
ne Tarih-i Edyan başlığını taşıyan birer 
kitap neşretmişlerdir (İstanbul ı 9ı 2; is
tanbul ı 9 ı 9). Hilmi Ömer'in 193S'te Din
ler Tarihi adıyla yayımladığı eserinde ise 
daha çok Budizm'e ağırlık verilmiştir. 
Annemarie Schimmel'in Dinler Tarihi
ne Giriş adlı kitabı (Ankara ı 955) bütün 
dinleri içine alması, kelime ve terim açık
lamalarına yer vermesi bakımından önem
lidir. Yine bir ders kitabı olarak Ahmet 
Kahraman'ın Dinler Tarihi (İstanbul ı 965. 
ı 993), Mehmet Taplamacıoğlu 'nun Kar
şılaştırmalı Dinler Tarihi (Ankara ı 966), 
Hüseyin G. Yurdaydın - Mehmet Dağ'ın 
Dinler Tarihi (Ankara ı 978) ve Ekrem 
Sarıkçıoğlu'nun Başlangıçtan Günümü
ze Dinler Tarihi (Ankara ı 983) adlı eser
leri zikre değer çalışmalardır. 
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Iii GüN AY TüMER 

B) Din Felsefesi. Gerek din gerekse 
felsefenin kısa yoldan tarif edilmesinin 
kolay olmadığı dikkate alınırsa aynı şe-

yin din felsefesi hakkında da söylenıne
si kaçınılmaz olur. Din felsefesi bir di
siplin olarak genel felsefenin bir bölü
müdür. Denebilir ki din başlangıcından 
beri felsefi düşüncenin önemli bir ko
nusu olagelmiştir. Filozofların bir kısmı 
dini kendi felsefi sistemlerinin ayrılmaz 
bir bölümü saymış, bazıları dine felse
fi bir temel bulmaya çalışmış, bazıları 

da felsefi karakterde bir din anlayışı 

geliştirmeye yönelmiş ve bütün bu fa
aliyetler hep din felsefesi çerçevesi için
de düşünülmüştür. Ancak din felsefesi
nin özel bir düşünce ve araştırma alanı 
olarak felsefi disiplinler arasında yer al
ması oldukça yenidir. Din felsefesi teri
minin filozoflar ve felsefe araştırmacıla
rı arasında kullanılması, Hegel'in Varle
sungen über die Philosophie der Re
ligion (Berlin 1832) adlı eserinin tesiriy
le yaygınlaşmıştır. 

Din felsefesi, dini inceleme ve araştır
ma konusu edinen bilim dallarından ve 
ketarn ilminden farklı bir düşünce ala
nıdır. Tarih, psikoloji, sosyoloji ve antro
poloji gibi ilimler din konusuna dışarı

dan bakar ve kendilerine has metotlar
la dini duygu, düşünce ve davranışları 

tasvir ederler. Kelam, dinin vahiy ile sa
bit olan temel ilkelerini akli ve tecrübi 
her çeşit bilgiden faydalanarak açıkla
maya ve savunmaya çalışır. Ketamın bu 
bilgilere başvurması ve onları kullan
ması kendi problemlerini çözüme ka
vuşturma imkanlarıyla sınırlıdır. Felsefe 
ise çok daha geniş ve serbest bir alan
da hareket eder. Gerekiyorsa dinin akli
liği (rasyonelliği), tutarlılığı ve evrenselli
ği hakkında hükümler verir ve dini müm
kün olan her açıdan ele alarak değerlen
dirir. 

Benzer ifadelerde olduğu gibi din fel
sefesi teriminde de din düşüncenin ala
nını. felsefe de bakış tarzını dile getirir. 
Filozof mesela tarih felsefesinde, bilim 
felsefesinde nasıl bir bakış tarzına sa
hipse din felsefesinde de o tarzı benim
ser. Bu bakımdan din felsefesi, dinin te
mel hususları hakkında rasyonel, tutarlı, 
kapsamlı ve objektif bir şekilde görüş
ler ve tesbitler ortaya koyan bir disiplin
dir. Din ile felsefe arasında organik bir 
bağ bulunmadığını ileri süren bazı dü
şünürler, dine rasyonel bir zemin bulma 
çabalarının boşa çıkacağını savunmuş

lardır. Bununla birlikte felsefe, insan zih
ninin ilgisini ve merakını uyandıran ve 
insanı doğrudan ilgilendiren diğer konu
lar gibi din fenomeniyle de kaçınılmaz 
olarak ilgilenir; Allah'ın varlığı, peygam-
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berlik ve vahyin mahiyeti, ruhun ölüm
süzlüğü gibi temel dini meseleleri kav
rama, açıklama, yorumlama veya delil
lendirmede varabiieceği yere kadar git
mek ister. 

