
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birinci Bölüm 

 

Din ve Mahiyeti 
 

  

Din insanõn Tanrõ, di er insan ve varlõklarla münasebetlerini düzenleyen 
ve hayatõna yön veren, onlarla ilgili davranõ larõna esas olacak kurallar 
bütününe verilen addõr. nsanla beraber var olan, tarihin bütün devirlerinde 
ve bütün topluluklarõnda kar õla õlan din olgusu, çe itli ekillerde kendini 
göstermektedir. Bütün bu çe itlili i ku atacak bir tanõm zor olmakla birlikte 
bu müesseseye verilen isimlerden yola çõkarak dinin mahiyeti hakkõnda 
bilgi sahibi olunabilir. 

 

I. D N KEL MES  

Arapça kökenli bir kelime olan din sözlükte “örf ve âdet, ceza ve kar õ-
lõk, mükâfat, itaat, hesap, boyun e me, hâkimiyet ve galibiyet, saltanat ve 
mülkiyet, hüküm ve ferman, makbul ibadet, millet, eriat” gibi çe itli an-
lamlara gelir. 

Bugün Batõ dillerinde din kar õlõ õ kullanõlan religion kelimesinin aslõ 
Latince’dir ve "bir eyi vazife edinmek, tekrar tekrar okumak, yapmak", 
ayrõca "insanlarõ Tanrõ'ya ba layan ba " anlamlarõnõ içermektedir. Kelimenin 
bu iki anlamõ dikkate alõndõ õnda religion kelimesi, hem insanlarõ Tanrõ'ya 
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ba layan ba  (iman), hem de belli bazõ davranõ larõ dikkatle yapmak (iba-

det) gibi din kavramõnõn iki temel niteli ini ifade etmektedir. 

Hinduizm'in kutsal dili Sanskritçe’de dharma, Budizm’in kutsal metin-
lerinin yazõldõ õ Pali dilinde ise dhamma din kar õlõ õdõr ve "gerçek, doktrin, 
do ruluk, kanun, düstur" gibi mânalara gelmektedir. 

Her dinî kültürün din kavramõnõ ifade etmek üzere seçti i kelimelere ait 
anlamlarõn ortak noktasõnõn "yol, inanç, âdet, kulluk" oldu u söylenebilir. 
Bütün bu kelimeler, kökleri insanõn iç hayatõnda bulunan ve semereleri çe-
itli davranõ larla tezahür eden köklü bir fenomeni ifade etmeyi amaçla-

maktadõr. 

Kur'ân-õ Kerîm’de din kelimesi doksan iki yerde geçmekte, ayrõca üç 
âyette de de i ik türevleri yer almaktadõr. Kur’an’da bu kelimenin ba lõca u 
anlamlarda kullanõldõ õ görülür: "Yönetme, yönetilme, itaat, hüküm, ta-
põnma, tevhid, slâm, eriat, hudud, âdet, ceza, hesap, millet". 

Kur'ân-õ Kerîm’de din teriminin, sûrelerin nâzil olu  sõrasõna göre ka-
zandõ õ de i ik anlamlarõ u ekilde sõralamak mümkündür: lk dönem 
Mekkî âyetlerde bu kelime "yevmü’d-dîn" (din günü, hesap, ceza-mükâfat 

günü) eklinde geçmektedir ve insanõn, iman ve ameline göre hesaba çekile-
ce i âhiret gününü ifade etmektedir (el-Fâtiha 1/4; ez-Zâriyât 51/6). 

Mekke döneminin ikinci yarõsõnda ise artõk, sorumluluk ve hesaptan 
tevhid ve teslimiyete geçilmektedir. Bu dönemdeki âyetlerde insanõn sadece 
Allah’a ibadet etmesi, ona ortak ko mamasõ vurgulanarak dinin Allah tara-
fõndan konulan ve insanlarõ ona ula tõran yol oldu u belirtilmektedir. Bu 
dönemde "dînen kýyemen" (dosdo ru din), "millete brâhim" ( brâhim’in dini) 
ibareleri aynõ âyette yan yana geçmektedir (el-En‘âm 6/161). 

Medine döneminde millet-i brâhim ve müslimîn kelimeleri bir arada 
geçmekte (el-Hac 22/78), tevhidden ümmete, kendisini Allah’a teslim eden-
ler cemaatine geçilmektedir. "Dînü'l-hak" ifadesiyle muharref ve bâtõl dinlere 
kar õ bu yeni dinin sa lam esaslarõ belirtilmi  ve onun bütün dinlere üstün 
kõlõnaca õ müjdelenmi tir (et-Tevbe 9/29, 33; el-Fetih 48/28; es-Saf 61/9). 
Yine Medine döneminde "Allah katõnda din üphesiz slâm’dõr" (Âl-i mrân 

3/19; el-Bakara 2/193); "Kim slâm’dan ba ka bir dine yönelirse, onun dini 

kabul edilmeyecektir, o âhirette de kaybedenlerdendir" (Âl-i mrân 3/85) 
meâlindeki âyetlerle slâm’õn di er dinlere kar õ üstünlü ü vurgulanmõ tõr. 

Mekke döneminde din kavramõ: "Tarihin akõ õna ve tabiatõn gidi ine yön 
veren, zamana ve âleme hükmeden, dini ortaya koyan, hesap gününü elin-
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de tutan Allah’õn otoritesi" eklinde özetlenebilecek bir muhteva kazanõrken 
Medine döneminde bu muhteva geni letilerek "Ki inin Allah’a ba lõ bir 
hayat sürdürmesi, müslüman toplulu una kar õ görevlerini yerine getirmesi; 
Allah’õn mutlak tasarruf ve hâkimiyete sahip olmasõ" (el-Bakara 2/193; el-

Enfal 8/39) gibi unsurlar da dinin muhtevasõna katõlmõ tõr. 

