçen "dinde ihlaslı olma" şeklinde vur
gulanmaktadır. Öte yandan her iki dö
nemde din kelimesi sadece müslüman
ların değil başkalarının inançlarını da 
ifade etmek üzere kullanılmıştır. Mese
la Mekke döneminde müşriklere hita
ben, "Sizin dininiz size. benim dinim ba
na" (ei-Kafirun ı09/ 6); Medine dönemin
de ise bütün insan toplulukları muha
tap alınarak. "Bütün diniere üstün kıl

mak üzere peygamberini doğruluk reh
beri olan Kur'an ve hak din ile gönde
ren O'dur: (el-Feth 48/ 28; başka bir ör
nek için bk. Yusuf ı 2/ 76) denilmesi bu
na delil teşkil eder. Bununla birlikte özel 
anlamda din kelimesiyle İslam kastedil
miştir (Al-i imran 3/ ı9). Bu bakımdan 
"İslam" ile "din" adeta eş anlamlı iki ke
lime gibi telakki edilmiş ve bütün pey-

. gamberlerin getirdiği dinin İslam oldu
ğu ifade edilmiştir (Al-i imran 3/ 85; en
Nisa 4/ ı 25; ei-Maide 513; eş-Şura 42 / 
ı3). Ayrıca İslam özel olarak Hz. Muham
med'e gelendinin adıdır (ei-Maide 5/ 3). 

Hadis kOliiyatında da din kavramının 
muhtevasını belirleyen malzeme bulun
maktadır. Bir hadiste, "Allah indinde di
nin aslı hanfflik ve İslam'dır" denilmek
tedir (Tirmizi, "Men&lpb", 32) . Buradan, 
Kur'an'da olduğu gibi hadislerde de din 
ile hanfflik ve İslam kavramları arasın
da bir anlam birliğinin kurulduğu anla
şılmaktadır. "Dini kuwetli kılan Allah'a 
hamdolsun" (Müsned, lll, ı 99; V, 121 ; İbn 
Mace, "ıuhfır" , 5); "Dinde genişlik kılan 
Allah'a hamdolsun" (Müsned, VI, ı67); 
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"Din nasihattır" (BuharT. "İman", 42; Müs
lim, "İman" , 95) gibi hadislerde geçen din 
kelimesi "İslam" anlamında kullanılmış
tır. Peygamberlerin baba bir kardeş (ev
ladü allat) olduğunu bildiren hadis (Bu
hari, "Enbiya' ", 48; Müslim, "Feza'il", ı 45), 
bütün hak dinlerin temel prensiplerde 
müşterek olduğuna işaret eder. Bazı ha
dislerde geçen "dinullah" (DarimT, "Ta-
1~", ıoı "AIIah'ın yolu, şeriatı, kanunu" 
anlamını: "Kişi dostunun dini üzeredir" 
(Ebu Davud, "Edeb", ı 6; Tirmizi, "Zühd", 
45); "Her birdinin özellikle önem verdi
ği bir ahlakı vardır, İslam'ın ahlakı da 
hayadır" (İbn Mace, "Zühd", 17) anlamın
daki hadislerde de din "şeriat, edep ve 
ahlak" manalarını ifade eder. "Cibril ha
disi" diye meşhur olan hadis de kamil 
bir dinin iman, İslam ve ihsan kavram
larıyla anılan başlıca üç unsur taşıdığı 

na delalet etmesi bakımından büyük 
önem taşır. Söz konusu hadisin sonun
da, Hz. Peygamber'in bu üç konuyu di
nin temel telkinleri arasında gördüğü
nü belirten şu açıklamayı yaptığı nakle
dilmektedir: "İşte bu Cibril idi, insanla
ra dinlerini öğretmek için gelmiştir". Bu
hari de bu hadisi "din talimi" başlığı al
tında vermiştir (BuharT. "İman", 37). 

Şehristani dinin öncelikle "itaat ve in
kıyad", bazan da "ceza ve hesap" anla
mına geldiğini belirtir ve sadece ilahi va
hiyden kaynaklananları din olarak nite
lendirir (el-Mile l, ı, 38). Cürcani din ile 
"millet"in bir olduğunu, bunların itibari 
olarak ayrıldıklarını. her ikisinin de şe
riata dayandığını belirtir (et· Ta <rf{a~ "ed
din ve'l-mille" md.). Nitekim millet keli
mesi Kur'an'da geçtiği on beş yerde din 
anlamında kullanılmıştır (bk. M. F. Ab
dülbaki, Mu <cem, "millet" md.). Bakıliani 
dinin "ceza. hüküm. inkıyad ve istislam" 
(itaat, boyun eğme) gibi anlamları arasın
da "mezhep" ve "millet"i de vermekte
dir (et- Temhfd, s. 34 5). Millet ve mezhep, 
bir dini topluluğun belirli bir inanca sa
dakat göstermesine, emirlerine itaat et
mesine ve uygulamalarını yerine getir
mesine delalet etmesi noktasında din 
anlamına gelmektedir. Kur'an'da, "Al
lah katında din İslam'dır· (Al-i imran 3/ 
ı 9) denilmesi onun hak din olmasını ifa
de etmek içindir ve yahudilerin kendi 
dinlerinin dışındaki inançlara din adını 
vermemeleri gibi bir anlayışı yansıtma
maktadır. 

Yukarıdaki bilgilerin ışığı altında din 
kavramının İslami kaynaklardaki anlam
larını şu şekilde gruplandırmak müm
kündür: t . Ceza (karşılık) . mükafat, hü-
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küm, hesap. Fatiha süresindeki (1 / 4) din 
kelimesi bu anlamdadır. Nür süresinin 
25. ayetinde geçen din kelimesi tam ola
rak ceza manasında kullanılmıştır. 2. Üs
tün gelme, hakimiyet. zelil kılma, zorla
ma. Nahl süresinin 52. ayetinde geçen 
"ve lehü'd-dinü vasıben" (din de daima 
O'nundur) ifadesindeki din bu anlamda 
kullanılmıştır. Arapça'da "dane'n -nase" 
(insanları itaata zorladı), "dinte'l-kavme" 
(kavmi zelil kıldın) gibi örneklerde din "ita
ate zorlama, zelil kılma" anlamına gelir. 
3. itaat, teslimiyet, hizmet, ibadet. Sa
kara süresinde yer alan, "Allah sizin için 
din seçti " (2 / 132) mealindeki ayette ge
çen din bu anlama örnek teşkil eder. 
Arapça'daki "dinte'r-recüle" (adama hiz
met ettin), "dintehüm fe danü" (onlara 
üstün geldin, onlar da itaat ettiler) ve ben
zeri örneklerde din kökünden türemiş 
kelimelerin "itaat ve hizmet" anlamında 
kullanıldığı görülür. 4. Adet, yol, kanun, 
şeriat, millet. mezhep. "Benim mezhep 
ve meşrebim budur" anlamındaki, "Ma 
zale zalike dini ve deydeni" ifadesinde 
geçen din kelimesi bu gruba örnek ola
rak verilebilir. "Resülullah kavminin dini 
üzerinde idi " ifadesindeki din kelimesi 
adet anlamında kullanılmıştır ki bu hu
sus onun Hz. ibrahim'den kalma bazı . 
adetlere uyduğunu gösterir. 

Kur'an'da din kelimesi yukarıdaki dört 
anlam grubundan birini veya birkaçını 

ifade ettiği gibi yer yer bu gruplardaki 
anlamların tamamını kapsayan bir ni
zamı da belirtir. Bu nizarnı ifade etmek 
üzere "ed-dinü'l-kayyim, ed-dinü' l - ha
lis, dinü'l-hak, dinullah" gibi özel tabir
ler de kullanılır. Öte yandan Kur'an-ı Ke
rim'de din kelimesi hem ulühiyyeti hem 
de ubudiyyeti ifade etmektedir. Buna 
göre din, Mlik ve mabud olan Allah'a 
nisbetle "hakim olma, itaat altına alma, 
hesaba çekme, ceza-mükafat verme": 
mahlük ve abid olan kula nisbetle "bo
yun eğme. aczini anlama, teslim olma, 
ibadet etme"dir. Nihayet din bu iki ta
raf arasındaki münasebeti düzenleyen 
kanun, nizarn ve yoldur. 

