
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ YAYINLARI 

·---------- - x - ----------ı 

DİNLER TARİHİNE GİRİŞ 

YAZAN 
Prof. Dr. ANNBMARIB SCBIMMEL 

GÜVEN MATBAASI-ANKARA, 1955 





ÖNSÖZ 

\Diri deyince, insanların behemehal şahıs şeklinde olması lazım gelmi
yen insan üstü bir kudretle münasebetini anlamaktayız. i 1 a h. ve 
T a n r ı mefhumunun mevcud olması lazım gelmez.1 

İnşan ile bu insan üstü kudret arasındaki münasebet, duygular, iman 
akideleri ve ibadetler şeklinde tezahür eder: İnsan ürker ve güvenir, bu 
kudretin celalinden korkar, yahut da cemaline karşı sonsuz bir hayranlık 
duyar. Marburg'lu ilahiyatçı Rudolf OTTO tarafından, ilahi kuvvetin bil
hassa bu iki tarafına alimlerin dikkati celbedilmiştir: Bu insan üstü kud
ret (OTTO'nun tabiri ile numinös kuvvet) hem mwsterium iremendmn, 
insanı heybetle titreten sır, hem de mysterium fascinans, insanı, hayran 
eien sırdır. 

İnsan ile bu kuvvet arasındaki münasebetleri ifadelendirmek maksa
d'yle din akidelerinde, ilahi varlığın hususiyetleri tavsif edilmiye çalışılır; 
yaradılışın sırrım anlatıp dünyanın sonu ve ahiret hayatı hakkındaki ta
savvurlar belirtilir; dünyanın her tarafında görünen muhtelif mitik ana
s:r da buna dahildir. 

İbadetlere gelince, en mühimleri olan salat, dua ve kurba� muhte
lif şekillerini zikretmekle iktifa edebiliriz. 

Bu suretle tezahür eden din üzerinde çeşitli şekillerde ilmi çalışma
lar yapmak mümkündür; bu çalışmalar usulen beş kola bölünür : 

DİN TARİHİ : Bu ilim kolunun özel vazifesi, filoloji ve taı::ih usulle
riyle muayyen bir milletin veya ırkın, bir devrin, bir mezhebin veya bir 
tek şahsiyetin dinini tetkik etmektir, ve aynı zamanda da ayrı ayrı din
lerin jenealojik, yani· nisbet bakımmdan bağlılığını, yahud dinlerin birbi-
ri ile tarihi münasebetini araştırmaktır. 

· 

Dinler tarihi, dinleri, iptidai dinler, milli dinler, dünya dinleri olmak 
üzere büyük gruplara ayırır. iptidai din mefhumunun sahası pek geniş
tir; en aşağı derecede bulunan Afrikamn Pigmen kavimlerinden yüksek 
seviyede bulunan zenci, yahut Polinezya kavimlerine kadar olan ·dinleri 
ihtiva etmektedir. Bütün bu dinlerin bazı müşterek tarafları mevcut ol
makla beraber, onları araştırıp içten anlamak için etnolog, filolog ve sos
yologların işbirliğine büyük bir ihtiyaç vardır. - Milli dinler mefhumu 
ise, bilhassa antik devrin muhtelif dinlerini ihtiva etmektedir: Yunan ve 
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Romalı, J ermen ve Kelt, eski Çin ve :Mısır, Hitit ve Asurilerin dinleri buna 
aittir. ·Onlar, yalnız bir ·milletin ruhani malıdır, bu milletin hududundan 
aşmaz. Fakat bazen, milli dinlerden bir dünya dini gelişmiştir: Yalnız Ya
hudilere mahsus bir dinden, Hristiyanlık husule gelmiştir; Hindistandaki 
milli dini, Asya'nın büyük bir kısmında yayılan Budizm.in büyüdüğü top
raktır. Vazifemiz, böyle bir inkişafın hangi şartlar altında vuku bulabil-
diğini aramak ve sormaktır. . 

tDin bilgisinin ikinci büyük b.ölümü, DİN FE�OMENOLOJİSİ'dir. 
Bu ilim, tarihi mevkiini dikkatle nazara a:lmaksızın sadece dini hadisenin 
mahiyetini tetkik eder. Muhtelif dinlerin mukaddes ayinlerini, mukaddes 
mahallerini, kudsi zamanlarım, mukaddes eşyasını, kudsi şahsiyetlerini 
inceler; ayrı ayrı her dine mahsus Tanrı mefhumunu araştırır) Bu feno
menolojik görüşün belki en güzel misap., Friedrich HEİLER'in muhtelif 
dinlerde du'a ve niyaz hakkındaki meşhur eseridir ( «Das Gebet») .·{Din 
fenomenolojisi, dinler tarihinde bazen biraz kaotik görünen muhtelif teza
hüratı araştırıp tertipler; dinlerin çeşit çeşit tiplerini güzel bir nizama 
koyar; bütün dinlerde müşterek olan olayları gösterir. Bu sebeptendir ki. 
Din fenomenolojisi, dinlerin ayrılıklarını bıkar etmeksizin - bilakis her 
dinin hususiyet ve hayat mer�ezini göz önünde tutarak - dini duygunun 
ve bu duygunun tezahürlerinin hemen bütün dünyada birbirlerine benze
diğine işaret edip bu suretle dinlerin aslının ve maksadının ·bir olduğunu 
ispat etmeğe çalışır. Aynı zamanda din fenomenolojisi, mukaddes bir ayi
nin nasıl gelişip degıştiğini araştırır. Dini bir tasavvurun en iptidai mil
letlerden başlıyarak en yüksek dinlere kadar hangi şekilde yaşamağa de� 
vam ettiğini gösterir: Eski ayinler, yüksek dinlerin lisanlarında remiz ha
linde kullanılır: Mesela şairim;z, «Aştyan-i murg-i dil zülf-i perişamnda
dm> derken, eski Mısır ve mulıtelif iptidat milletlerde sık sık rastlanan 
«dU kuşu, can kuşu» ndan bahsettfğinin farkında değildir. Başka bir mi
saı: Hristiyanlıkta İSA, son yemeğinde kırılası ekmeği kendi vücuduna, dö
külesi şarabı kendi kanma benzetmiştir ki o kan insanların kurtuluşu için 
dökülecektir: O zaman, en eski zamanlardan kalma, ilahların öfkesini tes
kin etmek maksadile icra edilen insan kurbanına ve kanın temizleyici kuv
vetine ima etmiştir; bu fikir, Havarilerin mektuplarında daha teferruatlı 
bir surette ku,llanılmıştır 

Bu suretle, Din fenomenolojisi dini remizlerde gizli olan manayı mey
dana çıkarmağa ve mecazi sözlerin kutsal manasını çözmeğe çalışır. Din 
tarihinin Din fenomenolojisi ile birleştiği yer, dinlerin tarihi inkişafının 
fenomenolojisidir,_ yani: bütün dinlerin neşvünemasında, ayinleriııin teşek
kül edişinde hususi bir nizam vardır; onu bulup başka dinlerde görünen 
inkiı;:ıaf ile mukayese etmekle uğraşır. Mesela: .muhtelif dinlerde kadm'm 
vaziyetini sorar ve bu vaziyetin dinlerin jnkişafında hemen ayni kanunla
ra göre değişmesini gösterir. 
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{_Kadın'ın vaziyeti deyince, d"n bilgisinin üçüncü bölüm.üne temas et-' 
miş oluruz; bu, DİN SOSYOLOJİSİ'dir. Bu ilim, dinin, aile ve millete 

. karşı aldığı tavrı, din sahasında meydana gelen sosyolojik olayları, muh
telif dini cemaatların cemiyetle olan münasebetini araştırır. Din sahasın
da gelişen sosyolojik olaylardan kasdettiğimiz, mürşid ve mürid, muallim 
ve şakirt münasebetleri, ce�aat, mezhep, tarikat, kilise mefhumlarıdır. 
Bu ilim de, kabileye bağlı, kollektif, ve misyonerlik fonksiyonları olmıyan 
milli din ile fertlerin kurtuluşunu sağlamak gayesinde olan ve milli sınır
ları _aşan dünya dinleri arasındaki farkı inceler� 