Kur'ân-õ Kerîm’de din kelimesi sadece müslümanlarõn de il, ba kalarõnõn 
inançlarõnõ da ifade etmek üzere kullanõlmõ  olmakla birlikte, özel anlamda 
din kelimesiyle slâm kastedilmi  (Âl-i mrân 3/99); slâm’la din âdeta e  
anlamlõ iki kelime telakki edilmi  ve bütün peygamberlerin getirdi i dinin 
slâm oldu u ifade edilmi tir (Âl-i mrân 3/85; en-Nisâ 4/125; el-Mâide 5/3; 

e - ûrâ 42/13). 

Öte yandan Kur’an’da din kelimesi hem ulûhiyyeti hem ubûdiyyeti yani 
Tanrõ ve kul açõsõndan iki farklõ anlamõ ifade etmektedir. Buna göre din, 
hâlik ve mâbud olan Allah’a nisbetle "hâkim olma, itaat altõna alma, hesaba 
çekme, ceza-mükâfat verme"; mahlûk ve âbid olan kula nisbetle "boyun 
e me, aczini anlama, teslim olma, ibadet etme"dir. Netice itibariyle de din, 
bu iki taraf arasõndaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yolun genel 
adõdõr. 

 

II. D N N TANIMI 

Tanõmõ en zor kavramlarõn ba õnda din gelmektedir. Dini tanõmlarken 
gerek geçmi te ya amõ  gerekse günümüzde mevcut bütün inanç ekillerini 
ku atan ve hepsinde mü terek esaslarõ ifade eden bir tanõm yapmanõn zor-
lu u ortadadõr. Dinin bütün dinleri içine alabilecek bir tanõmõ ancak din 
kavramõnõn sõnõrlarõ kesin bir ekilde belirlendikten sonra yapõlabilir. Kap-
samlõ bir tarif için öncelikli olarak ahsî tecrübe yoluyla elde edilmi  olan 
dindarlõk kavramõnõ tahlil etmek ve elde edilen sonucu dinî gerçeklerle kar-
õla tõrmak gerekir. Bütün zorluklarõna ra men yine de dinin çe itli tanõmlarõ 

yapõlmõ tõr ve bu tanõmlar genelde tanõmõ yapanlarõn kendi sübjektif görü -
lerini yansõtmaktadõr. 

Ça da  Batõlõ ilim adamlarõ tarafõndan dinin birbirinden farklõ tarifleri ya-
põlmõ tõr. Bu tarifler büyük ölçüde ferdî tecrübe ile zihnî, hissî, taabbüdî ve 
içtimaî elemanlardan ibaret be  unsurun birini ya da birkaçõnõ öne çõkararak 
yapõlmõ tõr. Ferdî tecrübe dõ õnda kalan mevcut bu dört unsuru u ekilde 
açõklamak mümkündür: 
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a) Zihnî unsur. nsanõn kendisinden üstün bir güç ve kudretin mevcudi-
yetini zihnen kabulü. Tanrõ kavramõ veya çok genel ifadesiyle kutsal 
kavramõ, bütün dinlerin özündeki temel unsurdur. 

b) Hissî unsur. Zihnen varlõ õ kabul edilen bu üstün güç ve kudrete kar õ 
kalben duyulan ba lõlõk duygusu. 

c) Taabbüdî unsur. Zihnen varlõ õ kabul edilen, kalben kendisine 
ba lanõlan yüce kudrete kar õ bazõ davranõ larõ yapma yükümlülü ü. 
Buna davranõ  faktörü de denilmektedir ki çok genel olarak ibadeti 
veya kulluk gereklerini ifade etmektedir. 

d) çtimaî unsur. Aynõ zihnî, hissî, taabbüdî unsurlarõ payla an insanla-
rõn olu turdu u sosyal grup. 

Dinlerde bulunan bu unsurlarõn yanõnda, din bilimleri açõsõndan dini 
olu turan hususlar olarak kabul edilen ve bütün dinlerde bulunabilen un-
surlarõn ba lõcalarõnõ u ekilde sõralayabiliriz: Tabiat üstü, insan üstü var-
lõklara inanç (Tanrõ, melekler, cinler, ruhanî varlõklar gibi); kutsalla kutsal 
olmayanõ ayõrma; ibadet, âyin ve törenler; yazõlõ veya yazõsõz gelenek (kut-

sal kitap, ahlâkî kanunnâme); tabiat üstü, insan üstü varlõk veya kutsalla 
ilgili duygular (korku, güven, sõr, günahkârlõk, tapõnma, ba lõlõk duygularõ 

gibi); insan üstü ile irtibat (vahiy, peygamber, dua, niyaz, ilham gibi vasõta ve 

yollarla); âlem ve insan, hayat ve ölüm ötesi görü ü, hayat nizamõ; içtimaî 
grup (cemaat) ve bu gruba mensubiyet. 