Diğer dinlerin kutsal dilinde din kav
ramının karşılığı olan kelimeler kök, kul
lanılış ve gelişme bakımından bazı özel
likler taşır. Ancak bu kelimelerin hiçbi
rinin kutsal dilleri ve kitapları içinde is
lam'daki din kavramı gibi semantik bir 
gelişme ve ifade gücüne sahip olmadığı 
görülür. Kutsal dili ibranice olan Yahu
dilik'te "abodath _elohim" (AIIah'a ibadet) 
tabiri, diğer dini tutum ve davranışlar 
yanında özellikle din kavramını ifade et-
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rnek üzere kullanılmıştır. Bu tabir ma
beddeki ibadet dahil tamamıyla dini ku
caklamaktaydı. Din bazan "yir'ah" (kor
ku, haşyet). "emunath" (iman) gibi psiko
lojik terimlerle de ifade edilmiştir. Bir
kaç yerde "daath elohim" (Tanrı bilgisi) 
ve "tora" da (ilahi doktrin, telkin, kanun) 
dine yakın deyimler olarak kullanılmış
tır. Ancak Pehlevi dilinde kutsal kitap 
sonrası literatüründe "kanun. hüküm, 
emir" anlamına gelen "daath" kelimesi 
(Vajename-i Minay-i ljıred, s. 8) din için 
genel bir terim olmuş ve günümüze ka
dar kullanılagelmiştir. Eski Yunanca'da 
din, hem korku hem saygı anlamlarını 
içeren "thrioheya" kelimesiyle ifade edil
mekteydi. Hıristiyanlık, yahudi gelene
ğinden gelmesine rağmen din terimini 
eski putperest Roma'dan almıştır. Cice
ro (m.ö. 43), De Natura Deorum (Tanrı
ların mahiyeti) adlı kitabında (ll, 18. bö
lüm) bir Stoalı ' nın ağzından "religio" ("bir 
şeyi vazife edinmek, tekrar tekrar oku
mak, yapmak" anlamındaki "re -legere" 
kökünden) kelimesine yer vermiş : za
manla bu kelime kutsal kabul edilene 
karşı doğruluk, dürüstlük ve saygıyı, iba
det olarak yapılan ayinlerin titizlikle ye
rine getirilmesiyle gösterilen Tanrı şu

urunu veya Romalılar'da tannlara karşı 
bağlılığı ifade eden bir terim olmuştur. 
Bu konuda ayrı bir görüş de ilkin Lac
tantius tarafından IV. yüzyılda, "insanla 
Tanrı arasında gittikçe pekişen bağ" an
lamında Latince "re- ligare • kökünden 
din teriminin türetildiği yolundadır. St. 
Augustinus (ö. 430) bu kelimeyi "kaybe
dilmiş bir şeyi tekrar bulma" şeklinde 
açıklamıştır. Günümüz Batı dillerinde 
de "religion" kelimesiyle ifade edilen din 
için inciller'de "AIIah'ın yolu" tabiri kul
lanılır (bk. Markos. 12/ 14) Hellenistik dö
nemdeki Ahd-i Cedid yazılarında din iba
det. ayin ve törenleri: dini ve ahlaki dav
ranışları, insanın Tanrı 'ya ve diğer in
sanlara karşı ödevlerini : hıristiyan inanç
larına uyma ve disiplini ifade eder. 

Hinduizm'in kutsal dili Sanskritçe'de 
din anlamına gelen "dharma·, Budizm'in 
kutsal dili Pali dilinde "dhamma· şek
lindedir. Dharma kelimesinin "din, ger
çek, doktrin, doğruluk, fazilet, kanun, 
düstur. mahiyet, öz, nihai elemental ya
pı, atom, fenomen" gibi anlamları var
dır. Bu anlamların bir kısmı Hint dinle
rinde ortak olarak kullanılır, bir kısmı 
ise sadece Budizm ·e mahsustur. Hint 
kutsal kitap literatüründe geçen "rta" 
ile dharma fikri arasında benzerlik var
dır. Rta, eski Veda ilahilerinde geçen gök 

tanrısı Varuna'nın koruduğu kozmik ve 
ahlaki düzendir. Hintliler'de bir de "mar
ga" kelimesi bulunmaktaysa da "kurtu
luşa ulaştıran yol" anlamındaki bu keli
me daha çok felsefi bir terimdir (DCR, 

S . 101,416,427,542, 601). 
Çinliler din anlamında bugün "chung 

chiao" (cong ciav) kelimesini kullanmak
tadırlar. Tao kelimesi Çu hanedanından 
beri "yol, usul, düzen" anlamında kulla
nılmaktaysa da sadece Konfüçyüs önce
si devrede bu kelimenin kullanılış alanı
nın, her şeyin ondan geldiğine inanılan 
ilk ve tek varlıktan hareket tarzına ka
dar kırk dört örneği bulunmaktaydı. Ja
ponlar'ın Budizm'den önceki dini yapıla

rını ifade etmek üzere kullandıkları "şin

to" kelimesi, Çince'deki iyi varlıklar için 
kullanılan "şen" ile "tao" kelimelerinin 
birleşmesinden oluşan ve "Tanrıların yo
lu" anlamına gelen bir deyimdir. Japon
lar bu anlamda "kami no-miçi" tabirini 
kullanırlar (DCR, s. 601). 

Her dini kültürün din kavramını ifa
de etmek üzere seçtiği kelimelere ait 
anlamların ortak noktasının "yol, inanç, 
adet, bağ. kulluk" olduğu söylenebilir. 
Bütün bu kelimeler, kökleri insanın iç 
hayatında bulunan ve semereleri çeşitli 

davranışlarla tezahür eden köklü ve ev
rensel bir fenarneni ifade etmeyi amaç
lar. 

islam bilginlerine ait din tarifleri Kur'
an-ı Kerim ve islam inançları göz önün
de bulundurularak yapılmıştır. Bir ör
nek olarak Seyyid Şerif ei-Cürcani'nin 
din tarifi verilebilir: "Din, akıl sahipleri
ni peygamberin bildirdiği gerçekleri be
nimsemeye çağıran ilahi bir kanundur" 
(et- Tacrifa~ "din" md.). Aynı tarif daha 
sonraki bazı kaynaklarda da tekrar edil
miştir (mesela bk. Tacü 'l-caras, "dyn" md). 
Zebidfde yer alan diğer bir tarif şöyle
dir: "Din, akıl sahibi insanları kendi ter
cihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere gö
türen ilahi bir kanundur". Tehanevi ise 
kısmen farklı bir din tarifi verir: "Din, 
akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdi
ki halde (dünyada) salaha, gelecekte (ahi
rette) felaha sevkeden. Allah tarafından 
konulmuş bir kanund ur·_ Aynı müellife 
göre din kaynağı itibariyle Allah'a, tebli
ği yönünden peygambere, uygulanma
sı bakımından da ümmete nisbet edilir 
(Keşşa{, "din" md )_ M. Harndi Yazır, yu
karıdaki klasik tarifleri de dikkate ala
rak dini "akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyar
larıyla bizzat hayır ve nimete sevkeden 
bir vaz' - ı ilahi, şeriat ve millet, beşerin 
ihtiyari fiilierinin hayır ve saadet gaye-



sine doğru cereyanını temin eden bir 
yol, bir kanun, bir arnil-i ma'nevi" şek
linde tarif etmiştir. Ayrıca İslam kavra
mının da belli başlı anlamlarına işaret 

ettikten sonra müslüman bilginlerinin 
geleneksel din tarifleriyle İslam kavra
mı arasında açık bir uyum olduğuna dik
kat çeker. Zira geniş anlamda İslam "tes
limiyet, kurtuluş" gibi manaları yanında 
"müsaleme" (karşılıklı güven ve barış) an
lamını da ifade eder. Din de insanlar ara
sında ihtilaf ve çekişmeleri önleyerek 
müsalemeyi temin eden bir kanundur. 
Dinde yalnız insanlar arasında değil in
sanlarla Allah arasında da bir ahid ve 
barışıklık (selem) vardır. Bu sayede hali
kın iradesiyle mahlükun iradesi arasın
da uygunluk sağlanmış olur (Hak Dini, 

II, 61-64). 

Kur'an-ı Kerim'de İslam dışındaki inanç 
sistemlerine, hatta müşriklerin inandık
larına bile din adının verildiği (bk. el-Ka
firün ı 091 6) dikkate alınırsa yukarıdaki 
tarifierin geniş anlamda dinin tarifi ol
mayıp özellikle hak din için düşünülmüş 
dar kapsamlı tarifler olduğu görülür. Bu 
tariflerde ortak noktalardan biri dinin 
ilahf kaynaklı olduğunun vurgulanma
sıdır. Buna göre gerçek din beşer kay
naklı olamaz. Yine bu tariflerde dinin 
akıl ve irade ile ilişkisi gösterilmiştir; bu 
da dinin bir bilgi ve tercih konusu oldu
ğu anlamını taşır. Nihayet dinin insan
ları özü itibariyle hayır olana yöneiten 
bir kanun şeklinde tanımlanması dinin 
aynı zamanda bir aksiyon alanı olduğu
nu gösterir. 