tDİN PSİKOLOJİSİ, din bilgilerinin dördüncü kolu .sayılmaktadır. 
Onun konusunu, ferdin dini iç tecrübesi teşkil etmektedir. Dinin başlan
gıc ve inkişafını ruh bakımından izah etmeğe çalışmaktadır. Onun tehli
kesi, şahsi ve sübjektif nazarlara fazla kıymet vermesidirJ (mesela - psi-. 
kolojist okulunun yaptığı gibi, - bütün dini olayların, yalnız insanill1Ç 
tecrübesinden iştikak etmesi); böylece, dinin değışmez obJektıf hakikatı 
kafi derecede göz önünde ttitulamaz. �Din psikolojisi, bilhassa «dini isti� 
dad» a önem vermektedir. Bu gibi araştırmalarda, insan tiplerini· dikkat
la inceleyip hususi bir tipoloji yaratmakla meşguldur. Yaratıcı dini şah
siyetlerin iç hayatını tetkik etmekle· uğraşan bu ilim, bilhassa bütün din
lerin büyük mistiklerinin kendi hayatları hakkında verdikleri maliı:mata 
önem atfetmektedir\ Bu gibi tetkiklerde, dinin, yahud takvanın kendini 
iki şekilde göstermesi belirtilmiştir: Bunun birisine «peygamberane tak� 
va» (prophetic), öteki.sine mist.ik takva denilir . Bilhassa İsveç din bil
gini Nathan SÖDERBLOM ile Marburg'lu Profesör Friedrich HEİLER'., 
in çalışmaları sayesinde din bilgilerinde şöhret kazanan bu iki tip ara
sındaki sınırlar şüphesiz pek seyyaldir; ama, alimlerin tespit ettikleri 
bu fark, dinin muhtelif tezahüratmı anlamak için pek mühimdir. Tarih
te, peygamberane tipin, vahiy yoliyle kendi ulviyet ve kudsiyetini gös-ı 
teren Tanrı mefhumu karşısında, mistikliğin statik bir sükünette bulu
nan, ekseriya şahsi olmıyan Tanrı anlamı yer almaktadır.\ Peygamber
ler.in Tanrısı kendisine ubudiyetle bağlanılan, kulluk edilen bir faal Al
lah'tır; mistiklere gelince, onlar vecid ve istiğrak ile ulfıhiyetin tecelli um
manında garkolmak, yahud da ilahi maşu..1{ ile birleşmek isterler. Allahın 
zatı hakikaten her ifadeden uzak kaldığı için insanların bu iki yolu, bir
birine insanlık bakımından zıd olmakla beraber .A.llah'ta birleşen ebedi 
faaliyet ve ebedi sükfuıete, celal tarafma ve cemal tarafına, işaret et
mektedir:\\ 

�in bilgilerinin beşin.ci bölümü, DİN FELSEFESİdir: Dinin mahiye
ti nedir? sualine cevap veren meselelerle meşguldür. ÇalıEmalarım, D:tN 
METAFİZİGİ tetvic etmektedir. Dhı metafiziği, din fenomenolojisi tara-
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tından gösterilen mutlak varlık mefhumunun hakikatmı ve insanın bu 
varlıkla olan münasebetlerinin gerçekliğini sormaktadır� 

Kanaatımca, din bilgilerinin bütün bu kollarını araştırmak için bu . 
memleketin, Türkiye'nin vaziyeti fevkalade müsaittir. Dünyada pek az 
ülkede en eski zamanfardan beri muhtelif milletler,· ırklar ve bundan 
ötürü muhtelif dinlerin mümessilleri yaşamışlardır. Burada, eski ipti
tidai dinler mevcud idi; Hititlerin milli dininin komplike merasimi, eski 
şarkın diğer büyük «kahin dinleri» ni iyi anlam.ağa hizmet edebilir; ora
dan muhtelif kurban çeşitleri, yer ve faaliyet ilahlarına teveccüh eden 
dua ve niyazların işlenilmiş formülleri öğrenilir. Gene aynı memlekette, 
Yunan din ve felsefesinin inkişafını seyredebiliriz; HOMEROS'un·ilahlan
nı yakından tanıyıp onun ilah mefhumlarını tenkid eden tabiat feylesof
larının eserlerini yazdıklan yerleri görmeğe imkan buluruz. Bundan 
sonra, daha başka bir zihniyetin aksini gösteren Roma dininin mabed ve 
heykelleri görünmektedir; bu suretle bu din ile başka indo-jermen din
ler arasındaki benzerlik ve farklar belli olur. Aym zamanda, Orta Ana
dolu'dan garba intikal eden dini tasavvurları tetkik edebiliriz: Büyük ana 
ilahesi, bilhassa K y b e 1 e adiyle m· ö. 204 senesinden itibaren Roma'ya 
getirtilen, vahşi bir verimlilik ilahesi; ve ona dair mitolojik destanlar; 
sonra da Anadolu'da ve bilhassa o memleketin cenubi-şarki mıntakasın
da icra edilen mister ayinleri ki, gelişen hristiyanlığa derin bir tesir bı
rakmıştır. Hristiyanlığın tarihini, Türkiye'de mükemmelen araştırabili
riz: Yeni husule gelen bu dinin en ateşli misyoneri, Tarsus'lu PAVLus· 
idi ki, mühim mektuplarının birini Konya ve bütün Galatya'da oturan 
cemiyetlere yazmıştır. Hristiyan akideleri yaratıp İ s a'nın, M e r y em 
A n a'nın, teslisin mahiyetini beyan etmeğe çalışan büyük konsiller ilk 
asırlarda Efes, İznik ve İstanbul'da vuku bulmuşlar9.ır. En derin mistik 
cereyan, 4. asırda Kayseri civarında yaşıyan rahiplerin hayat ve eserle
rinde parlar. Bizans kilisesinin ehemmiyeti hakkında bir şey söylemeğe 
lüzum yoktur; hala da şarki Anadolu'da en eski hristiyan mezhepleri 
kalıntılarının mevcut olmasına işaret etmekle iktifa edilebilir. Bundan. 
sonra İslam dininin hem sünni, hem de şii tezahürlerini, muhtelif tari
katlerini, büyük ilahiyatçı ve mutasavvıflann eserlerini yakından incele
mek mümkündür. Demek ki dini inkişafın hemen her merhalesini kendi 
memleketimizde görebilir, bundan başlıyarak din tarihinin geniş ufuk
larına gidebiliriz. 

Yine, bu memlekette birbirini takip eden, yahud yanyana yaşıyan 
dinleri yakından araştırmış olursak, eski adetlerin devamına şahit olur,. 
mesela bazı tarikatlarda hıristiya.n ve müslüman zamanlarındap. önce 
nıevcut olan tasavvurlara rastlarız. Çok zengin Türkçe ve Farsça edebi
yatta, insanlığın en eski dini tasavvurlan sembol halinde m�afaza edil-
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mektedir; günden gllne artan bir anlayışla bu şiirlerin ihtiva ettikleri 
derin manalara hayran oluyoruz. Biz garbli din bilginlerinin şimdiye ka
dar biraz ihmal ettiğimiz bir konu, yani hususi bir «İslam fenomenolojisi»· 
gayet enteresan neticeler verecektir. 

Din sosyolojisi .bakımınQ.an, Ana�olti'da ant:k devirde teşekkül 
eden mister ceınaatları, Yunan felsefe 1inektepleri, hıristiyan rahiplerin 
organizasyonları, müslüman tarikatlar, sonra da bütün bu teşkilatın. dev
letle münasebetleri, mürşid ile mürid, öğretmen ile şakirt arasındaki 
münasebet - bütün bu dini dünya, alimlere, sosyolojinin hemen her sa
hasında pek zengin bir ham madde vermektedir. 

Artık 'din psikolojisine gelince, y:J.zlerce hıristiyan ve .müslüman ev
liya bir yana Yunus ve :Mevlana gibi büyük mutasavvıfların eserleri, di
ni iç tecrübelerin muhtelif taraflarım tanıyıp öğrenmek için gayet kıy
metli kaynaklardır. 

Fakat, din bilgilerinin hangi tarafı ile meşgul bu-
lunursak bulunalım - bir şey! daima gözönünde tutmalıyız: din, ne filo
loji vasıtasiyle, ne de sosyolojinin verdiği kanunlarla; ne de en ince psi
kolojik metodlarla izah edilebilir. Dinin dış olayları, tavsif edilebilecek 
bir şeydir; dinin aldığı şekilleri, mul!telif ilimlerin elimize verdiği vası
talarla araştırmak mümkündür ama, dinin özel mahiyetini bu gibi vesi
lelerle tanıyamayız. Dini. saha, bütün ilmi sahalardan ayrıdır; bu saha
ya giren insan, Hazret-i MUSA'nın huzurda· bulunduğu zaman havf ve 
zevkle titreyişi gibi, dünyanın en esrarengiz sahasına girdiğini bilııieli, 
evvela sükut ve hayranlıkta kalmalıdır. Maamafih din bilgininin vazife
si, tahsisen bir dinin doğruluğunu ispat etmek değildir; bu, onun, ilahi
yatçılara bıraktığı bir ödevdir.· Her ilahiyatçı, kendi akidelerinin haki
katını müdafaa etmeğe çalışır, bu işte de, ilahiyatçı sıfatiyle, haklıdır. 
Din bilgini ise, objektif bir gözle bakmağa çalışmalı, her dinde gizli olan 
hakikatı anlayıp anlatmağa uğraşmalıdır. Kendi dininin ülkülerini, baş
ka dinlerin ülküleri ile mukayese etmelidir; kendi dininin zayıf gibi ge
len noktalarını, başka dinlerin zayıf görünen noktaları ile karşılaştırma
lıdır. Fakat yanlış bir perspektifle, yabancı dinlerin ilk anda acaib görü-

. nen hususiyetlerini derhal kat'! hatalar olarak tavsif ve reddetıİıemeli
dir. Çünkü Allah birdir, ve bütün dinierde, en iptidailerinde bile, insan
lar, muhtelif isimlerle isimlendirilen bu Allaha tapmışlardır. Din bilgisi 
ile meşgul olan insan, elest gününden başlıyan bu büyük ibadet hare
ketine şahit olmak saadetine nail olur. Din bilgisinin_ bu özelliği, İsveçli 
büyük episkopos Nathan SÖDERBLOM'un vefatından birkaç dakika 
evvel söylediği bir sözden belli olur. SÖDERBLOM demişti ki: «Biliyorum 
ki, Allah yaşıyor. Bunu din tarihinin verdjği malilmatla ispat edebilirim.» 
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İ P T t·D A 1 D İ N L E R 