Bazõ dinlerde bunlarõn hepsi, bazõlarõnda ise sadece bir kõsmõ bulunur. 

slâm bilginleri dinin tarifini, Kur'ân-õ Kerîm'de yer alan açõklamalarõ ve 
slâm inançlarõnõ göz önünde bulundurarak yapmõ lardõr. Buna göre hak 
dinin tarifi u ekildedir: Din akõl sahibi insanlarõ kendi tercihleriyle 
bizzat hayõrlõ olan eylere götüren ilâhî bir kanundur. 

slâm bilginlerinin din tarifleri hak din için dü ünülmü  dar kapsamlõ ta-
riflerdir. Bu tariflerde ortak noktalardan biri dinin ilâhî kaynaklõ oldu unun 
vurgulanmasõdõr. Buna göre gerçek din be er kaynaklõ olamaz. Yine bu 
tariflerde dinin akõl ve irade ile ili kisi gösterilmi tir; bu da dinin bir akõl ve 
tercih konusu oldu u anlamõnõ ta õr. Nihayet dinin insanlarõ özü itibariyle 
hayõr olana yönelten bir kanun eklinde tanõmlanmasõ dinin aynõ zamanda 
bir aksiyon alanõ oldu unu gösterir. Buna göre din, insanõn kâinattaki var-
lõklarõ mü ahede ederek duyular üstü ilâhî gerçekleri kavramasõndan ibaret 
görülebilece i gibi ki inin kendi çabasõyla ula amayõp, sadece vahiy kana-
lõyla elde edebildi i gerçekler bütünü olarak da tarif edilebilir. 
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III. D N N KAYNA I 

slâm inancõna göre dini vahiy yoluyla bildiren Allah’tõr; bütün gerçek 
dinler Allah’tan gelmi  ve safiyetlerini koruduklarõ sürece yürürlükte kal-
mõ tõr. lk insan aynõ zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din 
de tevhid dinidir. Allah’õn varlõ õ ve birli i ile nübüvvet ve âhiret inancõ bütün 
ilâhî dinlerde de i mez ilkeler olarak yer alõr. Bundan dolayõ Hz. Âdem’den 
Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdi i hak dinlerin ortak 
adõ slâm’dõr. Ancak tarihin akõ õ içinde insanlar hak dinden uzakla mõ  ve 
be erî zaaf neticesinde yanlõ  yollara, bâtõl inanç ve ya ayõ lara yönelmi ler, 
dinde meydana gelen bu bozulma ve farklõla ma sebebiyle Allah peygam-
berler göndererek insanlarõ ya eski dinlerini aslî ekilde ö renip uygulamaya 
ça õrmõ  veya yeni bir din ve eriat göndermi tir. 

Bu bakõmdan slâm’õn insan ve din telakkisi, insanõn ve dinin evrim id-
dialarõyla ba da maz. slâm’a göre insan ba langõçta en güzel bir kõvamda 
yaratõlmõ tõr (et-Tîn 95/4). Hz. Âdem’den itibaren bütün insanlar, Allah 
tarafõndan gönderilen tevhid dininin esaslarõnõ kavrayõp benimseyecek ve 
hayatlarõnõ bu esaslara göre düzenleyecek seviyede zihnî, ruhî ve bedenî 
kapasiteye sahip kõlõnmõ tõr. Allah’õn ba langõçtan itibaren insanlara bildir-
di i dinin tevhid dini oldu u ve onlarõn bu dini benimsemeye yatkõn bir 
fõtratta yaratõldõ õ belirtilmi tir (er-Rûm 30/30). 

slâm bilginleri Kur'an'õn bu konudaki açõklamalarõna dayanarak in-
sanda hak dini benimseme temayülünün fõtrî oldu unu ifade ederler. Yine 
slâm bilginlerinin ço una göre âyette (er-Rûm 30/30) geçen fõtratullah 

tabiri Allah’õn dini demektir ki o da slâm ve tevhiddir. Âyet ve hadislerde 
hak dinlerin ilâhî kaynaklõ oldu u õsrarla vurgulandõ õndan slâm 
âlimlerinin din tariflerinde de bu kayõt daima yer alõr. Bu sebepledir ki 
herhangi bir hak dinin, peygamberine veya ortaya çõktõ õ kavme nisbet 
edilerek adlandõrõlmasõ slâmî literatürde pek kabul görmez. 

Batõ'da XVI. yüzyõldan ba layarak ilkel kabilelerin hayat ve dinlerine ilgi 
duyulmu ; XVIII. yüzyõldan itibaren dinin kayna õ konusunda kutsal kitap-
larõn verdi i bilgi dõ õnda bazõ kaynaklarõn tesbitine çalõ õlmõ ; arkeolojik, 
antropolojik çalõ malarla elde edilen bulgular de erlendirilerek geçmi teki 
milletlerin, hatta tarih öncesi toplumlarõn dinleri ve inançlarõ üzerine bazõ 
tezler ileri sürülmü tür. Meselâ ilk dönemlerde insanlarõn tabiat olaylarõnõn 
etkisi altõnda kalõp onlara kutsallõk atfetti i (natürizm), ruhlara, özellikle de 
ecdat ruhlarõna tapõndõ õ (animizm), büyüye, bitki ve hayvanlarõn kutsallõ-
õna inandõ õ (totemizm) veya kutsalõ toplumun ve sosyal yaptõrõmõn belirle-
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di i, ilkel toplumlara ait bu inanõ larõn ileri dönem dinlerinin temelini olu -
turdu u gibi teori ve varsayõmlar ileri sürülmü tür. XIX. yüzyõlõn ortalarõn-
dan itibaren Batõ'da etkili olan pozitivist ve materyalist propagandalar ile 
evrim teorisinin, kutsal kitaplarla çatõ an iddia ve faraziyelere kaynaklõk 
etti i söylenebilir. Dinin en basit, en yalõn ve sade ekline ilkel kavimlerde 
rastlanabilece i fikrinden yola çõkan bu teoriler, zamanla bunu, ara tõrmala-
rõnõn dayandõ õ bilimsel yöntem olarak da benimsediler. Söz konusu teoriler, 
tekâmül nazariyesini esas almakta ve dinin kayna õnõn hurafe türünden 
inançlar, bâtõl itikadlar ve çok tanrõcõlõk oldu unu, evrim neticesinde insan-
lõ õn tek Tanrõ inancõna ula tõ õnõ savunmaktaydõ. 