Modern müslüman alimleri arasında 
dini klasik tariflerden az çok farklı ve 
daha kapsamlı şekilde tarif edenler var
dır. Muhammed Abduh'a göre din. insa
nın kainattaki varlıkları müşahede ede
rek duyular üstü ilahf gerçekleri kavra
masından ibarettir. Bu ilahf gerçekler
den biri de peygamberlik kurumudur. 
İnsan ancak peygamberlerin getirdiği 
mesaj yardımıyla ilahf hakikatın mahi
yetini kavrar ve her türlü davranışının 
karşılığını başka bir alemde göreceğini 
öğrenir (Te{sfru cüz'i camme, s. 161). Re
şid Rıza ise dini kişinin kendi çabasıyla 
öğrenemediği, sadece vahiy kanalıyla el
de edebildiği gerçekler bütünü olarak 
tarif eder (el-f\1enar, II , 69). Çağdaş müs
lüman fikir adamlarından Seyyid Hüse
yin Nasr'a göre din insanı gerçeğe bağ
layan şeydir. Her din netice itibariyle bi
ri doktrin, diğeri metot olmak üzere iki 
unsur ihtiva eder. Din öncelikle mutlak 
hakikati nisbf olandan ayıran bir doktrin, 

ikinci olarak da hakikat üzerine düşün
meye, mutlak olana bağlanmaya, insan 
varlığının gaye ve anlamına uygun bi
çimde Allah'ın iradesine göre yaşamaya 
elverişli bir metottur (İslam- idealler ve 

Gerçekler, s. 15) 

Çağdaş Batılı ilim adamları tarafın
dan dinle ilgili olarak birbirinden az çok 
farklı tarifler yapılmıştır. Dinin bütün 
dinleri içine alabilecek bir tanımı, ancak 
din ~avramının sınırları kesin bir şekil
de belirlendikten sonra yapılabilir. Bu 
konuda tarih ve felsefeden faydalanıla
bileceği gibi dinler tarihinin sağlayacağı 
malzemeden de büyük ölçüde istifade 
edilebilir. Kapsamlı bir tarif için ilkin di
ni hayatın şuurdaki aksini, yani şahsi 

tecrübe yoluyla elde edilmiş olan din
darlık kavramını tahlil etmek ve elde 
edilen sonucu dinf malzemeyle karşılaş
tırmak gerekir. 

Dini tecrübi birikimin asıl dayanağı, 

insan şuurunda zamanla açık seçik bir 
şekilde oluşan Tanrı kavramıdır. Dinf şu
urun tahlilinden elde edilen temel dini 
yaşantı, insanın bir yönden korku ve acz
le. diğer yönden sevgi ve güvenle tabiat 
üstü ve kudret sahibi olan varlığa yani 
yüce Allah'a bağlanmasıdır. Bu bağlılık 

insanın ruhf kuwetleriyle yaratanma yö
nelmesi, derin bir saygı ve samirniyetle 
O'na açılması şeklindedir. İnsanın bütün 
manevi melekelerinin yardımıyla mey
dana gelen bu tavır onun benliğiyle ilgi
li sentezlerin en kuşatıcısıdır. Bu bir yan
dan heyecan ve dindarlık duygularıyla 

canlanmış, öte yandan düşünce ile ay
dınlanmış bir eylemdir. Böyle bir dini 
bağlanmada temelini bulan din insanı 

bütünüyle kuşatır; beşer hayatının her 
alanına tesir ederek şahısları ve devir
leri şekillendirir. Gerçekte dini hayatta 
temelini bulan dini değer, bütün öteki 
değerlerin kendisine yöneldiği bir hedef
tir. Bu noktada çağdaş Batılı araştırma
cılar tarafından yapılan din tariflerinin, 
büyük ölçüde ferdi tecrübe ile zihni, his
sf, taabbüdf ve içtimai elemanlardan iba
ret beş unsurun birini veya birkaçını öne 
çıkararak yapıldığı görülür. Ferdi tecrü
be, en kısa ve açık ifadesini Rudolf Ot
to'nun şu cümlesinde bulmaktadır: "Din 
kutsalın tecrübesidir." Bu kısa tanımın 

bütün dinleri içine aldığı düşünülebilir. 
Bu tarif, varlığının bir gereği olarak in
sanın kutsal olanı yaşayabilme kabiliye
tini ifade eder. Bu husus dinin fertlere 
mahsus bir tecrübeye dayandığını doğ
rular. R. Otto bu tecrübeyi "korkutucu 
ve hayran bırakıcı sır" (mysterium tremen-
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dum et fascinans) diye nitelendirir. Tarif
lerinde zihnf elemanı öne çıkaranlardan 
James Martineau dini "daima yaşayan 
bir Tanrı'ya, bir ilahi şuur ve iradenin ka
inatı idare ettiğine ve insanlıkla mane
vf rabıtaları elinde tuttuğuna inanış"; 

Herbert Spencer "her şeyin bizim bilgi
mizin üstüne çıkan bir kudretin tezahü
rü olduğunu kabul"; Max Müller ise "in
sanın. çeşitli adlar ve değişen görünüş
ler altındaki sonsuzu kavramasını sağ
layan zihnf bir melekesi veya yeteneği" 
şeklinde tarif etmiştir. Bu tanımlarda 
dikkati çeken husus, insanın ihtiyaç duy
duğu manevi ve maddi değerleri elinde 
tutarak kaderini kontrol eden kudrete 
(Tanrı) inancıdır. Dini Tanrı kavramı ile 
tarife çalışanlar oldukça fazladır, ancak 
bunlara bazı tenkitler de yöneltilmiştir. 
Bu tenkitler Budizm, Jainizm gibi ateist 
dinler dikkate alınarak yapılmışsa da 
şahsi kurtuluşu ön plana alan bu gibi 
dinler Tanrı kavramına karşı çıkmamak
ta, hatta tarihi gelişmeleri içinde bazı 
kollarında bu kavrama yer vermektedir
ler. Öte yandan bu dinlerde Nirvana'ya 
ve görünmeyen varlıklara inanç da bu
lunmaktadır. İlkel kabile dinlerinden en 
gelişmiş olanlarına kadar bütün dinler
de Tanrı kavramının bulunduğunun an
laşıldığı günümüzde artık bu eski titizli
ği devam ettirmenin anlamı kalmamış
tır (bk. ALlAH). 

J. M. Mc. Taggart'ın, " ... Din, muhte
melen kendimizle kainat arasında bir 
ahenk kanaatı çerçevesinde derin bir 
duygudur ... ·; F. Schleiermacher'in, "Di
nin özü mutlak güven duygusudur"; Ju
lian Huxley'in. "Dinin mahiyeti korku, say
gı ... ve mahiyette kutsiyet duygusudur" 
şeklindeki ifadelerinde dindarın yaşadı
ğı hissi durumlara ağırlık verilmiştir. Bu 
hissi eleman sadece güven, korku ve 
bağlılığı değil hakikat, huzur, ölümden 
sonraki hayat özlem ve iştiyakını da için
de bulundurur. Tanımlarında davranış 

elemanına ağırlık verenlerden Matthew 
Arnold'a göre, "Din duyguyla yükselmiş, 
alevlenmiş, yanmış bir ahlak ilmidir"; F. 
H. Bradley'e göre, "Din daha çok bütün 
mevcudlyetimlzle iyiliğin tam gerçeğini 
aniatma çabasıdır"; Michel Mayer'e gö
re, "Din Allah'a, insanlara ve kendimize 
karşı yapmamız gerekene dair öğütler
le inançların tamamıdır". Bu tür tarif
lerde dikkate alınan davranışlar dua, 
kurban. ayin, tören, ahlaki emirler. inanç 
esasları gibi insanların hayatındaki stan
dart dini hareketlerdir. Sosyal eleman, 
dinlerin bir cemaate dayanmasını ve di-
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nin verdiği değerleri elde etmek üzere 
insanların iş birliği yaptıkları kurumla
rın varlığını ifade eder. Zira dinler, bu 
dinleri kabul eden insan topluluğunun 
içtimal hayatına derinden nüfuz etmiş

tir. Dinlerin inançlar, amel ve ahlak sis
temleri yanında bir de teşkilatları. ce
maatleri ve içtimal önemleri vardır. Di
nin bu içti ma i yapısı ahlaki, manevi ide
allerin hayata geçirilmesiyle ve bunların 
vazgeçilmez birer değer olarak kabul 
edilmesiyle gerçekleşir. E. S. Ames'in, 
"Din en yüksek sosyal değerlerin şuuru
dur" ; J. P. Pratt'ın, "Fert veya gruplar
da onların menfaat ve kaderlerinin son 
kontrolünü elinde tutan kudret veya 
kudretiere karşı ciddi bir içtimal tavır
dır" ve E. Durkheim'in, "Dini bir cemaa
tın meydana gelmesini sağlayan ayin ve 
inançlar sistemidir" şeklindeki tariflerin
de içtimal eleman esas alınmıştır. 