Özellikle günümüzde yaygın olan bazı 
felsefi anlayışlara, mesela analitik fel
sefe geleneğine göre din felsefesi ilgi
lendiği konu hakkında bize ilk elden bil
giler vermez. Filozof, bir filozof olarak 
dinin lehinde veya aleyhinde olmaz. Onun 
görevi anlama, açıklama, tahlil ve ten
kittir. Din konusunda felsefi bir faali
yette bulunmak için dindar veya ateist 
olmak gibi bir mecburiyet de söz konu
su değildir. Teorik olarak din felsefesi
nin dini ve dini konuları objektif tarzda 
incelerneyi öngördüğü kabul edilirse de 
pratikte filozoflar din felsefesi yapar
ken kendi kültürlerinin ve dini inançla
rının telkin ettiği ön fikirlerden ve süb
jektif yargılardan tamamıyla kurtulama
maktadırlar. Bu bakımdan din felsefe
sinin, kaydettiği olumlu gelişmelere rağ
men dinler tarihi, din sosyolojisi, din et
nolojisi, hatta din fenomenolojisi gibi öte
ki din bilimleri kadar objektif kalabildi
ğini söylemek güçtür. Bu güçlük biraz 
da dinle ilgili farklı tariflerden ileri gel
mektedir. Yapısal farklılıklar taşıyan çe
şitli diniere göre düzenlenen değişik ta
nımlardan başka bazı tanımlarda dinin 
bilgi veren (kognitif) yönü ağır basarken 
psikolojik yönü ihmal edilmekte, bazıla
rında ise ahlak ve duygu yönü ön plana 
çıkarılmaktadır. Sonuçta çok defa bir psi
kolog dini yaşanan bir tecrübe, bir sos
yolog içtimar bir kurum. bir kelamcı akıl 
ve nakille savunulan bir sistem olarak 
görmektedir. Bundan dolayıdır ki bazı 

düşünürler, genel bir din felsefesi yeri
ne çeşitli dini inançları konu alan fark
lı felsefelerden bahsedilebileceğini öne 
sürmektedirler. öte yandan din felsefe
sinin üzerinde durduğu konulardan bir 
kısmı klasik bir mahiyet kazanmış olmak
la birlikte bir kısmı içinde doğup geliş
tiği dini kültüre göre değişiklik arzet
mektedir. Mesela nübüwet konusu İslam 
filozoflarının merkezi problemini oluş

turduğu halde Ortaçağ hıristiyan filozof
larını derinden etkilememiştir. 

Din felsefesinin önemle üzerinde dur
duğu problemleri ana başlıklarıyla şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Metafizik Problemler. Allah'ın varlığı, 
sıfatları, Allah- alem ilişkisi, yaratma, 
vahyin imkanı, ölümden sonra hayat ak
la gelen belli başlı metafizik problemler-

339 



DiN 

dir. Bunların ele alınışları, çözüme ka
vuşturulma çabaları felsefe tarihinde 
devirden devire, hatta bazan filozoftan 
filozofa değişiklik göstermiştir. Din fel
sefesinin metafizik problemleri, belki 
de tarihte ilk defa en şümullü şekilde 
İslam filozofları tarafından incelenmiş
tir. Aristo felsefesindeki "ilk muharrik", 
Kur'an'ın anlattığı manada yaratıcı ol
mayıp sadece bir ilke idi. Bu anlayış, te
ist çerçevede hareket eden filozoflar için 
değil deizm için önemli bir kaynak ol
muştur (Aydın , Din Felsefesi, s. 173 vd.) . 
Yine nübüwet konusu, islam filozofları
nın orüinal fikirler öne sürdükleri çok 
önemli bir problem olmasına rağmen ay
nı konu Yunan'ın kadim filozoflarını he
men hemen hiç ilgilendirmemiş, Orta
çağ hıristiyan filozoflarını ise çok az ala
kadar etmiştir. Çünkü Hz. Isa, bilinen 
anlamda vahye muhatap olan bir pey
gamber olarak değil "ilahi şahsiyet"in 
bir ukm1mu olarak görülmüştür. Bu fark
lılıklara rağmen Allah'ın varlığı ile ilgili 
klasik deliller (ontolojik, kozmolojik, tele
olojik). çeşitli inanç ve kültürlere sahip 
filozofların ortak konusunu oluşturmuş