.ıl 
\lNathan SÖDERBLOM ve ondan sonra Alman din bilgini Rudolf 

OTTO'nun beyan ettiklerine göre, hakilô dinin farik alameti, şahsi bir 
Tanrı mefhumu değil; insanın, mehabetinden korkup aynı zamanda gü
zelliğine hayran kaldığı mukaddes,, akıl ile idrak edilemiyen, hepsinden 
farklı olan bir varlığın mahiyetini duymasıdır.\\ 

Lİnsandan kuvvetli olan böyle garip bir varlığın mahiyetine inanan 
dinler hemen bütün yeryüzünde bulunur; bu duygunun en aşağı derece
sini, iptidai dinlerin çoğunda mevcut olup Melanesiyaca bir kelime ile ma.. 
na denilen tasavvur ve mefhumlarda görebiliriz. Bu kelime, bir şeyin 
veya bir insanın kendine mahsus bir kudret ve kuvvete sahip olduğunu 
ifade etmektedir; mesela, şekli acaib olan bir ta�ın veya çok muvaffak bir 
muharibin manaları vardır.:\\l\.ynı surette de vücudun muayyen halleri, 
doğum ve ölüm gibi, yahud da bir sihir sozü, bir mukaddes ilahi mana ile 
dolu olabilir. Bazı dinlere göre her mahlfilrun bir manası vardır; onlarca, 
bazı insanlar, bazı cinler bile, hemcinslerinden fazla mil.naya sahip olabi
lirler. Kurban ayinlerinde de b�yle bir tasavvurun kalmasına rastlamak
tayız: insan, cin, ilah veya başka kuvvetlere, «kuvvetleri artıp bana da 
fazla bereket verebilsinler» diye teberrularda bulunur. Bu prensibe, «do ut 
des» prensibi denilir ki «ben vereyim, sen de ver» demektir:) 

Muhtelif dinlerde görünen kurbanların bir kısmı, bu prensip
ten ileri gelmiştir: Hem eski Amerikalılar tarafından, he:m de indo
jermen milletlerde mesela güneşe, insanları koruma kuvveti artsın 
diye çeşit çeşit kurbanlar takdim edilir, dans etmek, koşmak veya 
ateş yakmak gibi güneşin yürüyüşünü temsil edip yürümek takatı

m kuvvetlendiren· hareketlerde bulunur. 

Mana ile dolu her şey kıymetlidir; bu sebepten insan, başka şeylerde 
bull.O:'.i.an ıni.nayı berfiınseme1r veya ona işthak etmek inaksadiyle ya d'ITŞ
mamnın, ya kuvvetli bir hayva.nın kanı ve yüreği gibi büYtik Dıikdarda 
mana ihtiva eden şeyleri te:pı.ellük etmeğe çalışır (bu bakımdan hem yam
yamtarın, hem de kelle avcilarınm kast ettiklerinlıı ne oldukları anlaşılır.) 

\Manayı büyük mikdarda ihtiva eden kısımlar,· kan ve yürek bir 
yana, vücudun yağı, vücuddan çıkan madde, sonra da saç ve tır-· 
naklardır. Saçım kaybetmek, kuvvetini kaybetmek demektir) (bak. 
Eski Ahidda, Hakimler 13 - 16: Samsan hikayesine). 
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Mana'yı taşıyan şeyler - kahin ve şamaniarın demetierinde görün
düğü vechile - muhtelif kısımlardan mürekkep ise yahud işlenmemiş, 
ham bir resim veya put şeklinde bulunursa, bu gibi şeylere fetiş denilir/ 

\Zikri geçen kuvvet, kıymetli olmakla beraber, pek de tehlikelidir; 
bunun için insan, mana ile dolu olan şey ve mahlfıklarla serbestçe mua
mele etmemelidir; bunlar (gene melanesi.yac ı bir tabir ile) tabu'dur, yani 
onlara yakla§mak için etraflı ihtiyat tedbirleri lazımdır. Ayinlere bağlı 

. her şey tabudur; insanlar ise, hususi v.aziyetlerde de tabudurlar: harbe 
veya ava giden erkekler, lohusalar, yeni doğmuş, yeni ölmüşler tabu hü
kiimleri altında kalırlar.) 

f,J\.ym surette hayvanlar da bir ferd veya bir cemaat için tabu olabi
lir. Totemizm denilen, bilhassa Avusturalya ve eski Şimali .Amerika'da 
yayılımş olan dinlerde, her taifeye mahsus bir hayvan - bazen de bir ne
bat- var ki bu taife, kendi esatirine göre, esas itibariyle bununla bir idi. 
Tavşan taifesi bu sebepten hiç bir zaman bir tavşan avlayıp yemez; ya� 
rasa taifesi, yarasaları kendi akrabaları gibi telakki eder. Yalmz mukad
des yemekler vasıtasiyle totem hayvanatı ile kendine mensup olan insan
lar arasındaki sık münasebeti ifade etmek maksadiyle totem hayvanı ye
nilebilir, fakat o halde, resmi bir matem tutulur� 

tTotemizme çok yakın olan bir tasavvur, bilhassa kırmızı derililerde 
mevcut olan ve bunların bir kelimesiyle, nagnalizm , ismiyle tavsif edilen 
bir dinde görülmektedir. Kırmızı derili, baliğ olduğu zaman, muayyen 
ay1nler icra ettikten sonra kuytu bir yerde yatıp rüyasında han . ha � 
vam görecegini merak eder. Farzede ki bir karta görünür, delikanlı, 
k&rtali kendi koruyucusu sarın ve ona dai:m:a hiimıet geste:ı:rr;J 

Totemizni'de nikaha dair bir çok kanunlar var, öyle ki mesela tav-: 
şan taifesine mensup olan bir adam, ayru taifeye mensup bir kadınla 
katiyen evlenemez (eksogami). 

<:_"�abuların bir kısmı mutlaktır; kuvvetle dolu bir madde veya bir in• 
sandan gelen tehlikeyi tarafsızlaştırmak maksadiyle, insan, mahsus mera
sim icad etmiştir; bu meydanda bilhassa buluget, nikah ve ölüme dair 
ayinler büYük bir rol oynamaktadır. Tabu, tam bir sari hastalık gibi, ona 
dokunan insana sirayet edip onu da tabu haline getirir. Bunun için in
san, bir tabn'ya dokundu mu, derhal müşkil ve mufassal temizleme ve 
tasfiyeler icra etmek mecburiyetinde kalır. Tabu'yı ihlal eden, otomatik 
olarak cezalandırılır: eğer yaptığı günahın farkına varırsa, autosügges
tion sayesinde ölür; eğer günahı ile cemaata zarar vermişse, cemaatın 
intikamı onu öldürür.}'fabu'ya dokunmak gibi hadiselere mani olmak, 
üzere pek komplike ayinler geliştirilmiştir. Pek tipik bir misal şudur: 
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Polyneziyali krallar, dokundukları her şeyi derhal tabu haline getire
cek kadar kuvvetli ve mana ile dolu sayıldıklarından, kendi elleriyle ye
mek almayıp hususi hademe tarafından yedirilmeğe mecbur idiler."» 

Biraz zayıflamış bir halde aynı tasavvurat bütün dinlerde, hatta 
dünyanın en yüksek d�nl�rinde bile, hala yaşamaktadır. 

Fakat dinlerhı. çoğunda tabu mefhUİnu ikiye ayrılmıştır: iptidai bir 
görüşe göre yalnız tabu olan şey, ya profan muhitten ayrı olarak mu
kaddes ve mahrem, yahud da saf ve temiz olmıyarak telakki edilmiştir. 
Mukaddes bir yere veya bir şeye yaklaşmak istiyen, uzu,n hazırlık me
rasimi geçirmeğe mecburdur; temiz olmıyan bir şeye dokunan ise, yal
nız uzun tasfiye ayinlerinden sonradır ki, tekrar temizlik haline girer. 

l Geçen zamanlarda din bilginleri (bilhassa İngiliz alimi TYLOR, 1832 
- 1917) Animizm'i, yani ruhlara inanışı, bütün iptidai dinlerin temeli san
mışlardır. Şahsiyetin bir aksi olan ruha fnanış, galiba insanı heyecanlan
dıran rüyalardan inkişaf etmlştir� Ölümün, insanı son derece korkutma
sı şüphesiz olsa gerektir; ölünün vücudunda görünen değişiklik, hare
ketsizlik, sükut, yaşayanları şaşırtmıştır. Ölünün dostlarının ve akraba
larının rüyalarında görünmesi onun - belki şekli değiş:rn.ekle beraber -
hala yaşadığı düşüncesine insanları inandırmıştır. Belki de insanın bir 
kısmının, yani ruhunun, ölümden sonra yaşamağa devam ettiğini zannet
mişlerdir. Bu gibi tasavvurlara göre, insanın ruhu ile gölgesi arasında sı
ln bir alaka vardır; efsane ve esatirde arasıra şu motife rastlarız: göl
gesini kaybec:Ien bir insan, ruhunu da kayb etmiş gibi temsil edilir. 

Alman edebiyatında bu hikaye tipinin iki meşhur misali vardır: 
CHAMİSSO, Peter Şleınil, gölgesiz adam; HOFMANNSTHAL, Die 
Frau ohne Schatten. 