Dinlerde bulunan bu beş eleman ya
nında daha geniş ve bütün dinlerde bu
lunabilen, din bilimleri açısından dini 
oluşturan hususlar olarak kabul edilen 
unsurların başlıcaları şunlardır: Tabiat 
üstü, insan üstü varlıklara inanç (Tanrı, 
melekler, cinler, ruhani varlıklar gibi); kut
salla kutsal olmayanı ayırma; ibadet, 
ayin ve törenler; yazılı veya yazısız gele
nek (kutsal kitap, ahlaki kanunname); ta
biat üstü, insan üstü varlık veya kutsal
la ilgili duygular (korku, güven, sır, günah
karlık, tapınma, bağlı lı k duyguları gibi); in
san üstü ile irtibat (vahiy, peygamber, 
dua, niyaz, ilham gibi vas ı ta ve yollarla); 
bir alem ve insan, hayat ve ölüm ötesi 
görüşü; hayat nizarnı; içtimal grup (ce
maat) ve bu gruba mensubiyet. Bazı din
lerde bunların hepsi, bazılarında ise bir 
kısmı bulunur. 

B) Dinin Kaynağı. İslam inancına göre 
dinin kurucusu Allah 'tır; bütün sahih din
ler Allah 'tan gelmiş ve safiyetlerini ko
rudukları sürece yürürlükte kalmışlar
dır. İlk insan aynı zamanda ilk peygam
berdir ve kendisine bildirilen din de tev
hid dinidir. Allah'ın varlığı, birliği, zat ve 
sıfatla rı açısından O'nun mükemmelli
ğiyle nübüwet ve ahiret inancı gibi te-

. mel itikadi prensipler (zarGrat-ı diniyye), 
bütün ilahi dinlerde değişmez ilkeler ola
rak yer almıştır. Bundan dolayı İslami 
inanışa göre Hz. Adem'den Hz. Muham
med'e kadar bütün peygamberlerin ge
tirdiği hak dinlerin ortak adı İslam'dır. 
Ancak tarihin akışı içinde insanlar hak 
dinden uzaktaşmışlar ve beşeri zaaf ne
ticesinde dinde meydana gelen dejene
rasyon sebebiyle Allah peygamberler 
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göndererek insanları ya eski dinlerini 
asli şekliyle öğrenip uygulamaya çağır
mış veya yeni bir din ve şeriat gönder
miştir. Bu bakımdan İslam'ın insan ve 
din telakkisi hem biyolojistlerin ileri sür
düğü şekliyle insanın evrimi, hem de 
bazı dinler tarihi uzmanlarının savun
duğu dinin evrimi (çok tanrılılıktan tek 
tanrılılığa doğru gelişen evrim) iddialarıy
la bağdaşmaz. İnsan başlangıçta Allah 
tarafından "en güzel bir kıvamda" yara
tılmıştır (et-Tin 95/ 4). Hz. Adem'den iti
baren bütün insanlar, Allah tarafından 
gönderilen tevhid dininin esaslarını kav
rayıp benimseyecek ve hayatlarını bu 
esaslara göre düzenieyecek seviyede zih
ni, ruhi ve bedeni kapasiteye sahip kı

lınmıştır. Allah'ın başlangıçtan itibaren 
insanlara bildirdiği dinin tevhid (hanff) 
dini olduğu ve onların bu dini benimse
meye yatkın bir fıtratta yaratıldığı be
lirtilmiştir (er-Rüm 30/30). İslam bilgin
leri, ayetlere dayanarak insanda hak di
ni benimseme temayülünün fıtri oldu
ğunu, nitekim hanif kavramının "doğru 
dini benimsemeye yatkın" anlamını da 
taşıdığını ifade etmişlerdir (Şevkani, IV, 
256-258) . Ayrıca yukarıdaki ayette ge
çen "fıtratullah" tabiri müslüman bilgin
Ierin çoğuna göre "Allah'ın dini" demek
tir ki o da İslam ve tevhiddir (Şevkani, 
IV, 257). Gerek bu ayette gerekse daha 
birçok ayet ve hadiste hak dinlerin ilahi 
kaynaklı olduğu ısrarla vurgulandığın

dan İslam alimterinin din tariflerinin hep
sinde "vaz'un ilahiyyün" (Allah tarafın

dan konulmuş, ilahi kurum) kaydı özenle 
korunmuştur. Bu sebeple herhangi bir 
hak dinin, peygamberine veya ortaya çık
tığı kavme nisbet edilerek adiandırıtma
sı İslami telakkiyle bağdaşmaz. Böyle bir 
adiandırma ancak muharref veya batıl 

dinler için mümkündür (MüsevY!ik, Tsevi
lik, Hinduizm, Maniheizm gibi ); Batılılar 
İslamiyet için kullandıkları "Muhamme
danism" (MuhammedTiik) tabirinden ge
nellikle vazgeçmişlerdir. Nitekim Hz. Mu
hammed, Kur'an'ın tatimi uyarınca ken
disini bir din kurucusu olarak görmedi
ği için açık şekilde "bir beşer-elçi" oldu
ğunu açıklamıştır (mesela bk. el-isra ı 71 
93; Müslim, "Feza'il", 140). 

Batı'da XVI. yüzyıldan başlayarak ilkel 
kabileterin hayat ve dinlerine ilgi duyui
muş; XVIII. yüzyıldan itibaren di nin men
şei konusunda kutsal kitapların verdi
ği bilgi dışında bazı kaynakların tesbiti
ne çalışılmış; arkeolojik, antropolojik ve 
paleontolojik araştırmalarla elde edilen 
bulgular, çeşitli kaynaklar değerlendiri-

lerek geçmişteki milletlerin, hatta tarih 
öncesi toplumlarının dinleri ve inançları 
üzerine bazı tezler ileri sürülmüştür. Bu 
arada XIX. yüzyılın ortalarında Auguste 
Comte ve Ludwig Buchner ile doruk nok
tasına ulaşan pozitivist ve materyalist 
propagandalar yanında Charles Darwin'in 
1859'da yazdığı The Origin of Species 
ad lı kitabıyla ortaya attığı evrimci gö
rüş, dinin kaynağı konusunda kutsal ki
taplarla çatışan yeni teoriler ortaya çı

kardı. E. B. Taylor, 1861'de yayımladığı 
Primitive Culture başlıklı kitabında dinin 
başlangıcını animizme dayandırmaktaydı. 
Buna göre maddi şeylerden ayrı olarak 
bir de onlara şekil veren ruhlar vardır. 
İlkel insan ruh fikrini rüya, ölüm, hayal 
ve vecd gibi tecrübelerden kazanmıştır. 
Kendisinde bedeninden ayrı bir ruh far
keden insan, çevresindeki canlı ve cansız 
varlıklarda da böyle bir cevher bulundu
ğunu düşünmüştür. Ölü ruhlarının be
densiz varlıklarını devam ettirecekleri 
inancı atalara tapma kültünü doğurmuş, 
buradan yağmur, ateş, ırmak vb. tabiat 
güçlerini idare eden tanrıların varlığına 
geçilmiş, zamanla çeşitli tanrıların nite
liklerinin bir tanrıda birleşmesiyle de tek
tanncılık ortaya çıkmıştır. Evrim gele
neğinden kaynaklanan bu nazariye, Dar
win ve takipçiterinin görüşlerinin diğer 
bilim alanlarına taşınması ile yaygınlık 
kazanmıştır. Günümüzde modası geçmiş 
olan bu görüş için Rudolf Otto, "Hiç kim
senin hortlaklarla dini bir ilişkisi yoktur" 
der (bk. TEKAMÜL NAZARİYESİ). 

Animizmi politeizmin kaynağı saymak
la beraber ondan önce bir safha daha 
bulunduğunu kabul eden diğer bir dini 
evrim nazariyesi de animatizmdir. Tay
lor'un öğrencisi. R. R. Marett'in ortaya 
attığı bu nazariyeye göre ilkel insan ay
rı ayrı varlıklara şahsiyet kazandırma

dan önce bütün aleme yayılan, hayat ve
ren bir tek güç düşünmüş olmalıdır. Di
nin kaynağ ı, kendini alışılmamış nesne 
ve olaylarda gösteren ve olağan üstü 
etkilere sebep olan, ancak bir şahsiyeti 
bulunmayan umumi dinamik güçte (ma
na) aranmalıdır. 