tur. Bu deliller bugün bile çeşitli felsefe 
çevrelerinde enine boyuna tartışılmak
ta, özellikle "kozmolojik deliller ailesi", 
tabiat bilimlerinin sunduğu yeni görüş
ler ışığında tekrar tekrar ele alınmakta
dır (P. Davies. s. 1-9). 

Felsefe tarihinde bilhassa akılcı filo
zofların metafizik problemleri ele alışla
rı, felsefi faaliyetlerinin odak noktaları
nı oluşturmuştur. Descartes'ın antolajik 
delile yeni unsurlar ekleyerek onu "filo
zofların delili" haline getirmesi ve dış 

dünya hakkındaki bilgimizi Allah 'ın var
lığına bağlaması; Leibnitz'in, "bu ale
min, var olması mümkün alemler ara
sında en iyisi olduğu" şeklinde özetledi
ği görüşüyle -ki bunu Gazzali çok önce, 
"Var olandan daha iyisinin olması müm
kün değildir" şeklinde daha veciz bir üs
lüpla ifade etmişti- ezeli ahenk inancı ve 
Spinoza'nın panteizmi din felsefesinin 
tartışılagelen önemli metafizik problem
leri oldu. Pozitivist yönelişte olan birçok 
felsefe akımının olumsuz tutumlarına 

rağmen bu konular bugün de felsefi can
lılığını korumaktadır. 

Allah'ın varlığını ispat etme çabaları
na çeşitli şekillerde karşı çıkan ateist 
düşünceler olmuştur. Bu bakımdan ate
izm de din felsefesinin büyük bir prob
lemi olma özelliğini korumaktadır. Bu 
asrın ortalarına gelinceye kadar Batı'da, 

bilimdeki ilerlemenin ateizmi güçlendi-
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receği yolunda oldukça yaygın bir kanaat 
vardı. Ancak son elli yılda kaydedilen ilmi 
ve fikri gelişme ve değişmeler. beklene
nin aksine teizmi destekleyecek doğrul
tuda yorumlana bildi. Bu da teizm- ateizm 
çatışmasına yeni bir canlılık getirdi (Ay
dın, AÜİFD, XX1V(1981). s. 194-195). 

Vahiy ve ölümsüzlük konuları bir ucu 
metafizik, öbür ucu epistemoloji alanla
rında olan problemlerdir . . Her iki prob
lem Ortaçağ'lar boyunca pek fazla tar
tışılmadı. Fakat özellikle ruhun ölümsüz
lüğü meselesi çağdaş din felsefesinin 
önemli bir konusu haline geldi (Koç, s. 
9- ı 7) . 

2. Epistemolojik Problemler. Burada kar
şılaşılan en önemli mesele, bir bilgi kay
nağı olarak vahyin imkanı meselesidir. 
Eğer vahiy bir bilgi kaynağı ise o kay
naktan gelen bilgilerle başka bilgiler ara
sında ne gibi benzerlik veya farklılıklar 
vardır? Bu soruya verilen cevaplar hıris
tiyan aleminde önemli çatışmalara se
bep olmuştur. Mesela birçok ünlü fikir 
ve bilim adamının alem hakkında söy
ledikleri, Kitab-ı Mukaddes'te yer alan 
ifadelere veya onlarla ilgili geleneksel 
yorumlara uymadığı için ciddi bir bilim
din kavgası yaşanmıştır. Burada akla 
gelen bir diğer önemli problem de dini 
tecrübenin (mesela vecd) bilgi kaynağı 
olup olmadığıdır. Birçok süfi mütefek
kir. aklın üstünde bir başka bilgi kay
nağının yahut bilgi edinme yolunun bu
lunduğunu her zaman savunmuş, mü
kaşefe* neticesinde ulaşılan bilginin ke
sinliği üzerinde ısrar etmiştir. Ancak fel
sefi açıdan önemli olan, böyle bir iddia
da bulunmak değil onun geçerliliğini is
pat etmektir. 