Bu teorilerin yanõnda yine aynõ bilimsel yollarõ takip eden ve fakat 
tümüyle farklõ neticelere varan bir ba ka teori daha vardõr ki o da ilkel mo-
noteizm teorisidir. Bu teze göre insano lunun en eski inancõ tek Tanrõ 
inancõdõr. Taylor'un animizm nazariyesine kar õ ilk ciddi itirazda bulunan 
ö rencisi Andrew Lang, Güneydo u Avustralya ilkel kabilelerinde animizme 
rastlanmadõ õnõ fakat insanlarõn ahlâkî âdâba uyup uymadõklarõnõ denetle-
yen ve gökte bulunan bir yüce Tanrõ kavramõna her yerde rastlandõ õnõ 
ortaya koydu. Buna benzer bir ilkel tek tanrõcõlõk Wilhelm Schmidt tarafõn-
dan da savunuldu. O, bütün ilkel kabilelerde bir yüce varlõk inancõnõn delil-
leri bulundu unu ispat etti. Bütün dinî geli melerin ba langõcõnda görülen 
her eye kadir bir yüce varlõk inancõnõn tarihî-kültürel de i meler sonucu 
daha sonralarõ politeizm, animizm gibi inançlara dönü tü ü, bununla bera-
ber bu eski inancõn izlerinin hâlâ mevcut oldu u tezi ilmî çevrelerce açõk-
landõ. 

Dinin kayna õ konusunda en son ilmî neticeler vahyin bildirdi ini des-
teklemekte ve dinin kayna õnõn tevhid inancõ oldu unu ortaya koymakta-
dõr. 

 

IV. D N N ÖNEM  

Din tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima mevcut olan 
evrensel ve köklü bir olgudur. nsana hitap eden ve insan için söz konusu 
olan din, insanla beraber var olmu  ve tarih boyunca varlõ õnõ sürdürmü -
tür. Din insanlõ õn vazgeçilmez bir gerçe i olmasõ sebebiyle bundan böyle de 
varlõ õnõ devam ettirecektir. Tarihin hangi devresine bakõlõrsa bakõlsõn dinsiz 
bir toplum görülmemektedir. nsanlõk tarihinin her döneminde din, canlõlõ-
õnõ korumu  ve insan hayatõnõn ayrõlmaz bir vasfõ olma karakterini sür-



D N VE MAH YET  7 

dürmü tür. Bunun da temel sebebi, insanõn dinî bir varlõk olmasõ, ba ka bir 
ifadeyle dinî duygunun, fõtrî (do u tan gelen) bir özellik olarak insanõn kendi 
öz varlõ õ hakkõndaki uur ile birlikte ortaya çõkmasõ, bu uur ile birlikte 
geli mesidir. 

Din duygusu insanõn do u tan beraberinde getirdi i bir duygudur. n-
san, her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlõ a sõ õnma, ona 
güvenme ve ondan yardõm dileme ihtiyacõnõ hissetmi tir. Bu sõ õnma ve 
güvenme duygusu, din ile kar õlanmaktadõr. 

Dinin fõtrî olu u Kur’an’da u ekilde belirtilmektedir: "Sen yüzünü bir 

hanîf olarak dine, Allah’õn fõtratõna çevir ki O, insanlarõ bu fõtrat üzerine ya-

ratmõ tõr. Allah’õn yaratmasõ de i tirilemez" (er-Rûm 30/30). 

nsan, yapõsõ itibariyle dine muhtaçtõr. Çünkü insan ruh ve bedenden 
ibarettir. Bedenî ihtiyaçlarõ kar õlamak nasõl hayatõn bir gere i ise, mânevî 
varlõ õn devamõ da ruhî ihtiyaçlarõnõn kar õlanmasõna ba lõdõr. Onun bu 
ihtiyaçlarõnõ kar õlayan en köklü müessese ise dindir. nsanõn, yüce bir 
kudretin mevcudiyetini kabul edip ona yönelmesi, dua ve niyaz ile ona 
sõ õnmasõ, do u tan getirdi i sõ õnma, güvenme ve ba lanma duygularõnõn 
en güzel kar õlõ õdõr. Bu güvenme, sõ õnma ve ba lanma duygularõ insanda 
öylesine köklüdür ki tarih boyunca bütün insanlar u veya bu ekilde bir 
ki i, nesne veya varlõ a kutsallõk ve yücelik nisbet edip ba lanmõ lardõr. 
Kendisine yönelinecek, sõ õnõlacak en mükemmel varlõk ise üphesiz kâi-
natõn yaratõcõsõ olan Allah’tõr. Çe itli dinlerde farklõ isimlerle anõlan, çe itli 
ekillerde tasvir edilen yüce kudret veya kutsal varlõklarõn özünde bu inanç 

yatmaktadõr. 

Her eyi var eden bir yüce kudretin mevcudiyetini kabul edip ona ba -
lanma insanõ kuvvetlendirdi i gibi, dua, niyaz ve Allah’a sõ õnma insanõ 
yüceltir. 