H. Spencer, evrimde ilk merhalenin 
atalara tapınma olduğunu düşündü. J. 
Frazer ise ilk tezahürün büyü olduğu gö
rüşündeydi. Frazer' e göre insan büyü ha
reketleriyle diğer varlıkları kontrol altı 

na almaya çalışmış, ancak bunlar etki
siz kalınca dine dönmüştür. 

Totemci görüşün en hararetli savunu
cusu W. R. Smith'tir. Bu görüşe göre baş
langıçta çeşitli kabileler, kendilerini bel-



li bir hayvan veya bitkiyle (totem) kan 
bağı içinde akraba sayar ve toteme say
gılarını tapınma ile gösterirlerdi. İlahi 
varlıklara tapınma ve kurban kesme şek
lindeki dini uygulamalar zamanla bu an
layıştan doğmuştur. Bu nazariyenin de 
artık taraftarı kalmamıştır. Zira tatem
ciliğin temelinde iktisadi sebepterin bu
lunduğu, herhangi bir hayvan veya bit
kinin tüketiminin iktisadi bir sebeple ya
saklandığı, daha sonra bu yasağın dini 
bir görüntü kazandığı düşünülmekte

dir. Dinin kaynağının totemciliğe dayan
dınlması konusunda en yaygın nazariye 
S. Freud'e aittir. Freud, Totem und Ta
bu adlı kitabında dine taterneilik açısın
dan psikoanalitik bir yaklaşımda bulun
muştur. Ancak Freud'ün nazariyesi de 
deliliere dayanmayan, son derece spe
külatif bir yorum olarak değerlendiril
miştir. 

E. Durkheim'in Les formes elemen
taires de la vie religieuse adlı kitabın
da dinin kaynağı konusunda ortaya at
tığı sosyolojik nazariyeye göre dinin te
mel fikri kutsallıktır, bu da sosyal yap
tırıma dayanır. Kutsaı: toplumun kutsal 
kabul ettiğidir. Böylece Durkheim top
lumun, aslında kendi koyduğu değerle
ri kutsal kabul ederek yine kendine ta
pındığını ifade etmektedir. Bu görüşün 
kabul edilebilir bir yanı bulunmamakla 
birlikte dini hayatta toplumun rolü ve 
içtimal yaptırımı konusunda din sosyo
lojisinin bugün vardığı sonuçlara bu na
zariyenin ağırlık verdiği görülür. 

Dinin kaynağını açıklamada yukarıda 
zikredilenlere karşı bir de ilkel monote
izm tezi vardır. Bu teze göre insanoğlu
nun en eski inancı tek Tanrı itikadıdır. 
Taylor'un animizm nazariyesine karşı ilk 
ciddi itirazda bulunan öğrencisi Andrew 
Lang, Güneydoğu Avustralya ilkel kabi
leleri hakkındaki son bilgilere dayanarak 
bunlarda animizme rastlanmadığını, fa
kat insanların ahlaki adaba uyup uyma
dıklarını denetleyen ve gökte bulunan 
bir yüce Tanrı kavramına her yerde rast
landığını ortaya koydu. Buna benzer bir 
ilkel tektanrıcılık Wilhelm Schmidt ta
rafından da savunuldu. Schmidt, Der 
Ursprung der Gottesidee adlı önemli 
eserinde bütün ilkel kabilelerde bir yü
ce varlık inancının delilleri bulunduğunu 
ispat etti. Onun başkanlığını yaptığı Vi
yana Etnoloji Ekolü bu yüce varlığın mer
hametli, şefkatli, lutuf sahibi olarak ta
sawur edildiğini ve gökte varlığını sür
dürdüğüne inanıldığını ortaya koydu. Bü
tün dini gelişmelerin başlangıcında gö-

rülen her şeye kadir bir yüce varlık inan
cının tarihi- kültürel değişmeler sonucu 
daha sonraları politeizm, animizm gibi 
inanetara dönüştüğü, bununla beraber bu 
eski inancın izlerinin hala mevcut olduğu 
tezi ilmi çevrelerce açıklandı. Avustralya, 
Polinezya, Kongo, Moğolistan ilkel kabi
lelerinde, Zulular'da, Batılılar'ın Bushman 
dedikleri Güney Afrika avcı yerlilerinde 
vb. ilkel toplumlarda bir yüce varlık, ulu 
tanrı, yüksek ruh inancı. onların en eski 
kültürlerinin önemli bir parçasını oluş
turmaktaydı. Daha sonra Raffaela Pet
tazzoni'nin devam ettirdiği bu gelenek 
içinde N. Söderblom'un da yeri vardır. 
Pettazzoni Dio adlı kitabında her şeyi 
gören, bilen bir Tanrı'nın orijinal bir olgu 
olduğunu savundu. G. Widengren, onun 
gök tanrı konusundaki yorumlarını "yü
ce Tanrı" tabirini kullanarak geliştirdi. 

C) Dinin Önemi. Tarihin bütün devirle
rinde ve bütün toplumlarda daima ken
disiyle karşılaşılan evrensel bir olgu olan 
din, insanı hem içten hem dıştan kuşa
tan, onun düşünce ve davranışlarında 

kendini gösteren bir disiplindir. Kişi ta
rih boyunca kendisinin insan üstü bağ
ları bulunduğunu, ihtiyaçları için onu 
aşan bir yüce k!..idrete yönelmesi gerek
tiğini düşünmüştür. 

insanın yüce bir kudrete gönülden bağ
lanması onun gücüne güç katar; dua, 
niyaz, iltica insanı ulvfleştirir. Allah sev
gisi ve korkusu iki yönden insanın ruhi 
ilkelliğini giderir, ona kuwetli bir irade 
ve sağlam bir karakter kazandırır. Böy
le kimselerin içinde yer aldığı toplumlar
da fazilet yarışı başlar. Din insana hem 
içgüdülerinin ve madde aleminin esiri ol
madığı. hem de sonsuz bir hürriyet ve 
bağımsızlık içinde bulunmadığı şuurunu 
verir. Kişi bencil duygularına, canlı ve 
cansız tabiata değil yalnız her şeyin sa
hibi olan Allah'a boyun eğecektir. Dinin 
bu telkini insana gerçek hürriyet ve ba
ğımsızlığını kazandırır. Artık kul, yara
tıklar önünde ve tabiat olaylarının kar
şısında hayret ve dehşete düşmez. 

Din fertleri mukaddes duygu, ortak 
şuur ve vicdan etrafında birleştiren bir 
amil olduğu gibi toplumları yükselten, 
onların gelişmesini sağlayan bir kurum
dur. Din aynı zamanda ahlaki bir mües
sese olarak insanlara yön veren. en mü
kemmel kanunlar ve en sıkı nizarnlar
dan daha kuwetli bir şekilde kişiyi iç
ten kuşatan, kucaklayan ve yönlendiren 
bir disiplindir. Dinin zayıflaması ahlaki 
ve hukuki suçların artmasına, giderek 
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anarşizme yol açar. Çünkü din olmayın
ca ahlak için yaptırım gücü kalmaz. 

insan içtimal varlık olmakla birlikte 
onun bir de iç dünyası vardır. Yalnızlık, 
çaresizlik, korkular, kederler, hastalık

lar. kayıplar, musibet ve felaketler kar
şısında ona ümit, teselli ve güven sağ
layan en son sığınak din olmuştur. Ayrı

ca dini meşguliyetlerin insanı lüzumsuz 
ve zararlı endişelerden , kuruntulardan 
uzaklaştırdığı. böylece ruhi bunalımlar
dan koruduğu, gerçek dindarlarda Al
lah'a itaatin ana babaya, büyüklere, dev
lete ve millete saygı ve bağlılığı, küçük
lere sevgi, canlılara ilgi ve sempati gibi 
ahlaki duyguları geliştirdiği, görev bilin
cini güçlendirdiği tesbit edilmiştir. 