Tecrübeci İngiliz filozofu David Hume'
un etkisiyle dogmatizmin uykusundan 
uyandığını söyleyen Kant. epistemolojik 
açıdan iman alanıyla bilgi alanını birbi
rinden ayırdı. Ona göre ne duyu verileri 
ne de salt aklın faaliyeti bizi Tanrı 'ya 

götürür. Aklın kategorileri aşkın olana 
ulaşmak için kullanılmaz. O halde rasyo
nel din felsefesi tamamen verimsiz bir 
çabadır. insanı Tanrı 'ya götürecek yol, 
ahlaki tecrübenin kişiye sunduğu verile
ri kullanan ahlak delilidir (Aydın, Kant'ta 
ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı·Ah
lak ilişkisi, s. 25-63). 

Kant'ın rasyonel din felsefesine yönelt
tiği eleştiri, özellikle tecrübeci ve pozi
tivist felsefe akımlarının din anlayışları 
üzerinde çok etkili oldu. Mesela çağdaş 
ingiliz felsefesinde temel dini hükümle-

rin doğrulanması (yahut yanlışlanması) 

konusunun çok önemli bir problem ha
line gelmesi Kant'ın etkisiyle olmuştur. 
Bazı filozoflara göre (mesela Muhammed 
ikbal) dini hükümlerin bilgi verme özel
liği vardır. Bu bakımdan rasyonel ola
rak onların doğru veya yanlış olabile
cekleri tartışmaya açık bir konudur. Do
layısıyla Kant'ın bu kapıyı tamamen ka
patması doğru değildir. öte yandan ba
zı filozoflar dini hükümlerin böyle bir 
özelliğe sahip olmadığını öne sürmek
tedir. Onlara göre dini hükümler objek
tif gerçekleri değil insanın duygularını. 
temennilerini, korkularını. hatta hayal 
ve yanıimalarını dile getirmektedir. Bu 
arada dini hükümleri tamamen bağımsız 
bir statü içinde düşünerek çeşitli iman
cı (fideist) yaklaşımları benimseyenlerin 
bulunduğunu da belirtmek gerekir. 

3. Din-Bilim, Din-Ahlak, Din-Sanat vb. 
İlişkilerinden Doğan Problemler. Din ile bi
lim arasındaki ilişkilerden doğan prob
lemierin bir kısmı. biraz önce temas edi
len epistemolojik çerçeve içinde sadece 
nazari karakterlidir; bir kısmı ise dünya 
görüşlerinin oluşmasına bilimin ve din
lerin her zaman paralel olarak katkıda 
bulunmamalarından doğmaktadır. 

Din-ahlak ilişkisi, felsefenin Eflatun'
dan itibaren uğraştığı çok önemli bir 
problem olagelmiştir. "Bir şey, acaba 
kendi başına iyi olduğu için mi Tanrı ta
rafından emredilmektedir, yoksa onun 
iyiliği böyle bir buyruğa bağlı olarak mı 
düşünülmelidir?" sorusu hem felsefeyi 
hem de kelamı daima meşgul etmiştir. 
İslam düşünce tarihinde Eş' arilik ile Mu'
tezile arasında geçen hararetli tartışma
ları hatırlamak konunun önemini anla
mak açısından yeterlidir. 

Sanatın merkezinde yer alan estetik 
(bedif} duygu dinin de başvurduğu önemli 
bir duygudur. Gaye ve nizarn delili (tele
olojik delil) belli bir yere kadar bu duy
gunun verilerine bağlı olarak kurulmuş
tur. Ayrıca sanatla din arasında sembol
lerin oluşturduğu bir ortak alan vardır. 
Bütün bunlar ve daha pek çok kültür 
meselesi din felsefesinin ilgilendiği ko
nular arasında yer almıştır. 