Bazı iptidai milletlerin. zanlarınca, bu «gölge ruhu» nun yanında in
sanın hayati kuvveti olup ölümde yok olan. ve ekseriya: nefese bağlı olan 
ikinci bir ruh vardır. Bu mefhum, hem nefes ile nefs arasındaki iştikak
tan belli olu�, hem de can kelimesinde - ki eski Farscada vyana, nefes, 
demektir. Antik. dinlerde inkişaf eden jenius mefhumu - yani· her in
sanın kendine mahsus koruyucu ve ilham verici bir perinin varlığına 
inanışı - bu esastan teşekkül etmiştir. 

\Bundan başka ruh hak.kında muhtelif tasavvurlara rastlıyabiliriz;. 
ruh arasıra kanda yaşar gibi tasavvur edilir; bazı telakkilere göre insa
nın üç, dört ve daha fazla ruh nev'i, yahud ruhani kuvvetleri vardır. Pek 
sık rastlanan tasavvurlara nazaran, ruh vücuddan ayrılarak başka yer
lere gidebilir; insan, ruhunu bir ağaç;yiliü.(lJierıiaii �-oır-erde sakil a
o 'ır; e Grta Amerika'da yaşıyan bu fikirlerin bir 
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aksi, bugüne kadar efsane ve lejandlarda görünmektedir. Ruh bazen de 
hayvan şeklinde temsil edilir: kuş ve fare, yılan ve kelebek bu ruh hay
vanlarının en meşhur mümessilleridir. l 

tölü ruhuna hürmet gösterip de kurban vermek lazım gelir; çünkü o, 
istemiyerek bu dünyadan ayrıldığından hala burada yaşıyanlara ziyan 
vermek ister. Onu teskin etmek için kurban ve hediyeler takdim edilir. 
Bazı milletlerce, bu dünyada fazla manaya . sahip olan bir kişi - mesela 
bir kabile reisi, bir kahin - öbür dünyada da gayet kuvvetli ve kudret
li oluyor. Böyle bir insan ölürse, ahirette de müessir olmağa devam eden 
manasından istifade etmek maksadiyle ruhuna büyük mikyasta kurban 
ve teberrüler verilir. Umumiyetle, bu çeşit kurbanlar yalnız aileye men.; 
sup ölüler için hazırlanır� 

Bir Zulu, ceddi hakkında şu sözleri kullanıyordu: «Ü, öldükten 
sonra yaşar gibi bize karşı davranacaktır. Bizden başka insanlara 
nicin baksın? Yalnız bize bakacaktır.» Başka bir zenci de «Baba, - . 

öldükten sonra bile zenci için kıymetli bir hazinedir» diyordu. 
Ecdat ruhlarından bilhassa ailenin gelişip üremesi ve gençlerin 

iz�vacı için bereket istirham olunur: 
Hindistaııda ölülere verilen kurbanlarda şöyle niyaz edilir: «Ba

na kuvvetli oğullar verin, ecdadım, bana kuvvetli oğullar verin, de
delerim, bana kuvvetli oğullar verin, babalarım.» 

Ailenin sağlam kalıp da r�lara geleceklerde teberrularda · bulmağa 
devam edebilmesi için buğdayı büyütmeleri de ecdattan istenilir; 

tBu dünyadan ayrılan ruh nerede ikamet eder? Bu meseleye dinler 
kadar çok cevaplar vardır. En mühim tasavvurlara göre, ikametgahı 
ya hava ve rüzgarda, taş veya nebatlarda, yahud yer altında, denizlerin 
ötesinde veya göklerde bulunan bir ölü ülkesindedir. Arasıra bu ölü ül
kesinde muhtelif tabakat bulunduğu söylenilir; o halde, fazla manaya 
sahip olan kıral ve kahinler ahirette de en güzel yerlere gidecekler; avam 
ise, ya daha aşağı ve alçak bir yere gidecek, ·yahut dünyada öldükten 
sonra ahirete gelmeksizin derhal yok olacaklar. Bazen de, -ölü ruhları
nın ahirette bir müddet yaşadıktan sonra ikinci defa kat'! olarak ölecek
lerine inanılır� 

Zikri geçen bu iki tasavvurun, yani bir taraftan maddelerin hususi 
bir kuvvet ihtiva etmesinin, öbür taraftan ruhlara inanışının birleşmesi, 
Animatizm denilen bir dinin esası olsa gerektir. Bu tabir, bütün tabiatın· 
canlı olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Bir yandan, cin, peri, gul' 
ve saire tabiata bağlı olan ruhlar - şimşek devleri, su perileri ve buna 
benzer mahlUkat - bir yandan da canlı sayılan madde ve şeyler bu ge
niş sahada bulunmaktadır. 
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. . \\ Çeremis köylü, eski ve yıpranmış ayakkaplanm· bir ağaca asıp 
onlara hitap ederek şükranlarını ifade eder ve bu vefalı hizmetçile
rine iyi rahatlık ister: bu, iptidai canlandırmanın pek güzel bir mi
salidir. Bir iki misal daha: Afrika zencilerinden biri olan Ksosa, aş
tığı ırmağa «Irmak, beni yeme» diye niyaz eder; Ainu, buğday ila
hesine bereketli ID:ah�ul verdiği için teşekkür eder.'1 

Zaman ilerledikçe insan,. bu gibi ba�langıçlardan ileri gelen mah:
sus ilahları tasavvur etmeğe başlamıştır. Bu geçme eski Mısır dininde 
göze çarpmaktadır: Orada, ilahların büyük bir 1'-Jsmı, tasvirlerde hay
van başları ile gösterilmiş, merasimde mukaddes hayvanlar şeklinde 
temsil edilmiştir. Çünlrü iptfdai insan, korka korka ve ürke ürke hür
metlerini, fil, arslan, yılap., boğa gibi kuwetli veya esrarengiz hayvan
lara sunmuştur. 

\Hem iptida�. hem de yüksek dinlerde tabiat ruh ve cinlerinin ya
nında faaliyet Hahları da var, mesela insana rahatsızlık veren hastalık 
devleri. İnsan onları ya efsun duaları, üfürük ve bu çeşit sihirlerle kov
mağa, yahud da kurban ve niyazlarla yatıştırmağa çalışır"\ İnsanoğlunun 
işlerini de mahsus ilahlar tahakküm altında tutmaktadırlar: bu gibi ilah
ların dünyanın hemen her köşesinde yayılmış bir taifesi, harp iI8.hlandır. 
Bundan maada mesela Eve zencilerinde bir �arşı ilahı, kirmızı derililerin 
bir aşiretinde zenginlik bahşeden bir mal ilahesi bulunur. Bu faaliyet 
veya mütehassıs ilahları bilhassa eski Yunan, Romalı ve Baltık dinlerinde 
büyük bir rol oynamışlardır. O zamanki insan, hemen her işinde, her 
halinde, nereye gitse, nerede kalsa, başka bir ilaha niyaz et:iniştir. Eski 
Yunanlar meseıaı. �açlınlar bayra,m.ında K a 1 1  o g. e n-eL-a,_ yani «gü
zel doğum veren» adlı bir ilaheye tapınış, buluğ çağında neşVunema veren 
T h a 1 1 a ve A u k s e s i y a 'ya müracaatta bulunmuşlardır. 

Dinlerin çoğunda yer ilBJılan mevcuddur. Bunlara, mahsus hir yere 
bağlı oldukları için yalnız bu özel yerde tapılır; kendi ülke veya şehri 
için mesul olan bu yer ilahları bu mıntaka ve burada oturanlardan baş
kasını hiniaye edemezler. 

Bu nev'i tabiat veya yer ilahlarının f11-aliyet muhiti epey dardır ama, 
yavaş ·yavaş genişliyebilir de. İlah, hususiyetlerini kayp edip yardım 
edici, koruY1lcu sıfatlarım alelıt�ak benimsiyor: o halde, ırmak ilahı yalnız 
sularda boğulanlara değil, bütün insanlara her tehlikeye karşı yardım 
edebilir. 

Başka bir inkişaf, ayrı ilahların birleşmeleridir: ayrı tabiat feno
menlerini şahıslandıran ilahlar, bir tek büyük tabiat ilahımn şekline gi
rerler veya Yüc� Tanrımn fonksyonları sayılır. Esasen her şimşek birer 
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ilahdır, sonra insan bütün bu fenomenleri çıkartan bir şimşek ilahı mef
hum.una varmış, daha sonra da şimşekler saçmak Yüce Tanrının bir 
fonk�yonu olarak telakki edilmiştir. 

Muhtelif milletlerin birbirine karışması sayesinde bu milletlerin ilah
larının da birleşmeleri muhtemeldir; mitoloji, bu gibi hadiseler, ilahlar 
arasındaki harbler veya nikahlar ve hısımlık münasebetleri hakkındaki 
esatirlerde anlatmaktadır. 

Böyle bir birleşmeye rağmen, ipt�ai din ve yüksek dinlerde yaşa
mağa devam eden hallr dini, her dertte insana daha yakın olan mahsus 
bir ilaha müracaat etmeyi terem eder: katolik kilisesinde, bu hususta 
eski faaliyet ilahlarının rolünü oynayan azizlerin de böyle bir ihtisası 
var; Aziz B 1 a s i u s ' a, boğa� ağrılarından, Aziz R o h u s ' a, 
vebadan kurtarsın diye niyaz edilir. 