Din fertleri mukaddes duygu ve alõ kanlõklarda birle tiren, toplumlarõ 
yücelten ve geli tiren bir kurumdur. Din insanlara yön verip, onlarõ iyi ve 
faydalõ eyler yapmaya yönelten bir hayat nizamõdõr. 

Din aynõ zamanda ahlâkî bir müessese olarak insanlara yön veren, en 
mükemmel kanunlar ve en sõkõ nizamlardan daha kuvvetli bir ekilde ki iyi 
içten ku atan, kucaklayan ve yönlendiren bir disiplindir. 

nsanõn psikolojik yapõ ve ya ayõ õnda kar õla tõ õ yalnõzlõk, çaresizlik, 
korkular, üzüntü ve sarsõntõlar, hastalõklar, musibet ve felâketler kar õsõnda 
ona ümit, teselli ve güven sa layan en son sõ õnak din olmu tur. Ayrõca 
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dinî ya ayõ õn insanõ ruhî bunalõmlardan korudu u; kendisine ve çevresine 
kar õ daha duyarlõ ve dengeli yaptõ õ bilinmektedir. 

Dindeki âhiret inancõnõn hem dünya hayatõndaki davranõ larda etkili ol-
du u hem de insandaki ebediyet duygusuna cevap verdi i ortadadõr. 

nsanlõ õn mânevî ve zihnî geli mesinde dinin önemli payõ vardõr.  

 

V. D NLER N TASN F  

Dinlerle ilgili ilmî ara tõrmalara paralel olarak dinler de i ik açõlardan çe-
itli kõstaslara göre tasnife tâbi tutulmu  ve ele alõnan kõstaslara göre farklõ 

tasnif emalarõ ortaya çõkmõ tõr. 

Batõda din tasnifleri genelde Tanrõ kavramõ, sosyoloji-tarih ve co rafya-
tarih açõlarõndan olmak üzere üç kavrama dayalõ olarak yapõlmaktadõr. 

Tanrõ kavramõ ele alõnarak yapõlan tasnif u ekildedir: 

1. Tek tanrõlõ dinler (ilâhî dinler). 2. Düalist (iki tanrõlõ) dinler (Mecûsîlik). 
3. Çok tanrõlõ dinler (Eski Yunan, Roma ve Mõsõr dinleri gibi). 4. Tanrõ konu-
sunda açõk ve net olmayanlar (Budizm, intoizm gibi). 

Sosyolojik-tarihî açõdan yapõlan din tasniflerinden birisi u ekildedir: 

1. Kurucusu olan dinler (Yahudilik, Hõristiyanlõk, slâm, Budizm gibi). 2. 
Geleneksel dinler (kimin tebli  etti i belli olmayan dinler, ilkel dinler, Eski Yu-

nan, Eski Mõsõr dini gibi). 

Bir di er tasnif ise öyledir: 1. lkel dinler. Bundan maksat, bazõlarõnõn 
dinî geli menin ilk basama õ olarak dü ündükleri animizm, natürizm, tote-
mizm, feti izm gibi aslõnda sadece bir kült olarak dikkate alõnabilecek naza-
riyeler de il, ilkel kabile dinleridir (Nuer, Dinka, Ga dinleri gibi). 2. Millî din-
ler. Genellikle bir kurucusundan söz edilmeyen, sadece bir millete ait olan 
geleneksel yapõdaki dinlerdir (Eski Yunan, Mõsõr, Roma dinleri gibi). 3. Dünya 
dinleri. Hõristiyanlõk ve slâm gibi. 

Co rafî-tarihî açõdan ise dinler; Ortado u veya Sâmi grubu (Yahudilik, 

Hõristiyanlõk ve slâm), Hint grubu (Hinduizm, Budizm, Jainizm), Çin-Japon 
grubu (Konfüçyüsçülük, Taoizm, intoizm), Afrika grubu eklinde bir ayõrõma 
tâbi tutulabilir. 

Dinler tipolojik, morfolojik, fenomenolojik özellikleri göz önünde 
tutularak da tasnif edilebilir. Vahye dayanan-dayanmayan, misyonerli e 
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yer veren-vermeyen, âhiret inancõ olan-olmayan, kutsal kitabõ olan-
olmayan, geçmi in-günümüzün dinleri, bir bölgeye veya kõtaya özgü dinler-
de i ik bölge ve kõtalara yayõlan dinler gibi tasnif kitlelerine göre de din 
tasnifleri yapõlabilir.  

slâm bilginlerinin din tasnifi "hak din-bâtõl din" eklindedir ve bu ayõrõm 
Kur'ân-õ Kerîm’e dayanmaktadõr. 

Kur'ân-õ Kerîm’de slâm için "Allah katõndaki din" (Âl-i mrân 3/19), 
"dosdo ru din" (er-Rûm 30/30), "hak din" (et-Tevbe 9/33; el-Fetih 48/28; 

es-Saf 61/9) tabirleri yer almaktadõr. Yine Kur'ân-õ Kerîm'de slâm dõ õndaki 
inanç sistemlerine de din denilmektedir (et-Tevbe 9/33; el-Fetih 48/28; es-Saf 

61/9; el-Kâfirûn 109/6). Buna göre kayna õnõn ilâhî olmasõ ve orijinal eklini 
korumasõ sebebiyle slâm hak dindir. lâhî vahye dayanmakla birlikte aslî 
eklini koruyamamõ  dinlere de (Yahudilik, Hõristiyanlõk) de i tirilmi , tahrif 

edilmi  anlamõnda muharref dinler denilmektedir. lâhî vahye dayanmayan 
dinler ise bâtõl dinlerdir. 

slâmî kaynaklarda vahye dayanan dinler için genellikle "milel", bâtõl 
dinler için "nihal" kelimeleri de kullanõlõr. Nihle (ço ulu nihal) kelimesi, din 
içinde olu an fõrka anlamõnda da kullanõlõr. 