4. Dinler Arası İlişkilerden Doğan Prob· 
lemler. Özellikle son yıllarda düzenlenen 
dinler arası konferans, sempozyum ve 
paneller, yeni bazı felsefi problemierin 
ön plana çıkmasına sebep oldu (J. Hick, 
s. 107-122). Dinlerin "hakikat" konusun
da oldukça farklı iddialar öne sürdükle
ri bilinmektedir. Acaba bu iddialar çe-



lişmekte midir, yoksa farklı yollarla ay
nı menzile mi ulaşmaktadır? Bir insa
nın başka bir dinin bazı inançlarını be
nimsemesi, fakat yine kendi asli dininin 
çerçevesi içinde kalması, mesela Hz. Mu
hammed'in peygamber olduğunu kabul 
edip aynı zamanda hıristiyan kalması 

mümkün müdür? Dini çoğulculuk için 
felsefi bir çerçeve kurulabilir mi? Bu ve 
benzeri sorular, bugün birçok felsefe 
çevresinde ciddi olarak tartışılmaktadır. 

Bütün bunlar din felsefesinin her gün 
biraz daha önemini arttırmakta, üniver
sitelerin ilgili bölümlerinde din layık ol
duğu statüye kavuşmaktadır. 

Ancak modern Türk yüksek öğretim 
sisteminde din felsefesi gerekli ilgiyi gö
rememiştir. Halbuki İslam düşünce ta
rihinde kelam, nazari tasawuf, ahlak ve 
İslam felsefesinin önemli bir bölümü, 
din felsefesi çerçevesinde ele alınabile
cek çok orüinal meselelerle doludur. Bu 
meselelerle felsefi açıdan meşgul olun
ması hem İslam düşünce tarihinin öğre
nilmesi, hem de müslüman bilim ve fi
kir adamlarının ürettiği malzeme ile fel
sefi düşüncenin geliştirilmesi bakımın
dan çok önemlidir. Bu önemin günümü
ze kadar yeterince idrak edilerneyişinin 
arkasında başlıca iki taassup yatmak
tadır. Türkiye'de din felsefesinin gele
ceği, bazı dini çevrelerin felsefe karşısın
da gösteregeldikleri akıl dışı tepki ve ba
zı felsefe çevrelerinin dini tefekkür kar
şısında takındıkları olumsuz tavır şek
linde özetlenebilecek olan bu iki olum
suzluğun tamamıyla ortadan kalkıp kalk
ınamasına bağlıdır. 
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C) Din Psikolojisi. Din psikolojisi psiko
loji ve din bilimleriyle ilgili olmakla bir
likte kendine has tarihi, araştırma alan
ları , konuları, hedefleri, yöntemleri ve 
teknikleriyle bağımsız bir bilim dalıdır. 

Bununla beraber din psikolojisinin özel
likle din bilimleri ve psikolojinin çeşitli 

alanlarıyla çok sıkı ilişkisi vardır. Dini, 
psikolojik anlama ve açıklama yollarının 
yanında başka inceleme usulleri de bu
lunmaktadır. Mesela din tarihi, içtimai, 
hukuki, siyasi, ekonomik, estetik, ahlaki 
vb. görüşler açısından da inceleme ko
nusu olmuştur. Fakat din psikolojisinin 
hareket noktası yalnızca insandır. Bu di
siplin, insan ruhunda yaşanan ve çeşitli 
tezahürleriyle dışa yansıyan dini hayatı 
ve davranışları inceler. Böylece dini inanç
lar, merasim ve kanunlar, bu konudaki 
değişme ve gelişmeler din psikolojisinin 
araştırma alanına girmektedir. Çünkü 
bu bilim insanın neye ve nasıl inandı

ğını. inananın sadece ne yaptığını değil 
aynı zamanda onu nasıl yaptığını öğ

renmek ve anlamak ister. Şu halde din 
psikolojisi genelde ferdin dini hayatını 
kendine özgü yöntemiyle anlamaya ve 
açıklamaya çalışır. 

Din psikolojisi, ferdin yüce ve ilahi var
lığa inanış ve bağlanışına ait ruh halle
rini içine alan ve onun bütün dini hayat 
ve şahsiyetini kuşatan bir disiplindir. Bu 
disiplin kişinin kutsala veya Allah'a yö
nelişini , O'nunla içten bir bağ kuruşunu, 
samirniyetle bağlandığı dini inancın oluş
masını. işleyişini, değer kazanmasını, 