Zikri geçen. bu prensiplerin yanında, alimler son onyıllarda iptidai 
dinlerin dördüncü mühim bir teşeldriilü hakkında araştırmalarda bulun
muşlardır. Bu ·teşekkül, Yüce Tann ya Asli Fail ya Yaratıcı'ya inanış
tır. Bilhassa katolik papaz W. SCHMİDT, senelerce, bu gibi Yüce Tanrı 
mefhum.unun hemen bütün iptidai milletlerde mevcud oluşunu ispaf et
mekle uğraşıp başka din bilginlerinin şiddetli itirazlarına rağmen arka.
daşlarile beraber, geçen sene vuku bulan vefatına kadar bu sahada ça
lışmıştır. Bu nevi ilahlara bir çok dinlerde rastlarız ama, ins�nın ilk ve 
en iptidai Tanrı mefhum.unun bu surette teşekkül edip etmediği belli 
değil, şüphelidir. Bu Yüce Tanrılar, zikri geçen ruhlar ve devlerden daha 
uzak, daha sakindir: onların en mühim eseri, bu dünyayı yaratmış ol
masıdır. Onlar ilk defa insanlara kanun verip ahlak ve terbiyeyi himaye 
ederler. Bazı dinlerce, bu yaratıcı «deus otiosus» yani tembel ilah sıfa
tiyle dünyadan çekilmi�tir. «Ey uyuyan» diye ona hitap eden Polinezi
yalı bir ilahi vardır. Başka dinlerde ise, yaptıklarına bakar, mahlukatın 
hayat ve ölümlerini tayin eder. Bu yaratıcı,_ ekseriya baba veya ihtiyar 
adam şeklinde temsil edilir; dünyayı efsunla yaratan büyük büyücü sı
fatile de tasvir .edilir. B·azı milletlere göre, rahim ve hakim, hatta ·alimi
küldür. Fakat bu iptidai milletlerin kendi aşiretlerinden başka taifeleri 
himaye eden bir ilah kolaylıkla tasavvur edemediklerinden, «alimikül» ta
b;rini de yalnız dünyanın bu aşirete ait küçük parçasını tanır gibi anla
mamız lazım gelir. Bu ilah bazen de menfi sıfatlar taşıyan bir ilahi zat� 
la beraber tezahür eder. Oturduğu yer mavi göktür. 
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Bu dinin en güzel misali eski Türklerin, muhtelif alimler tara
fından ortaçağda bile anlatılmış dinidir. Tanrı mefhumu zaten hem 
göğün kendisini, hem de insana nizam ve ·ahlak öğreten semavi 
prensipi ifade eder; ortaçağlı bilginlerin anlattıklarına göre, bu 



T e n g r i bütün dünya'yı yaratmış, şimdi mahlf:ı.katına .ya saadet 
ya ceza verir. Başka bir rivayete göre, hareket etmeden yarattığı 
bu dünyaya bakar. Çin dininde de göreceğimiz veçhile, göğün hem 
şahsi hem de gayri şahsi birer tarafı vardır. 

Ekseriya «baba» denilen bu ilaha - arasıra ilk mahsulden sunu
lan bir hediye müstesna - hemen hiç bir teberruda bulunulmaz. Orıa 
mahsus ayin ve merasim yoktur; Çünkü'. 1 esasen iyi olduğundan onu, fer..a 
ruhlar ve tehlikeli devler gibi, kurbanlarla teskin etmeğe lüzum yoktur 
insan bu Tanrıya hemen hiç niyaz ve dua etmez. Bu sebepten, yaratıcı
nın iptidai dinlerip. çoğunda kendinden daha faal ·ruhların yanında ehenı
miyetini kaybetmiş olması şayam hayret değildir. 

Bu iptidai monoteizm mefhumu, P. W. SCHMİDT ile. tarafdar!arm
ca, ilahiyatçı bir görüşle müdafaa edilmektedir. İptidai milletlerde, ya
radılıŞtan kalan bir tabii iyilik, Allah'ı tamy;ıp sevmek için bfr _kudret 
kalmıştır ki, sonraki inkişafta gittikçe kaybolmuştur. Onun fikirleri, bun
dan evvel hakim olan inkişaf doktrinlerine karşı bir reaksiyon olsa ge
rektir; günkü bundan evvel dinin köklerinin ne olduklarına dair gördü
ğümüz telakkiler, monoteizmin asırlar boyunca manaya ve ruhlara ina
nıştan, politeizmden geliştiğini söylem\şlerdir. Bu muhtelif cereyanlar;n 
hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ve herhalde daha sonra da bilmi
yeceğiz; bildiğimiz yegane hakikat, bu çeşit çeşit dini olay ve tasavvtirla
rm, insan üstü bir kudrete karşı duyulan haşyetten husule gelmiş olma-· 
sıdır. :·;: ;� 

. ... ... 1'.S.e 
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ÇİN DİNLERİ 

Çin dininin en eski şeklini gereği gibi tanırmyoruz ; yalnız alelfımum, 
muhtelif temellerine dair bir tasavvur silsilesi kurabiliriz. 

Çin'de, her devrin dini tezahüratına mahsus olan özellik, ecdada gös
terilen hürmet ve perestiştir. Bir çok iptidai dinlerde pek kuvvetli bir 
ecdat ibadeti mevcud ise de, her halde Çin dininde kendini gösteren ak
rabalık ve aileye bağhlık hissi kadar olmasa gerektir. «Her şeyin kökü 
göklerdedir; insanın kökü ise, ecdadındadır. » diyen bir hikmet sözü vardır. 

tBaba, en eski zamanla.rdan itibaren evde sulta sahibi idi. Levhaları 
evdeki hususi bir dolapta :rİ:ı.uhafaza edilen ecdat ruhlarına kurbanlar 
takdim eden odur. Ailede. vuku bulan - nişanlanma, evlenme. gibi -
bütün mühim hadiseler bu ecdad levhalarının önünde icra edilmiştir. Es
ki Çinlilerce, insanın, evlenmeden veya bir oğul tevlit etmeden ölmesi, en 
büyük günah, aynı zamanda da en elemli azaptır; ecdat ruhlarına ibadeti 
devam ettiren bir oğul bulunmazsa, ölü felaket getiren bir gulyabani şek
linde çok uğursuz bir hayat sürmeğe mecburdur.) 

�Esasen pek basit olan ev dolabı, asil ve zenginlerin evlerinde küçük 
bir mabed haline gelmiştir. Çin imparatoru ise, yedi büyük dolaba (yani 
mabede) sah!p idi. Bu türbeler giizel ve muhteşem bir surette süslen
mişlerdir) 

Ecdada gösterilen hürmetin yanında, eski Çinde tabiata da perestiş 
edilmiştir. Yeryüzündeki vakalar ile gökdekiler arasında bir .münasebetin 
mevcud olması lazım geldiğini hisseden Çinliler, yıldızlara tapmışlardır. 
Milletin büyük bir kısmı köylülerden ibaret olduğu, bu suretle çiftçiliğin· 

ehemmiyeti de takdir edildiği için,· toprağın meyva getiren, bereket ve
ren kuvveti bir ilah şeklinde şahıslandınlınıştır. �ök ve yeryüzünde vaki 
olan her hadise, iki prensipin işbirliğinden ileri gelmiş gibi telakki edil
miştir: Yang ismini taşıyan. yüksek, aydın, erkek prensip ile yin, yani 
derLn, karanlık, dişi prensip arasındaki mütekabil tesir, dünya<Ia.ki bü
tün cereyanları, bütün vakalan husule getirir. Yang'ın tevlid edici, gü
neşe bağlı kuvveti ilk. bahar ve yazda artar; kırmızı renk ve tek sayı ile 
temsil edilir. Yin'in hususiyetlerine gelince, siyah renkle bir ala.kası var
dır; aya bağlıdır; sonbahar ve kışta kuvvet alır. Aynı zamanda, devler 
onun hlikmü altında kalırlar� Hayatın devamı için lazım gelen meddüce-
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zir, çıkış ve ini§, yani elektrik cereyanında da göze çarpan prensip, eski 
Çin feylosofları tarafından fikir sistemlerinin esası, fal sanatının da bir 
temeli sanılmıştır. Çin'in klasik edebiyatına dahil olan I - Ging, yani 
tahavvülatın kitabı, dlµ ve kesik çizgilerle temsil edilen bu iki prensipi 
geniş bir fal sanatına tatbik etmektedir. - yang prensipini, -- yin pren
sipini ifadelendiren şekillerdir ·ki, 64 :ı;n�telif kombinasyonda bulunabi-
lir. 

. 

Çin merasiminde, bilhassa göğün önemli bir yer tuttuğu malfundur. 
T i  e n kelimesi, göğün kendisi demektir; ş a n g - t i  , daha fazla 
şahsi bir mana ile, göğün hükümdarının bir ismidir. ş a n g - t i ' nin, 
evv:ela yerdeki hükümdar ile karşılaştırılmış olması çok muhtemeldir. 
Sonra imparatorun ecdadımn vasıtasız olarak, doğrudan doğruya göğe 
bağlanmış olduğunu söyliyen ilahiyatçılar, kendisine «Göğün· oğlu» ismi
ni vermişlerdir; bu hadise, m. ö. 12. asırda vuku bulmuştur. İm.par�tor 
bu sıfatla, milleti idare edip gök gibi tarafsız adaletle reyasına bakacak
tı. Burada, bütün Çin dininiıı bir özelliği olan mikrokosm - makrokosm 
münasebeti göze çarpar: \.insan, büyük dünya ile küçük bir dünya olan 
kendi zatı arasındaki ahengi gerçekleştirmeli, tam göğün hareketine uy-· 
mağa çalışmalıdır. Millet bir felakete uğradı mı, İmparatorun göğün ha
reketlerine muhalif davrandığı zan edilmiştir.) 