Bu temel sõnõflandõrma dõ õnda bazõ slâm bilginleri tarafõndan daha ay-
rõntõlõ tasnifler de yapõlmõ tõr. Meselâ, tanõnmõ  slâm bilginlerinden ehristâ-
nî ilâhî dinler-bâtõl dinler ayõrõmõnõ yapmakta, aslî mânada din ehli olarak 
müslümanlarõ; Ehl-i kitap denilen yahudileri ve hõristiyanlarõ; kitabõ bulun-
masõ üpheli olan Mecûsîler’i saymakta; kendi be erî telakkilerine uyan 
kimseler olarak da filozoflar, Sâbiîler, Dehrîler, yõldõzlara ve putlara tapan-
larla Brahmanlar’õ zikretmektedir. 

slâm inancõna ve Kur'ân-õ Kerîm'e göre ilk insan çe itli teorilerde öne 
sürüldü ü gibi ilkel, mantõkî dü ünce ve yorumdan yoksun bir vah i de il, 
Allah’õn emirlerine muhatap olan sorumlulu unun bilincinde ve en güzel 
biçimde yaratõlmõ  seçkin bir varlõktõr. lk insan aynõ zamanda di er bütün 
varlõklar arasõnda Allah’õn halife olarak niteleyip seçti i bir peygamberdir. 
Yahudilik ve Hõristiyanlõk'ta oldu u gibi slâm’da da din ilâhî bir kayna a 
dayanmaktadõr. Dolayõsõyla dinin ilk ekli, XIX ve XX. yüzyõllarda öne sü-
rülen teorilerde oldu u gibi çok tanrõcõlõk, bâtõl inançlar, hurafeler ve putpe-
restlik de il, bir yüce kudrete iman yani tevhid inancõdõr. Nitekim monoteist 
(tek tanrõ) teori de bunu do rulamaktadõr. 



10 LM HAL 

slâm’a göre ilk peygamberin tebli  etti i din ile daha sonra gelen pey-
gamberlerin ve son peygamber Hz. Muhammed’in tebli  etti i din, temel 
nitelikleriyle aynõdõr. Allah’a iman, peygamberlik müessesesi ve âhiret 
inancõ hepsinde vardõr. Sadece ya anõlan bölge ve döneme göre de i en bazõ 
kurallar dõ õnda temel inanç esaslarõnda ve genel prensiplerde de i me 
yoktur. Çünkü dinin hitap etti i insan, temel nitelikleri bakõmõndan her dö-
nemde aynõ insandõr. 

Bütün peygamberler hak dini tebli  etmi , onun ya anmasõnõ te vik et-
mi , kendileri de örnek olmu lardõr. Hz. Mûsâ’nõn getirdi i dine Yahudilik, 
Hz. Îsâ’nõn getirdi i dine de Hõristiyanlõk adõ sonradan verilmi tir. Ne Hz. 
Mûsâ, ne de Hz. Îsâ bu adlarõ kullanmõ lardõr. Onlar Allah’õn emirlerini teb-
li  etmi , bir olan Allah’a iman ve kullu a ça õrmõ , ilâhî kitap olan Tevrat 
ve ncil’e göre ya amaya davet etmi lerdir. 

Kur'ân-õ Kerîm, peygamberlerin getirdikleri dinlerin aynõ hak din oldu-
unu kaynak ve temel esaslar açõsõndan belirtmi , ama slâm adõnõ son pey-

gamberin tebli  etti i dine ad olarak vermi tir. "Bugün size dininizi ikmal 

ettim, üzerinize nimetimi tamamladõm ve sizin için din olarak slâm’õ seçtim" 
(el-Mâide 5/3) meâlindeki âyet de bunu ifade eder. 

 

VI. D ER D NLER ve SLÂM 

Milâdî VII. yüzyõlda Hz. Muhammed, slâm vahyini tebli e ba ladõ õnda 
yeryüzünde ateizm, putperestlik, politeizm ( irk), yõldõzlara tapma da dahil 
birçok din ve inanç ekilleri mevcuttu. Bu dinlerden Mecûsîlik, Brahmanlõk, 
Budizm, Sâbiîlik, Yahudilik ve Hõristiyanlõk en önemlileri olarak ve hatta bir 
dereceye kadar vahiy dinleri olmalarõ yönüyle o günün Mekkeliler’i tarafõn-
dan kolaylõkla kabul edilebilir dinlerdi. Fakat yeni bir din gönderilmi tir. 
Çünkü bütün bu dinler, zaman içinde orijinal ve aslõna uygun ekillerini 
kaybetmi , zaman ve mekâna ba lõ olarak çe itli de i ikliklere u ramõ lar, 
ayrõca kendilerinden sonra gelecek ve artlarõ daha da iyile tirip mükem-
melle tirecek bir ahsõ ve onun mesajõnõ müjdelemi lerdir. 

Mecûsîlik en eski dinlerden biriydi ve Zerdü t'ün getirdi i dinin bozul-
mu  ekline verilen addõ. Zerdü t tek Allah yani Ahura Mazda inancõnõ teb-
li  etmi , O'nun seçti i kimselere ilâhî vahyin gelece ine, meleklere ve ölüm 
sonrasõ hayata imanõ emretmi ti. Zend-Avesta'da (Ya t, 13, XXVIII, 129) 
putlarõ kõracak olan Soe yant adlõ birinin gelece i bildirilmektedir. Ancak 
Zerdü t'ün tebli  etti i tevhid inancõ daha sonra hem iyilik hem de kötülük 
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tanrõsõ olmak üzere iki tanrõ inancõna (düalizm=seneviyye) dönü mü , 
Tanrõ'nõn kudret ve kuvvetini temsil etti ine inanõlan ate  yüceltilerek ate  
kültü (Mecûsîlik) olu mu tur. 