Dindeki ahiret inancı. bir yandan uh
revf sorumluluk şuuruyla insanın ahla
ki gelişmesine katkıda bulunurken öte 
yandan ölüm korkusunun insan psiko
lojisi üzerindeki tahrip edici etkisini ön
ler. Ahiret inancı, insanın içindeki ebe
diyet duygusuna cevap vermek bakımın
dan da önem taşımaktadır. Sıkıntılardan 
kurtulup ebedf huzura ulaşma, Allah'ın 
rızasını elde etme ideali insanda yaşa
ma sevincine yol açar. dünyanın ıstırap
larına karşı tahammül gücü verir. Geçi
ci dünya arzuları aslında insan ruhunu 
tatmin etmediğinden din ona en yük
sek ve ulvf zevkler, manevi hazlar ka
zandırır. 

insanlık aleminin manevi ve zihnf ge~ 
lişmesinde dinin ne kadar geniş bir pa
ya sahip olduğu medeniyet tarihi ince
lendiğinde hemen göze çarpmaktadır. 
İlahi vahyin peygamberler tarafından 
telkin ve tebliğ edilmesiyle insanlar bir
takım tutku ve alışkanlıklarından kur
tularak daha asil ve daha ulvf fikirlere 
yükselebilmişlerdir. İnsanoğlunun en yük
sek hayat seviyesine çıkması için aksi
yonu esas almayan hiçbir gerçek dini 
doktrin yoktur. Dinin istediği ideal hayat 
bu dünyada yaşanacak, bu dünya şart
ları içinde elde edilecektir. Günümüzde 
insanlara asil duygular ilham eden ge
leneğin, diğer bir anlatımla onlara ilham 
veren asil duyguların kökü peygamber
ler ve onların izinden giden bilginler, dü
şünürler ve mürşidlerin hikmeti telkin
lerine ve örnek hayatiarına dayanır. in
sanoğlunu manevi ve ahlaki alanda şim
diki duruma ulaştıran gelişmeler dinle 
mümkün olabilmiştir. Din insan toplu
munu her zaman kokuşmaktan, çürü
mekten, mahvalmaktan kurtaran bir me
deniyet mimarıdır. Ancak din sayesinde 
insan bencillikten ve kendine tapmak-
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tan kurtulup insana, insanlığa hizmet 
imkanı bulabilmiştir. 

Dinin kişiyi başka insanlara karşı kin 
ve nefrete, intikama ve kan dökmeye 
sevkettiğini ileri sürenler olmuşsa da 
gerçekte her hak din sevgi, saygı ve ne
zaketi telkin eder. Bazı dindarlardaki 
bayağı duygu ve eğilimler aslında dine 
rağmen geliştirilmiş olan sapmalardan 
ibarettir. 

Toplum hayatının ürettiği değerlerde 
de din kendini gösterir. Mimari yapılar, 
estetik- plastik sanat eserleri ve edebi 
mahsüllerde, kişi ve yer isimlerinde, örf, 
adet ve geleneklerde, hukuki, siyasi, 
sosyal, kültürel, askeri, iktisadi ve turis
tik alanlarda hep dini temeller, eleman
lar, deyimler, anlayışlar göze çarpar. 

Bugün artık bütün dünyada dine dö
nüş olayı yaşanmaktadır. Yapılan araş

tırmalar, Tanrı'ya ve dine dönüşün pek 
çok ülkede hızlı bir artış gösterdiğini or
taya koymaktadır. Yaşı otuz beşin altın
da olanlar yaşlılardan daha çok dine ilgi 
göstermekte, Tanrı 'ya, ahirete ve yeni
den dirilişe inanmaktadırlar. Ateist sa
yısında ise dünya nüfusunun artış hızı
na göre büyük bir düşme olduğu tesbit 
edilmiştir. Günümüzde dinin yeniden iti
bar kazanmasında, bir asırdan beri di
nin ilmi bir araştırma alanı olarak gö
rülmesi ve din bilimlerinin hızla geliş

mesi, ilmi bilgi ve tefekkürün artması, 
aydınların konuya ilgi göstermesi ve geç
mişte olduğu gibi içtimai, siyasi ve mil
letlerarası olaylar üzerinde dinin belirle
yici gücünün farkedilmesi etkili olmuş
tur. Yine ahlaki- manevi değerlerin din
le ilgisinin tartışılması; idea llerin, tecrü
belerin, temel fikirlerin dinle ortak plat
formlarının bulunması ; adalet, insanın 
kaderi, Tanrı ve alem gibi metafizik prob
lemleri düşünme ve açıklığa kavuştur

ma ihtiyacı da dine ilgi ve yönelişi zorun
lu kılmıştır. 

D) Dinlerin Tasnifi. İslam alimlerinin 
dinler tasnifi temelde Kur'an'a dayanır. 

Bazı ayetlerde İslam için "Allah katındaki 
din" (Al-i imran 3/ ı 9), "dosdoğru din" (er
Rüm 30/30), "hak din" (et-Tevbe 9/ 33 ; el
Fetih 48/ 28; es-Saf 61 / 9) tabirleri yer alır
ken bu son ayetlerde bütün dinlerden, 
AI-i İmran süresinin SS. ayetinde de İs
lam'dan başka dinden söz edildiği, böy
lece İslam dışındaki inanç sistemleri
ne de din denildiği görülür. Buna gö
re kaynağının ilahi olması ve orijina
litesini koruması sebebiyle İslam hak 
dindir. Diğer dinlerden ilahi vahye da
yanmayanlara " batı ı dinler", ilahi vahye 
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dayanmakla beraber asli şeklini koru
yamamış olanlara da (Hıristiyanlık ve Ya
hudilik) "muharref dinler" denilmiştir. İs
lami kaynaklarda vahye dayanan dinler 
için "milel", batı! dinler için "nihai" keli
meleri de kullanılır. Ayrıca vahye daya
nan dinler veya kısaca ilahi diniere son 
zamanlardaki mecazi adiandırma ile "se
mavi dinler" de denilmektedir. Bu te
mel sınıflandırma dışında bazı islam bil
ginleri tarafından daha ayrıntılı tasnif
ler de yapılmıştır. Bu alimlerden İbn 
Hazm, islam fırkalarını da katarak yap
tığı bir tasnifle dinler ve fırkaları islam 
dışı din ve fırkalar ve islam fırkaları şek
linde ikiye ayırır. islam dışı olanların bir 
kısmı gerçekleri kabul etmiş, bir kısmı 
ise reddetmiştir (süfistaiyye, sofistler) . İbn 
Hazm gerçekleri kabul edenleri de ikiye 
ayırır. 1. Alemin ezeli olduğunu savunan
lar. Bir yaratıcı ve düzenleyici kabul et
meyen maddiyyünla (materyalistler) ezeli 
bir düzenleyici olduğuna inanan felse
feciler bu zümredendir. 2. Alemin yara
tılmış olduğunu kabul edenler. Bunların 
bazısı birden çok ezeli düzenleyici oldu
ğunu söyler (Mecüsiler, Sabiiler, Manihe
istler, hıristiyanları ; bazısı da alemin bir 
tek yaratıcısı olduğuna inanır. Nihayet 
bu son zümre de ikiye ayrılır: Bütün pey
gamberleri inkar eden Brahmanlar (Be
rahime), bazı peygamberleri kabul eden 
yahudiler (el-Fas/, 1, 3) . 

Şehristanfnin yaptığı ayırım ilahi (vah
ye dayanan) dinler- batı! dinler tasnifini 
hatırlatmaktadır. Böylece Şehristani, as
li manada din ehli . olarak Mecüsiler, ya
hudiler ve hıristiyanları; vahye dayalı bir 
dine bağlanmaksızın kendi beşeri te
lakkilerine uyan kimseler olarak da filo
zoflar, Sabiiler ve dehrileri, yıldızlara ve 
putlara tapanlarla Brahmanlar'ı zikre
der. Şehristani, başka bir tasnifinde din 
karşısındaki durumları itibariyle insan
ları altı sınıfa ayırır. a) Duyu verilerini 
(mahsüsat) ve akli bilgileri (ma'kulat) ka
bul etmeyen sofistler. b) Mahsüsatı ka
bul edip de ma'külatı kabul etmeyen ta
biatçı filozoflar. c) Her ikisini de kabul 
ettikleri halde hiçbir sınır ve hüküm ta
nımayan dehri filozoflar. d) Hem mah
süsat hem de ma'külata inanan, sınır 

ve hükümleri kabul edip islam'ı ve islam 
ahkamını kabul etmeyen Sabiiler. e) Bun
ların yanında ilahi bir şeriatı kabul et
tikleri halde Hz. Muhammed'in şeriatını 
kabul etmeyen Mecüsiler, yahudiler ve 
hıristiyanlar. f) Bütün bunları kabul eden 
müslümanlar. Yine Şehristani'nin daha 
dar çerçeveli başka bir tasnifinde çeşitli 

dinlerin mensupları üç zümreye ayrıl

mıştır: Müslümanlar, Kur 'an'ın "Ehl-i 
kitap" diye andığı yahudiler ve hıristi

yanlar, kitabı bulunması şüpheli olan 
Mecüsiler ve Maniheistler (el ·Milel, I, 12-
13, 208 ; ll, 4-5). 