Kanun ve şeriatı veren yine göktür; o, iyi insanlara uzun ömürler 
bahşettiği gibi fazilete (te) de mükafat vermektedir. Klasik görüşte, fa
zilet dört kısımdan teşekkül etmektedir: insan sevgisi, adalet, emredi
len merasime riayet, bilgi. İnsan, bu dört asli fazileti bir arada toplıya
rak onlara göre hareket edince, bahtiyarlık ve saadet kazanacaktır. 

Çinlilerin, bütün ilahi varlıklarla - yani ecdat ruhlarından başlı
yarak müteaddit tabiat cin ve perilerine ve göğün ta kendisine kadar
dua ve kurban vasıtasiyle sıkı münasebetleri vardı. Bütün işlerin en 
yükseği, kurbandır; çünkü kurban demek, faziletlerin en önemlisi ve 
Çinlilerin bilhassa sevdikleri, hürmet ve evlat muhabbeti demektir. Dua
ya gelince, kendilerine teveccüh edilen ilahlara karşı derin bir saygı, Çin 
dininin bir hususiyeti olan biraz kuru bir üslftpta ifade edilmektedir. 
Ayinlerde okunan resmi dualar da oldukça cansız, bazen de iç · sıkıcıdır. 
Bu halin sebebi, eski Çin dininin, sarhoşluk ve ta§kınlık bilmiyen, yal
nız mevcud olanlarla alakadar olan, insanları orta yoldan götüren bir 
din olmasıdır. Bunun için de, bu dinde, başka dinlerde göreceğimiz gibi, 
bir yaradılış esatirine, tekvin hakkındaki mitolojik fikirlere rastla
mamaktayız. 

�Zikri geçen yang ile yin arasındaki tezadı birleştiren prensip, tao
dur. Bu kelime, «YOi, doğruluk, tabii dünya nizamı, dünyanın değiştirile-
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mez kanunlara göre gidişi» demektir. Çin dininin en mühim tasavvurla
rıridan biri budur. Tao ile gök arasındaki münasebet, bize gelen metinler
de pek açık görünmez; t�o'yı gökten de yüksek bir prensip saymamız 
doğru olsa gerektir� 

Tao mefhumu, hem LAOTSE'nin, hem de KUNGFUTSE'nin fikir 
sistemlerinin temeli olmuştur. 

LAOTSE'nin hayatı hakkında malfı.matımız hemen hiçtir. M. ö. 6. 
inci asırda yaşamışmış; lejanda ,göre bir. em.irin paytahtinda arşiv me
muru imiş; ihtiyarlığında garba göçmüş; Tao te king - yani tao ile fa
zilet hakkındaki kitabı - adlı küçük eserini bir gümrükçüye yazdırmış, 
sonra yeri belli olmaksızın kaybolmuş. (Bu sahneyi - LAOTSE ile güm
r'ıikçü - arasıra Çin resimlerinde görmekteyiz.) Başka bir rivayete 
göre, üstad, şagirdlerinin hazır bulundukları bir yerde ölmüştür. 

Tao te ldng, Çin dininin, anlaşılması son derecede zor bir eseridir. 
Sayıya gelmiyen alimler, onu Avrupa dillerine çevirmeye uğraşmış ise
ler de, pek muvaffa}r olamarmşlardır. 81 kısa bahta evvela tao, sonra da 
te'den bahseden küçük kitabının unvanım bile aynı kelimelerle tercüme 
edememişler; her mütercim bu kelimelerin yeni bir karşılığını bulmaya 
uğraştığı gibi, kitabın kelimelerine de kendi fikirlerine göre bir mana 
vermiştir. Küçük kitabın sırrı, en eski mistiğin bir nümunesi olmasıdır. 
LAOTSE, bu eserinde mistik meföum ve tasavvurlara anadilinde ilk defa 
bir şekil vermeğe çalışmıştır; bunun için seçtiği tabirler, gösterdiği re
mizler açık ve muayyen değildir. Bundan maada, Çin dilinin hususiyet
leri, eski zamanların bizim mantığımıza uymıyaİı. ifade tarzı, küçük ese
rin tercümesini bir kat daha güçleştirmiştir. 

Tao'nun mahiyetinin ne olduğu, LAOTSE'ce yalnız menfi tabirlerle 
ifade edilebilir (bu, bütün milletlerin büyü� mistiklerinin bildirdikleri bir 
hakikattir) : 

\Ona bakarken, onu göremiyorsun: Farkına varılmaz denilir. Onu 
dinlerken, onu işitmiyorsun: İşidilemez denilir. Yüksek tarafına 
(yang) gelince ayd!n değildir; aşağı tarafına gelince karanlık değil
dir. Ona karşı giderken onu göremiyorsun. Ardından yürüyünce, so-

. :nunu göremiyorsun� 

'iTao - her şeyden evvel mevcud idi; o, bütün şeylerin prensipidir. 
Tao'dan dünya çıkar;· o, «bir olanı» tevlit ettikten sonra, «bir olan» 
yang ile yin denilen ikilik doğar. Bu ikilikten ise çokluk husule gelir.\ 

'\,LAOTSE'nin özel bir taf?avvuru, bu yaratıcı kuvvetin, yumuşak ol
makla beraber her kuvveti yenen euya benzetmesidir. İnsan ise, tao'ya 
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benzem.iye· çalışsın ; işlemesi, işlememesi gibi olsun; çalışması çalışmama
sı gibi. Wu-wei, yahi «:yapmamak» prensip!, Taoism'in bir ülküsüdür: 

1Ilsan, dünya nizamına uyarak sraşamalı, kendi gayretlerini sarfetmeksi
zin ta-0'nun kanunlarına ittib� etmelidir ; böyle bir sükfınet içinde yaşar
ken dünyanın tabii nizamını muhafaza etmek suretiyle mesud bir hayat 
sürebilir' Hükümdar bile, böyle bir i!ilenıemesi sayesinde devletini · en mü-
kemmel surette idare eder, çünkü : 

· · 

Memlekette ne kadar fazla şey men ve yasak edilirse, millet o kadar 
fakir olur. İnsanlara karşı yapılan muamele ne kadar hilekar ve ma
rifetli olursa, insanlar arasında o kadar inanılmaz hileler meydana 
çıkar. Ne kadar çok kanun ve emirler bildirilirse, o kadar harami ve 
hirsız zuhur eder. 

Bu ahlak kanunlan tek kişiler için değil, aynı zamanda da milletler 
arasındaki münasebetler için verilmiştir : 

Bir devleti büyüten, o'niın sanki en aşağı nehir havzasını teşkil etme
sidir. . . . . .  Memlekette kadının rolünü oynamasıdır. -��dm, _i�ir�z et
meksizin_ itaat et�esinden dolayı zevcini idaresi _ altına alır;. Demek : 
bli:Yük devlet küçük devletlerin .itaatı _ altına girince, küçük devletler 
onun eline geçer, aksi takdirde, küçük devletler itaat vasıtasiyle bü
yük devletleri ele geçirirler. 

Böyle bir tavazuun yanında merhamet de bulunur. Kamil alim, in-
sanlann hepsini, düşmanlannı bile, sevgi ile düşünür. 

İyilere karşı iyilik gösteriyorum ; iyi olmıyanlara karşı gene iyilik 
gösteriyorum ; bu suretle, hepsi iyi olurlar. 

Harp, yalnız bozulmuş nizamı tamir etmek için helaldir; halbuki : 
Harpte kazanan ise, matemli olanların tarafından durmalıdır. 

LAOTSE'nin öğretmek istediği derin hakikatler, Çin zihniyetinde de-
rin bir tesir bırakmamıştır. Kendisi «tao'ya nazaran aydınlatılmış olanın 
aklı, insanlarca karanlıkla kaplanmıştır» diye, bu halden · şikayet etmiştir. 

�· ö. 3. üncü asnn ortasında yaşayan ÇUV ANG - TSE, Laotse'nin 
doktrinlerini ikmal etmiştir. Eserlerinde arasıra hem KUNGFU - TSE'nin 
alim ve mütebahhir taraftarlan, hem de Taoism'in azmalan aleyhine mu
tedil münakaşalar görünmektedir. ÇUV ANG - TSE, Çin'in en büyük edebi
yatçılarından biri olduğu gibi, kendisinden bir az sonra kıymetli eserle
rini veren MEl�'G - TSE, alemşümul bir merhametin, derin bir şefkatin 
mümessilidir.J � "" (\S r ;  

Taoism'de en eski zamanlarda bile bir yönden kuvvetli bir .!yiyetism, 
«işlememek» emrinden çikan bir sekincilik, husule geldiği° gibi, öbür yön--
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den LAO'l'SE'nin esrareng_iz ve müphem sözlerine bir mana verilip on
lardan sihir sözleri, afsun işlemek için talimat . elde etmeğe çalışılmış, tao 
ise, uzun ömür veren, belki de ölümsüzlük bahşeden sihirli bir kuvvet ola
rak telakki edilmiştir. Bwıdan dolayıdır ki, Taoism'in kahinlerinin (bil
hassa m. ö. 2. asırdan itibaren) memlekette pek geniş ve önemli bir yer 
alan ruhlara inanışta arttıkça ehemmiyet kazanan büyücü ve fal sanatı
m bilen kahinler rolünü oynamaları şaşılacak bir hal değildir. 