Brahmanizm çok tanrõlõ bir dindir. Gerçekte Brahmanlar tek Tanrõ'ya 
inanmakla birlikte O'nun yaratõklarõ veya O'nun sõfatlarõ eklinde de olsa 
Tanrõ'nõn birtakõm tezahürlerine tapma bunlarda da mevcuttur. Hintliler 
Tanrõ'nõn kendisini tarihin her devresinde çe itli ahsiyetlere bürünerek in-
sanlara gösterdi ine inanõrlar. Bu hulûl (avatara=enkarnasyon) inancõ hem 
Tanrõ'nõn bedenle mesi ve maddî ekillerle tasvirine hem de binlerce ilâhõn 
mevcudiyeti kanaatine yol açmõ tõr. Di er taraftan bu dinde mevcut olan 
kast sistemi, dinin evrensel gere i olan e itlik ve karde lik unsurlarõyla da 
çeli mektedir ve bu din, kapalõ bir din hüviyetindedir. Dõ arõdan biri bu dine 
giremez ve ona mensup olanlar da ebedî bir tenâsüh hali içindedirler. Aslî 
hüviyetini kaybedip çok tanrõcõlõ a, Tanrõ'nõn bedenle mesi ve tenâsüh 
inancõna sapmasõ ve kast sistemini benimsemesine ra men Brahmanizm'de 
de "ileride gelecek, beklenen kimse" inancõ vardõr. 

Budizm Brahmanizm'deki puta tapma inancõnõ reddedip ona kar õ çõk-
maktan do mu  bir dindir ve ana din olan Brahmanizm'den birçok esas 
ta õmaktadõr. Bir bakõma Brahmanizm'deki putlarõn kõrõlmasõ yolunda bir 
reform niteli i ta õr. Ancak putlara kar õ olan Buda'nõn getirdi i din kendi-
sinden sonra Buda heykellerine tapma eklinde putperest bir karaktere bü-
rünmü tür. Buda, hayatõn tabii olaylarõnõ bir õstõrap olarak görüyor ve bun-
dan kurtulu u bütün arzu ve ihtiraslardan uzakla maya ba lõyordu. Bu da 
onlarõ a õrõ riyâzet, nefse ezâ ve hatta dünya hayatõnõn tamamen terkedil-
mesi gibi a õrõlõklara sevkediyordu. Yapõsõndaki köklü de i iklik ve bozul-
malara ra men Budizm'de de ileride gelecek bir kurtarõcõ (Maitreya veya 

Metteya) müjde ve beklentisi vardõr. 

Sâbiîlik de slâm'õn geldi i asõrda mevcut bir inanç idi. Sâbiîler hicrî ilk 
yüzyõlda müslümanlarõn hâkimiyeti altõna girmi  ve onlara zimmîlik statüsü 
tanõnmõ tõr. Sâbiîler'in oldukça eskiye dayanan bir tarihleri olmakla birlikte 
nasõl do du u, kimin tarafõndan yayõldõ õ açõk ve net olarak bilinmemekte-
dir. Sâbiîlik’te bir yüce varlõk inancõ mevcut olmakla birlikte õ õk âlemi ile 
karanlõk âlem arasõndaki mücadeleye dayanan bir düalizm inancõ hâkimdir. 
Peygamberlik inancõnõn mevcudiyeti tartõ malõ olmakla birlikte Hz. Yah-
yâ'ya büyük önem verilmekte ve kendi peygamberleri olarak açõklanmakta-
dõr. Di er taraftan Sâbiîler Hz. brâhim, Hz. Mûsâ, Hz. sâ ve Hz. 
Muhammed'i kötülük peygamberi, yalancõ olarak nitelemektedirler. Özetle 



12 LM HAL 

denilebilir ki Sâbiîlik orijinal eklini yitirmi , zamanla çe itli inançlar karõ -
mõ  ve müntesipleri azalmõ  bir din hüviyetindedir. 

Bugün ilâhî kayna a dayanan dinler diye kabul edilen Yahudilik, Hõris-
tiyanlõk ve slâmiyet'in temel özelliklerini ve slâm dininin di er ikisinden 
farklõ oldu u yönleri de u ekilde tesbit mümkündür: 

1. Allah inancõ. Yahudilik Tanrõ'nõn birli i üzerinde õsrarla durmasõna 
ra men, en azõndan tarihlerinin bazõ dönemlerinde ona be erî nitelikler 
nisbet etmi ler ve âdetâ Tanrõ'yõ be erî organ ve duygular ta õyan bir insan 
gibi tasvir etmi ler, insanla tõrmõ lardõr. Hõristiyanlar ise Tanrõ'nõn birli ini 
farklõ ekilde ele alõp teslîsi savunmu lar, a õrõ ba lõlõk duygusuyla, Hz. 
Îsâ'yõ tanrõla tõrmõ lardõr. 

Halbuki slâm, Allah inancõ hususunda gerek yahudilerin gerekse 
hõristiyanlarõn sonradan dü tükleri yanlõ lõk ve a õrõlõklarõ düzeltmi , Tanrõ'-
nõn be erîle mesini veya be erin tanrõla masõnõ reddetmi , bu noktada Hz. 
Mûsâ ve Hz. Îsâ'nõn hakiki mesajõnõ hatõrlatarak Allah'õn bir ve benzersiz 
oldu unu vurgulamõ tõr. 