Dünya dinleri üzerine yapılan ilmi araş
tırmaların verileri dikkate alınarak din
lerin değişik açılardan yeni tasnifleri de 
yapılmaktadır. Yakın zamanlara kadar 
dinler tek tanrılı, çok tanrılı gibi inanç
larına göre tasnif edilirken günümüzde 
bu çeşit tasnifi uygun bulmayanlar var
dır. Zira bu tür tasnifler bütün dinleri 
kapsamamaktadır. Tanınmış din sosyo
loglarından Joachim Wach, dinleri kuru
cusu olan ve geleneksel dinler şeklinde 
ikiye ayırır. A. Schimmel'in tasnifı ise şöy
ledir: İlkel dinler, milli dinler, dünya din
leri. Buradaki ilkel dinler, bazılarının di
ni gelişmenin ilk basamağı olarak dü
şündüğü animizm, totemizm, naturizm, 
fetişizm gibi aslında sadece bir kült ola
rak dikkate alınabilecek nazariyeler de
ğil ilkel kabile dinleridir (mesela Nuer di
ni, Ga dini, Dinka dini, Ainu dini gibi) . Milli 
dinler, genellikle bir kurucusundan söz 
edilmeyen, sadece bir millete mahsus 
olan geleneksel yapıdaki dinlerdir (eski 
Yunan, Mısır, Roma dinleri gibi) . Ancak 
bazan milli dinden bir dünya dini çıka
bilir. Mesela yalnız yahudilere mahsus 
bir dinden Hıristiyanlık, Hindistan'ın mil
li dini yapısından Asya'nın büyük bir kıs
mına yayılan Budizm doğmuştur. islam 
da bir dünya dinidir (Din ler Tarihine Gi· 
riş, s. 3-4). Gustav Mensching de dinle
ri üçe ayırır : Tabiat dinleri, halk dinleri, 
dünya dinleri. Mensching, tabiat dinle
riyle tabiattan etkilenen insanların çok 
tanrılı, daha doğrusu çok cinli dinleri
ni kasdetmektedir. Halk dinleri medeni 
milletierin dinleridir. Eski Yunan, Roma, 
Babil, Mısır, Hint, Çin, Cermen halkları
nın dinleri bu kategoriye girer. Dünya 
dinleri bir kurucuya dayanan, belirli bir 
topluluğun tarihi ve kültürel sınırlarını 
aşmakla halk dinlerinden esasta ayrılan 
dinlerdir. Bunlarda fert ön plana geç
mektedir. 

Diğer önemli bir tasnifte dinler sak
ramental (dini ayin ve törene dayanan), 
profetik (peygambere dayanan). mistik 
(tasavvufı) şeklinde üçe ayrılır. Bu ayırım, 
ulühiyyetin farkında olma ve ona cevap 
tarzı göz önünde bulundurularak yapı l 

mıştır. Sakramental din kutsal nesnele
re, dini ayin ve törenlere; profetik din 
doktrin, inanç ve ahlaka; mistik din ise 
vasıtasız tecrübe ve duyguya ağırlık ve-



rir. Böylece Budizm ve felsefi Hinduizm 
ağırlıklı olarak mistik; Yahudilik, İslam 
ve Konfüçyüsçülük asıl olarak profetik; 
bütün çok tanrılı ve ilkel kabHelere ait 
dinler yanında bir halk dini olan Hindu
izm geniş ölçüde sakramental dinlerdir. 
Hıristiyanlık genelde profetik olmakla 
beraber bu nitelendirmeye en uygun ko
lu Protestanlık'tır. Katolik Hıristiyanlık 
daha fazla sakramentalliğe, Ortodoks
luk ise mistikliğe yöneliktir (The Encyclo· 
pedia of Philosophy, Vll, 140 vd.) . 

Dinlerin tasnifinde coğrafi durumu ön 
plana çıkararak büyük dinler için üç böl
ge tesbit edenler de vardır: a) Ortado
ğu veya Sami grubu: Yahudilik, Hıristi

yanlık ve İslam. b) Hint grubu: Hinduizm, 
Budizm, Jainizm. c) Çin-Japon grubu: 
Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Şintoizm. Bu 
dinlerden birinin başka bir bölgeye ya
yıldığını veya bazı siyasi etkiler sonucu 
sinkretist dini- siyasi hareketlerin oluş
tuğunu görmek mümkündür. Mesela 
Hindistan'da İslam ile Hinduizm'in bir
leştirilmesinden Sihizm, Çin· de Taoizm 
ve Konfüçyüsçülük ile Budizm ·in karış
tırılmasından Ch'an (Zen) Budizm doğ
muştur. Bahai hareketi ve Japon Sudiz
mi de sinkretist dinlerdendir. 

Dinler tipolojik, morfolojik, fenome
nolojik özellikleri göz önünde tutularak 
da tasnif edilebilir. Öte yandan halk din
leri- dünya din leri, vahye dayanan din
ler-tabii dinler, ilkel dinler-gelişmiş din
ler, kurucusu olan dinler-olmayan din
ler, kutsal kitabı bulunan dinler -bulun
mayan dinler, misyonerliğe yer veren din
ler-buna lüzum görmeyen dinler (ihtida 
kabul eden dinler-etmeyen dinler). geç
mişin dinleri-günümüzün dinleri, bir böl
geye veya kıtaya münhasır dinler- baş
ka bölgeye veya kıtaya sıçrayan dinler, 
ahiret kavramına yer veren dinler-ver
meyen dinler vb. şekilde daha dar tas
nifler de yapılabilir. Yine Tanrı kavramı
na göre tek tanrılı dinler (üç ilahi din). 
çok tanrılı dinler (eski Yunan ve Roma din
leri gibi). Tanrı'yı belirli bir şahsiyet ola
rak göstermeyen dinler (Hint-Uzakdoğu 
dinleri gibi), düalist dinler (Zerdüştilik. 

Hinduizm gibi) şeklinde bir ayırım daha 
yapılmıştır. 

Bütün bu bilgileri göz önüne alarak 
dinleri ilkel kabile dinleri, milli dinler ve 
evrensel dinler şeklinde başlıca üç kıs
ma ayırmak en uygun tasnif gibi gözük
mektedir. 

Dinlerin isimleri. Dinler genellikle ku
rucuları, mensupları, mahiyet ve muh
tevaları gibi özelliklerini yansıtan bir ve-

ya birkaç isimle anılır. Eski milli dinler 
mensupları olan kavimlerin adlarıyla anıl
mıştır. Eski Yunan, Roma, Mısır, Hitit, 
Aztek, Kelt dinleri gibi. Günümüzdeki il
kel kabile dinleri yanında milli dinlerin 
adlandırılmasında da bazan aynı yön
tem uygulanmaktadır. İlkel dinler Ga, 
Nuer, Ainu gibi kabileye göre, milli din
ler Hinduizm, Yahudilik gibi kavme gö
re adlandırılmıştır. Ancak bu husus gü
nümüzdeki bütün millf dinler için genel 
bir kural durumunda değildir. Buna Şin
toizm, Jainizm, Taoizm gibi örnekler ve
rilebilir. 

Japonlar ' ın milli dini olan Şintoizm, 

Çince iyi varlıkları ifade eden "şen" keli
mesiyle "tao" kelimesinin birleştirilme

sinden meydana gelmiş olup (şin to : tan
rıların yolu) Batılılar tarafından kulla
nılmıştır. Japonlar kendi dinleri için "ka
mi no - miçi" (tanrıların yolu) tabirini kul
lanırlar. Çünkü Japon dini politeist bir 
dindir. 

Çin'de Konfüçyüsçülük, Kung fu-tzu'
nun adına bağlı bir devlet kültü ve ah
lak dini olup Batılılar tarafından bu isim
le adlandırılmıştır. Çinliler, Konfüçyüs'
ten sonra ona bağlı olanları 'ju- çiya • 
(edipler) şeklinde nitelendirmişlerdir. Yine 
bir milli Çin dini olan Taoizm ismi "tao" 
kavramına nisbetle konulmuş olup ön
ceki Taoizm Cinliler tarafından "ta o- çi
ya" (m.ö. lll-IV. yüzyılların taoist düşünür

lerinin ekolü), sonraki ise "tao-ciav" (tao
chiao ~ tao dini) diye adlandırılmıştır. 