Budizm Çin'e geldiği zaman, Taoist'ler cenuptan gelen bu dinde ken
di fikirlerine benziyen bir kaç ofay bulmuşlardır. Taoism'e ait olan bazı 
ilahlar Budizm'in tesiri altında şekillerini değiştirmişlerdir ; fakat yeni 
dinin en mühim tesirini, Taoism'de rahib cemaatlarının gelişmesinde gör
mekteyiz. LAOTSE'nin asli fikirlerinde, bu gibi cemaatlara dair bir tek 
kelime bile mevcut değildir ; o, bilakis ilk planda pek esoterik ve ferdin kur
tuluşundan bahseden hikmet sözleri bildirmiştir. Miladdan sonra 1. asırda 
Çin'de ortaya çıkan bir taoist «kilise»,  ki reisi siyasi kuvvete bile sahipti, 
yine LAOTSE'nin fikirlerine tam muhalif olan bir müessesedir. 

17. ve 18. asırda Çin kültürü jezvit misyonerler tarafından Avru
pa'da ilk defa tanıtıldığı zaman, garbın dikkatini ·celbeden din, LAOT
SE'nin sözleri değil, KUNGFUTSE'nin doktrini idi. Bu doktrin, Avrupalı
lara akla uygun bir dinin mükemmel nümunesi gibi görünmüş, aydınlat
ma devrinin bilginlerinin dini tasavvurlarına pek uymuştur. Meşhur Al
man feylesofu LEİBNiZ'in, Çinlileri dünyanın en mükemmel milleti say
dığı malfımdur - yegane noksanları - ona göre - İsa'da görünen Uahi 
vahyin onlara henüz gelmemiş olmasıdır. 

KUNGFUTSE'nin öğrettiklerinin, Çin devletinin milli dini olması uzun 
bir inkişafın neticesidir. M. ö. 59 senesinden başlıyarak KUNGFUTSE' -
ye imparator, memur, mektep çocukları tarafından devlet ilahına la
yık olan bir şekilde tapılmış, kendisine sayısız mabedler vakf edilmiştir. 
1906 senesinde neşredilen bir fermana göre imparator, gök ve yere ait 
ruhani rutbesini bu alime de ita etmiştir. M. ö. 551 doğan, 489 da v�fat 

- eden KUNGFUTSE'ye gelince, bu hali görmüş olsaydı şaşırırdı. Kendine 
«din kurucusu» üııvanmı bile vermezdi çünkü. Onun gayesi, memleketin 
karışık siyasi vaziyetini tanzim maksadıyle dinin eski merasim.ini tekrar 
ihya etmekti. Bu sebepten Şi-king (305 muhtelif şarkıyı muhtevi «Şarkı
lar kitabı» )  ve Şu - king'in tarihi malfımat ve vesikaları gibi maziye ait 
mühim eserleri toplayıp kendi zannınca bozulmuş olan parçalarını �dik
ten sonra memleketinin, ülkülerine göre gösterilen bir maziyi, temiz de 
bir geleneği aksettiren muteber milli edebiyatını yaratmıştır. 

KUNGFUTSE'nin sözleri, dini emir ve talimat değildir ; yalnız ah
lak hakkındaki Usul ve kaideleri ihtiva etmektedir. Ona göre tao, bilh.as-
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sa insanın yürüyeceği doğru yol, yani ahlak prensipldir. Fazilet, klasik. 
devre ait eserlerle meşgul olmak suretiyle muhafaza edilmektedir. İnsa
nın en önemli işi, merasim ve ayinleri titizce icra etmesidir. Çünkü Li-king 

(ahlak, adab üzerinde kitap) söylediği gibi, merasim, halk ve avamı bir
birine bağlıyan benddir ; bu bend açılırsa, halk telaş içinde kalır. 

KUNGFÜTSE'nin dine k;arşı aldığı vaziyet tamamiyle rasyonalistik 
olduğundan, insanların derin dini duygu ve ihtiyaçiarm.ı tatmin edecek 
kadar canlı olmamıştır. Doktrinin temeli, çinlilere mahs�s fazilet olan ve 
beş esas münasebette kendini gösteren hürmettir : ana baba ile çocuklar 
arasındaki hürmet, kan kocanın birbirine gösterdiği hürmet, kardeşler; 
arasındaki hürmet, dostlar arasındaki hürmet, . amir ile memur arasın
daki hürmet. Bu, bütün hayatın en mühim temelidir. Mesut bir hayat sür
mek için, insanın şu kaidelere µyması lazımdır : hayatın bütün tezahüra
tı, bütün hallerinde itidal, tefrit ve ifrattan kaçmak, iyilere karşı iyilik, 
kötülere karşı adalet göstermek. 

İnsanlara karşı mümkün olan adaleti icra edip, ilahlarla ��vler�_ ih
tiram göstermekle beraber hepsinden muayyen bir mesafede bulun
mağa çalışmaya «hikmet» denilebilir. 

Faziletin en yüce derecesi, bir insanın daima değişmez, orta yoldan 
yürümesidir. 

Alicenap ruhlu adam için en mühim şey adalettir. Bunu icra edince 
ahlak ve edeplere göre davranır, onları tevazu ile ifade, vakar ile icra 
eder. Alicenap ruhlu adam böyledir. 

KUNGFUTSE, çalışmalarile asırlardan beri hüküm süren milli dinin 
geleneklerini yeniden canlandırmıştı ; onun ahlak sistemi, bilhassa cemi
yet ve millet için yaratılmıştır - sevdiği milletini siyasi bir terbiye vası
tasiyle saadete kılavuzlamak KUNGFUTSE'nin gayesi idi. Şakirtleri, fikir
lerine daha muntazam bir şekil vermeye uğramışlardır. O büyük tanzim 
edicinin doktrinleri, imparatorun göğün oğlu olmasını ifade eden tasav
vurlarının daha fazla dinin merkezine koymalarından dolayı, seneden sene'." 
ye şöhret kazanmağa başlamış, nihayet milli din olarak kabul edilmeğe 
muvaffak olmuştur. M. ö. 206 meydana gelen Han dinastisinin_ilk hüküm.
dan, KUNGFUTSE'nin mezarında teberrular da bulun.muştur. 

Arttıkça kemikleşen milli din gayet dakik ve noksansız, en ufak te
ferruatına kadar tayin edilen bir merasim sistemi halini almıştır. İmpa
ratordan başka kimselerin icra edemiyece'.kıeri bir tören, paytahtı olan 
Peking şehrinin cenub (yani yang) tarafında bulunan -gök mabedinde 
babasına - yani göğe - takdim edilen kurbandı. Şehrin öbür ucunda,
«yer prensi» ne mensup merasim yapılmıştır. Dinin merkezini teşkil eden 
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bu eski ibadete asırlar boyunca yeni merasinı katılmıştır; ilahların sayı
sı büyümüş, yeni ilahlar ortaya çıkmıştır. İmparatorun, iptidai halk di
ninde yaşayan müteaddit dev ve cinleri muayyen bir makama yükselte
bilmesi için, bir insanı ölümünden sonra istediği gibi ilah derecesine çıkar
ması pek büyük bir iş sayılmaz. Öbür taraftan inıparator, suçlu görünen 
memurları ve millete felaket gönderen ilahları azledebilirdi. İnsan ile 
ilahlar arasındaki had pek kesin değildi. Halk, çeşit çeşit faaliyet ve yer 
ilahlarına tapınağa devamla yeni ilab.lar da icad etmiştir. Bu yeni ilahlar 
arasında bizi ilgilendirecek bir şahsiyet, 14. asırdan itibaren dini hayatta 
mümtaz bir yer tutan «edebiyat ilahı» dır - edebiyatın Çin'de oynadı
ğı mühinı rol ise malfun olsa gerektir. 

Resmi dinin ekseriya, emredilen merasinıe bakmak, binbir talimata 
göre davranmaktan başka bir şey olmamasına karşılık, mukabil kuvvet, 
bir taraftan yansı mistik, yansı da büyü olan iptidai Taoizm, öbür ta� 
raftan da miladdan sonra Hindistandan Çin'e gelmeğe başlıyan Budizın.i.Q 
merhametli, teselli verici ruhu idi. 