kendisini etkileyip şekillendirmesini, yön
lendirmesini, dini şuur ve davranışında 
yer alan duygu, düşünce, tasawur, is
tek, eğilim, ilgi, merak vb. ruhi güç ve 
fonksiyonların kendilerini inancın yaşa
nışında dışarıya yansıtışını. bunların fiil 
ve davranışlara dökülüşünü, dini yaşayı
şın her seviyede gelişme ve değişmele
re uğrayışını inceler . Buna göre din psi
kolojisi dini inancın ruhi yapıya, ruhi ya
pının dini inanca nüfuz edişini, dindarın 
ibadetleriyle bütün fiil ve davranışlarını, 
kısaca inananla inanılan arasında ruh
sal bağların kurulması ile oluşan dini ha
yatı, tezahürleri ve ayrıntılarıyla birlik
te ilmi tasvir ve analizlerden geçirerek 
senteziere ulaşmayı amaç edinmiştir. 

Başka bir deyişle din psikolojisi dini ha
yata ait itaat, bağlanış ve teslimiyetin 
gerçeklik ve derinlik derecesi, samirni
yet ve yoğunluğu, bunların mesela İslam 
dünyasında namaz. dua. oruç, hac, ze
kat. kurban gibi ibadetlerdeki tezahü· 
rünü incelediği gibi sevgi, korku, ümit, 
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şüphe, günah, günahkarlık, pişmanlık, 

vicdan azabı, tövbe, ihtida, irtidad, se
vap, irade, şuur, zikir, şükür, inziva, zühd, 
vecd, istiğrak gibi daha pek çok duygu
yu ve yaşayışı da araştırır. 

Din psikolojisi, dini bakımdan yaşanan 
gerçeklerin ilmidir diye tarif edilebilir. 
Bu da onun dinin insani tarafı ile (süb
jektif din) meşgul olduğunu, ilahi tarafı
nı ise ilgili dini ilimiere bıraktığını gös
termektedir. Şu halde bu ilim dalı geç
mişte yaşanmış, günümüzde yaşanmak
ta olan dini hayatı anlama ve yorumla
ma görevini üzerine aldığından ona bir 
nevi dini inanç ve yaşayışın psikolojisi 
denebilir. Bu sebeple din psikolojisi çok 
geniş bir araştırma alanına sahiptir. Bu
günün ilim dünyası ondan büyük yardım
lar beklemektedir. Özellikle dini ilimie
rin yeni ufuklar kazanmasında din psi
kolojisine önemli görevler düşmektedir. 
Bilhassa büyük dini şahsiyetlerin ruhi 
enginliği ve derinliği içinde dini ve ahla
ki yaşayışlarının psikolojik bir yorumla 
araştırılması, kişinin dini hayatının bilin
mesi ve günümüze ışık tutması bakı

mından oldukça önemlidir. Öte yandan 
din psikolojisi gelecekte toplumun dini 
hayatının oluşmasında yönlendirici özel
lik taşıyan din eğitimi ve temsilcileri için 
de vazgeçilmez bir disiplindir. İslam di
ninin fert ve toplum açısından ortaya 
koyduğu evrensel değerlere iyice nüfuz 
edebilmek için bunların psikolojik anlam
da yorumlanmasına ihtiyaç duyulmak
tadır. 

Din psikolojisinin ışığı altında ilmi zor
lamalardan uzak ve dini konuları renci
de etmeden Kur'an ve hadislerin, özel
likle Hz. Muhammed'in kişiliğinin psiko
lojik bir yaklaşımla yeniden yorumlanma
sına büyük ihtiyaç vardır. Kur'an-ı Ke
rim 'de ruh, nefis, insan tabiatı ve nor
mal- anormal insan tipleri, insanın psiko
lojik melekeleri, rüya, vahiy, fıtrat, iman, 
şirk, nifak, riya, tövbe, irtidad, ihtida, hi
dayet, dalalet, istikamet, itaat, isyan. 
küfür, gıybet, haset, kin. intikam, af, ah
lak, ilim, itminan vb. kavramların din psi
kolojisi açısından ele alınması bazı önemli 
sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Din psikolojisi, diğer din ilimleriyle or
tak desktiptif (nitelendirici) metodu pay
laşınakla beraber araştıracağı konuların 
çok çeşitli olması metodunu da o nis
bette zenginleştirmektedir. Bu bakım
dan metot konusu iki ana grupta topla
nabilir. a) Açıklama metodu. Bu da dini 
esaslara dayalı açıklama metodu, feno
menolojik metot, genel açıklama meto-
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