Hinduizm, " İndus nehri etrafında otu
ranlar" anlamında Sind-h u kelimesin
den Farsça yoluyla Batı'ya geçen ve Hint
liler'in dinini ifade etmek üzere kullanı
lan bir kelimedir. Hintliler ise kendi din
lerine "sanatana dharma· (ezeli ebedi 
din) adını vermişlerdir. Budizm de Batı
lılar'ın Buda'ya izateten verdikleri bir ad 
olı.ıp Budist Asya ülkelerinde "Budda sa
sana· (Buda şakirdliği) tabiri kullanılmak
tadır. Jainizm, dinin reformcusu Vardha
mana'nın Mahavira (büyük kahraman) ve 
Cena (muzaffer) şeklindeki lakaplarından 
ikincisine dayanır. Sihizm, yine Batılılar'ın 
Sanskritçe "sih" (şakird) kelimesi yoluyla 
oluşturdukları bir terimdir. Sihler ise 
kendi dinlerini Gurmat diye adlandırır
lar. Parsiler'e bu ad İran'dan geldikleri 
için verilmiştir. Zerdüşt'ün dinine, Ahu
ra Mazda'yı tek yüce tanrı kabul ettiği 
için Mazdeizm denilir. İran'da Sasani
ler'in resmi dini, Zerdüştilik'le Zerva
nizm'in birleştirilmesiyle oluşan Mecü
silik'ti. 

Yahudi dininin (Judaism) adı, ilkin ı. 

yüzyılda Yunanca konuşan yahudiler ara-
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sında ortaya çıkmıştır. İbrani dilinde ke
lime "yahadut" şeklindedir. Bu kelime 
seyrek olarak Ortaçağ literatüründe ve 
daha sık bir şekilde modern devirlerde 
göze çarpar. Yahadut Kutsal Kitap'ta da 
rabbilere ait literatürde de bulunmaz. 
Ancak Ester'de (8 / ı 7) "mityahadim" (ya
hudi oldular) ve rabbinik yazılarda (Ket. 
71 6), "dat yehudit" (yahudi dininin özel 
bir kural ya da adeti olarak, mesela evli 
kadınların sokaklarda dolaşmamaları, baş
larını açık bulundurmamaları) gibi yakın 
deyimler yer alır. Doktrin ve telkin an
lamlarını da içeren "tora" (tevrat) keli- · 
mesinin klasik kaynaklarda genellikle ya
hudi telkini için kullanıldığı görülür. An
cak günümüzde tora vahyi ve değişme
yen geleneği ifade ettiğinden bu kulla
nım terkedilmiştir. Aslında din terimi 
yahudi literatüründe oldukça karışık bir 
gelişme göstermiş (Leon J. Yagod, "Ju
daism", EJd., X, 384), bu sebeple yahudi 
dininin adı, kaynağı, din teriminin geliş
mesi gibi konular büyük tartışmalara yol 
açmıştır (bk. YAHUDiLiK). 

Hıristiyan adının kökü Yunanca "chris
tos" (yağlanmış) kelimesine dayandığı ve 
Kral David'in (Hz. DavGd) yağlanarak tah
ta çıkmasının bu adlandırmaya yol açtı
ğı kabul edilir. Bu isim bizzat İnciller'de 
yer almaz. AncakAhd-i Cedid'de hava
rilerle ilgili "Resullerin İşleri" bölümün
de ilk defa Antakya'daki hıristiyanların 
halk tarafından böyle adiandınidığı bil
dirilir (1 1/ 26; 26 / 28). Ayrıca 60-70 yıl
ları arasında Roma'da halkın havariler
den bu isimle bahsettiği ve ilk iki yüz
yılda yaşamış hıristiyan olan ve olmayan 
müelliflerin bu kelimeyi kullandığı da 
bilinmektedir. Ancak kelimenin sadece 
İnciller dışındaki Ahd -i Cedid bölümle
rinde pek az yer alması (Resullerin İşle
ri, ll 1 26; 26 / 28 ; Petrus'un Birinci Mek
tubu, 4/ 16). bu ismin o zamanki hıristi
yanlarca değil putperestlerce kullanıldı
ğını gösterir. Nitekim kaynakların be
lirttiğine göre hıristiyan adı ilk defa lg
natius (ö. 107) zamanında, kilisece Hz. 
Isa'nın mesihliğine dayanan bir tabir ola
rak kabul edilmiştir (F. D. Gealy, "Chris
tian", /DB, 1, 571-572) 

Günümüzde yaşayan dinlerin isimleri, 
genellikle kutsal kitaplarda yer alan ve
ya kurucuianna verilen isimler olmayıp 
sonradan düşünülmüş ve konulmuştur. 
Adı kurucusu (Allah) tarafından tesbit 
edilip mukaddes kitabında zikredilen 
tek din İslam'dır. Bu isim Kur'an-ı Ke
rim'de birden fazla yerde zikredilmek
tedir (bk. Al-i imran 3/ 19, 85: el-Maide 
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51 3; ei-En'am 6 / 125; ez-Zümer 391 22; 

es-Saf 61 / 7 ; ayrıca bk. ei-Hucurat 49/ 17 ; 

et-Tevbe 9 / 74). Kelime Kur'an'da "müs
lim, müslimeyn, müslimün. müslimin, 
müslime, müslimat" şeklindeki türevle
riyle de teyit edilmiştir. Ayrıca Kur'an'
da aynı kökten türemiş kelimeler 150'ye 
yakın yerde geçer. İslam "teslim olmak, 
bağlanmak, selamet bulmak" gibi an
lamlara gelir ve sadece son dini ifade 
etmesi yanında genelde bütün peygam
berlerin yolu olan tevhid dinlerini ve özel
likle Hz. İbrahim'in hanif geleneğini de 
kapsar. Son din olarak İslam, kutsal ki
tabı ilahi garanti altına alınma imtiyazı
na sahip (el-Hicr 15 / 9) ve yüce Allah'ın 
rızasına ulaşmış (el-Maide 5/3) en mü
kemmel din kurumudur. İslam dinini ifa
de etmek üzere Batılılar bir süre "Mu
hammedanism" kelimesini kullanmış

larsa da günümüzde bu isabetsiz adlan
dırmadan büyük ölçüde vazgeçilmiş olup 
genelde İslam kelimesi kullanılmakta
dır. İslam, bir nizamın ve sistemin adı 
olması ve bu dinin temel ilkeleri olan Al
lah'a ve O'nun buyruklarına teslim ol
ma, boyun eğme, böylece kurtuluş ve 
esenliğe ulaşma ve sosyal barışı gerçek
leştirme anlamlarını vurgulaması bakı

mından vazgeçilemez bir isimdir. Bu isim 
Kur'an ve Hz. Peygamber kadar ilahi 
vahiyle bağlantılıdır. Hz. Muhammed'i 
görevlendiren, Kur'an'ı vahiy yoluyla in
sanlığa gönderen yüce kudret dini bu 
isim altında vazetmiştir. Allah, kitabını 
olduğu gibi dinin adını da böylece ga
ranti altına almıştır. 
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ımı GüNAY TÜMER 

II. DİN ve ViCDAN HÜRRİYETİ 

A) Diğer Dinlerde. Çağdaş anlayışa gö
re din ve vicdan hürriyeti genellikle ki
şilerin istedikleri dini serbestçe seçme
leri, seçtikleri dinin kurallarını hiçbir mü
dahaleye maruz kalmadan uygulama
ları, bu konuda sahip oldukları hakları 
(öğretme. okutma, yayma, telkin vb.) kul
lanmaları şeklinde ifade edilmektedir. 

Din sadece inançtan ibaret değildir: 
aynı zamanda kişinin dünyevi hayatına 
yön verecek ahlaki, hukuki ve sosyal ku
ralları da ihtiva eder. Bu sebeple dini, 
yalnızca kişi ile inandığı varlık arasında 
bir vicdan meselesi olarak ortaya koy
mak yanlıştır. Dini kuralların bağlayıcılık 
özelliği ve müeyyideleri vardır. Dinin baş

ka bir temel özelliği de aynı inancı pay
laşan, aynı davranış biçimlerini benim
seyen kişilerden meydana gelen bir sos
yal birlik (cemaat) oluşturmasıdır. Böy
lece dinin ferdi yaşayışı aşan sosyal yö
nü olduğu gibi manevi boyutu aşan dün
yevf yönü de vardır. Dindar kişi hem di
ni cemaatinin hem de içinde yaşadığı 
cemiyetin bir üyesidir ve böylece bir ta
raftan inancının gereklerine, diğer ta
raftan da içinde yaşadığı cemiyetin ku
rallarına uymak durumundadır. 

Din ve vicdan hürriyeti ferdin benim
sediği dinin yapısına, milli veya evren
sel, ilahi veya insani, dünyevi veya uhre-