2. Melek inancõ. Meleklerin Allah'õn o ullarõ ve kõzlarõ oldu u iddiasõnõ 
ve be erî ekillerdeki tasvirlerini reddederek hem yahudi ve hõristiyanlarõn 
dü tükleri yanlõ õ göstermi  hem de Allah'õn yüceli ini vurgulamõ tõr. 

3. Kutsal kitaplar. Ne yahudiler ne de hõristiyanlar, Allah tarafõndan Hz. 
Mûsâ ve Hz. Îsâ'ya verilmi  kutsal kitaplarõ orijinal ekilleriyle muhafaza 
edebilmi ler, Tevrat ve ncil zaman içinde ya kaybolmu  ve yeniden yazõl-
mõ , ya da çe itli ilâve ve eksiltmelere mâruz kalmõ tõr. Kur'ân-õ Kerîm ise 
hem vahyedildi inde yazõya geçirilmi  olmasõ hem de ezberlenmek suretiyle 
muhafaza edilmesi yönüyle orijinal ve aslõna uygun ekliyle günümüze 
kadar gelmi tir. 

4. Peygamberlik. Yahudilik ve Hõristiyanlõk sonradan tahrif edildikleri 
için örnek ve önder ahsiyetler olan peygamberlerle ilgili çe itli iddia ve 
iftiralarda bulunup sonra gelecek peygamberleri kabul etmezken slâm, hem 
bütün peygamberlere imanõ art ko mu  hem de onlarõ lâyõk olduklarõ güzel 
vasõflarla tavsif etmi tir. 

5. Dünya-âhiret dengesi. Yahudilik dünya hayatõna, Hõristiyanlõk da 
dünyadan uzakla õp mânevî hayata daha çok a õrlõk verirken slâm her ikisi 
arasõndaki dengeyi kurmu  ve korumu tur: "Allah'õn sana verdi inden 

(O’nun yolunda harcayarak) âhiret yurdunu iste, ama dünyadan da nasi-

bini unutma..." (el-Kasas 28/77). 
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6. Mükellefiyetlerin azlõ õ. Madde-mâna, dünya-âhiret dengeleri açõsõn-
dan en ölçülü ve kolayca ya anabilir; çe itli emir ve hükümlerde kolaylõ õ 
öngörmesi açõsõndan en kolay olan din slâm'dõr. 

slâm, di er ilâhî dinlerde var olan bazõ a õr dinî sorumluluklarõ ortadan 
kaldõrmõ , insanõn yaratõlõ õna en uygun ve ya anabilir kurallarõ sunmu , 
böylece dini daha da a õrla tõran ve ya anmasõnõ zorla tõran din yorumcu-
larõna da önemli bir uyarõda bulunmu tur. Bu son dinin peygamberi Kur'an'-
da u ekilde anlatõlõr: "Yanlarõndaki Tevrat ve ncil'de yazõlõ bulduklarõ o 

elçiye, o ümmî peygambere uyanlar (var ya) i te o peygamber onlara iyili i 

emreder, onlarõ kötülükten meneder, onlara temiz eyleri helâl, pis eyleri 

haram kõlar. A õrlõklarõnõ ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere 

inanõp ona saygõ gösteren, ona yardõm eden ve onunla birlikte gönderilen 

nura (Kur'an'a) uyanlar var ya, i te kurtulu a erenler onlardõr" (el-A‘râf 

7/157). 

Bu âyette hem Mûsâ eriatõnda mevcut çok sayõdaki kural ve vecîbelere 
(temizlik kurallarõ, yiyeceklerle ilgili esaslar, âdetli kadõnla ilgili yasaklar gibi) 
hem de nciller'de ortaya konan ö retinin gerektirdi i a õrõ riyâzetçi e ilim-
lere i aret edilmektedir. 

slâm, daha önceki eriatlarda mevcut bazõ a õr yükleri kaldõrmõ  veya ha-
fifletmi , dini daha kolay ve ya anabilir kõlmõ tõr. Çünkü " te böylece sizin 

insanlõ a ahitler olmanõz, resulün de size ahit olmasõ için sizi mûtedil bir 

ümmet kõldõk" (el-Bakara 2/143) buyurulmaktadõr. Resûlullah da "Kolay ve 

yüce Hanîflik’le gönderildim" (Müsned, V, 266; bk. Buhârî, “Îmân”, 29) diyerek 
slâm'õn di er eriatlara göre daha mûtedil, kolay ve müsamahalõ oldu unu 

vurgulamaktadõr. Kur'an ve Sünnet'te, dinî mükellefiyetlerin azaltõlarak ve 
gerekli ve yeterli seviyede tutuldu u, slâm'õn insanlara a õr yükler yüklemek 
için de il, rahmet ve inâyet olarak gönderildi i sõklõkla tekrarlanõr. Kur'an ve 
Sünnet'teki bu vurgu sebebiyle de slâm bilginleri dinin anlatõm ve yorumunda 
daima kolaylõ õ ve uygulanabilirli i tercih etmi lerdir. 

slâm’õn peygamberi peygamberlerin, onun getirdi i din de dinlerin so-
nuncusudur. slâm'õn bir di er özelli i onun evrenselli idir. Son din olmasõ 
açõsõndan öncekileri kucaklayõcõ ve en mükemmel olmasõdõr. 

 

 

 