M. DE GROOT, Universismus, die Grundlage der Religion und Ethik, des 
Staatswesens und der Wissenschaften Chinas, 1918. - W. GRUBE, Religion und 
Kultur der Chinesen, 1910. - R. Wll..HELM, Konfuzius und Konfuzianismus, 1928. 
- E. SCHMİTT, Konfuzius, 1926 . 
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ŞİNTOİZM 

· ı  

\Japonya'nın yerli dini, Budizm:'in o iı.'.ı.emlekete geldiğinden beri Budda'
nın yoluna mukabil «İlJh)apn_)l.QlU>>, yani şin - to, adını almıştır:�
nin iki hususiyeti var ; bir taraftan, tipik bir milli dindir ; diğer taraftan, 
tabıata perestiŞ pek ehemmiyetli hır rol oynamaırtadir. Şıntoızm'ın ınılli 
bır diri oluşu takvin esatirinden belli olur : kardeş olan gök babası ile yer 
anası ilk adalan doğurmuşlardır. Anne ba ka ilahlar do w rduktan son
ra ateş ilahım rur en ölür, yeraltı ülkesine ·gider. Onu takib eden 
gök illihı onu bülamıyor ;  .. " "nü toz ve to raktan arken em ilahlai'ı. 

ara ; goz erınden güneş ilahesi A m a t e r a s u çıkar. Bu ilahe, 
bir magaraya kaçıp duı:�.yayı karariliklara batırdlktan sonra bır ayme va
Sıtasile yine göğe çekilir. Onun bir torunu Japonya kralı olur� 

· 

\\Eski Şinto'da ilahlar - bu esatirde belirtildiği veçhile - insanlara 
benzeyip ilimleri bütün hadiselere şamil olmıyan varlıklar olarak tasav
vur edilmişlerdir. Onlardan bir kısmı gökte, bir kısmı yeryüzünde, ağaç, 
dağ ve başka yerlerde yaşamaktadır. Yer altındaki bir ülkede kötü dev
lerle ölüler obırurlar. Müteaddit efsanelerde zikredilen, bir bakışta kav
ranamıyan .-ilahların çokluğu içinde (bazen onlara kısaca «8 milyon ilah» 
denilir) İmparatorun büyü.kannesi olan güneş ilahesi A m a't. � r a s  u 'ya 
bilhassa hürmet gösterilmekte, doğan güııe§e dua ile selam verilmektedir. 
Memleketin en mukaddes dağı olan Fujiyama'ya gidenler için en mühim 
ve haşyetli an, yeni doğan güneşe tapmıştır. A m a t e r a s u'nun sem,. 
bolu olan parlak bir ayna, her mabedde mevcuddtir. Güneş yanında mu
kaddes dağ, ırmak ve ağaçlar, gök gürültüsü, �gar ve ateş ilahları _ve da
ha bir çok ruhani varlıklar memleketin her köşesini doldurmaktadır ; ye
mek veren pirinç ilahı, umumiyetle koruyucu bir ilah haline gelmiştir. Her 
esnafın ilahlan vardır, kazan ve tava, kalem, iğne, hemen her şey bir ila
ha bağlıdır�\ 

\Çin dininin tesiri dolayısiyle ecdada perestiş daha fazla inkişaf et
miştir ; atalara da teberrularda bulunulmuştur. Bazı insanlar da, bilhas
sa zaten ilahların oğlu · olan imparator ile yüksek rütbeli memur ve as
kerler ilah mertebesine çıkabilmişlerdir ; mesela ilim ve yazı sanatının 
ilahı, 874 - 903 te yaşayan bir edebiyatçı (MİCHİZANE) dir. Bu ilahlar 
şerefine tertiplenen törenlere bütün millet iştirak etmektedir., 

ilahlar gerçi bir taraftan muhtelif resimlerle temsil edilmişlerdir, la-
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kin öbür taraftan bu resimlerden daha kıymetli birer timsalleri vardır 
ki, halka gösterilmeyip mabedlerin harimlerinde saklanılmaktadır ; iki ku
tu içinde muhafaza edilen bu timsaller, bir ayna, bir kılıç veya başka 
rem.zl bir maddedir. 

tllahlara tapm.8.k hemen her yerde mümkündür ama, ibadet ekseriya 
miya veya jinja denilen, büyük bir dua salonu ile bir kudüsülakdesi 
ihtiva eden mabedlerde vuku bulmaktadır. İlahların evleri sanılan bu ma
bedlerin adedi, bütün Japonya'da 100.000 den fazla olsa gerektir. İbadet, 
dua ve kurbandan - bilhassa yemek kurbanlarından - ibarettir. Her 
insan niyazında kendi isteklerini ifade edebilirse de, ibadetin gerçek 
merkezi, kahinlerin resmi dualarırur. Kahinler evlidirler ; eski zamanlar
da, a sil ailelere mensup hatunlar da, kahin vazifesini görmüşlerdir. Ma
bede yaklaşmak istiyen, ancak tam bir halde temiz olmak şartıyle içeri 
girıneğe izin alabilir. Temiz olmamak en büyük günahtır ; ahlaki bir gü
nah anlamı bunun yanında büyük bir yer tutmamaktadır. Başka dinlerde 
pek kuvvetli olan ahlak felsefesi Şintoizm'da bulunmamaktadır, bunuri
la beraber Şintoizm ahlaksızdır qenilemez ; insanları hem dış, hem de iç 
temizliğine kavuşturacak şekilde terbiye eder� 

t18 inci asırda, bir kaç bilgin, gittikçe artan yabancı tesirler karşı
sında müsavi ve hatta faik bir mevki alsın diye yerli dini genişletip is
İah etmişlerdir ; Şintoizm'in doktrinleri bile, o ilahiyatçılara göre ilahi 
bir vahyin meyvesidir. Sayısız tabularla ihata edilen imparator (Mikado, 
Tenno) asırlarca hükUm.ete hemen hiç bir tesir bırakmadan Kyota'da 
oturduktan s�nra 1868 senesinde hakiki hükümdarlık etmeğe başlamış, 
Şinto'nun milletin dini olduğunu ilan etmiştir. Halbuki 1889 senesinden 
beri yine umumi din serbestliği ilan edilmiştir. Şimdi halkın '% 30 un Şin
to dinine mensub olduğu söylenilebilir ; fakat halkta Şinto ile Budizm 
arasındaki htıdud pek seyyaldiı\\ 

K. FLORENZ, Die historischen Quellen der Shinto-Religion (Quellen zur Reli

gionsgeschichte 7) , 1919. - W. GUNDERT, Japanische Religionsgeschichte, 1935. 



ESKİ AMERİKAN DİNLERİ 

Babil ve Asur dinleri gibi, İspanyol fatihlerinin 16. asırda son olay
larını gördükleri Orta ve Cenubi Amerika'da İnka, Maya, Azteklerin din

. leri de yüksek kültürlü birer milletin dini duygusunun ifadeleri idi. 

(Son derece inceleştirilen bir medeniyetle şaşılacak derecede munta
zam olan bir devletin içinde Azteklerde, insan kurbanlarının en önemli 
yeri tuttuğu dehşet verici merasim icra edilmiştiz:. Bu �ette �ari olan 
yaradılış destanına göre insan yalnız, günes ilahının kuvvetlerini - ona 
ııısari -Yürekleri yedirmek suretiyle - tazelendirmek üzere yaratılmıştır ; 
yoksa, guneş ilahı zay-Jflar ve dünyaya bereket vermezdi. Her sene ılah
Ia.nn şerefıne bır kaç bayram yapilıidı ki, en mtiliifuleri Azteklerin kolibri 
şeklinde tasvir edilen milli ilahı H u i t h i 1 o p o h t 1 i'nin şerefine 
verilen, yüzlerce ve binlerce insanın ölümüne sebeb olan törenler idj.) (Bu 
ilah bilhassa harp ilahının faaliyetini göstermiştir; bunun içindir ki, 
harp esirleri onun en çok beğendiği bir takdime sayılmıştır. Onun yanın
da K u e t h a 1 o h u a t 1 adlı başka bir ila.b.i varlık vardı ki, 
esatire göre doğuda bir kızın doğurduğu, dünyaya kültür getiren bir 
kahramandır. Öldürücü güneş hararetin ilahı, T e k a t 1 i p o k a, en 
zalim yüksek ilahlardan biri idi ; asıl güneş ilahına gelince, kabartma ve 
heykellerde, insan yüreklerini içine almak için açılan bir ağızla temsil 
edilmiştir.) 

\!\zteklerde, ibadetin büyük bir kısmı, oruç, züht, inarajmaz ve ta
hammülfersa riyazetten ibaretti. Bazen ehram şeklinde bina edilen mu
azzam mabedlerde kocaman, korku verici heykeller bulunmuştur; satıh
ları, klasik ülkülerimize pek uymıyan, lakin bütün kanşıklıklariyle 
beraber çok sanatkarane ve manası derin olan tezyinatla süslenilmiştir. 
Bu gibi kabartmalardan, Aztek kahinlerinin gayet komplike ve dünya
nın bütün· takvim hesaplarından mükemmel bir takvim nizamını tertiple
diklerini öğrenmekteyiz. Merasim pek zalim olmakla beraber insanların 
da ilahlarına sığınıp merhametlerine güvendiklerini bize gelen bazı ilahi 
ve güzel dualarından istidlal edebiliriz� 

Yukatan'da oturan Maya milleti, ibadetinde, ..A__zteklerinki kadar kan 
dökmemiştir. Onlar, güneş ilahı yanında başka milletler gibi muhtelif 
tabiat ve faaliyet ilahlarına da tapmışlardır. Halkta, eski dinin tek tük 
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_zayıf artı.klan resmi katolisizmin sathı altında hala yaşamağa devam et
mektedir. 

Peru'lulara gelince, onlar da her yerde bulunan güneş ilahına tapın
mışlardır. Halbuki bu ilaha layık ibadet, yalnız tııka ismiyle meşhur olan 
hükümdar ile alimler tarafından icra edilebilmiştir. Orada da tabiatla 
alakalı tabiat üstü varlıklara hürmet gösterilmesi şüphesizdir. Senede bir 
çok bayramlar yapılmış ise de, ilahlara, insan kurbanlan az ve nadiren 
takdim edilmiştir. Peru'da, ruha inanışın hakim olmuş bulunması muh
temeldir ; çünkü - tam Mısırda görüldüğü veçhile - ölen İn.ka'nın cesedi 
itina ile tahnit edilip büyük mezarlarda muhafaza edilmiştir. 

E. Seler, Gesammelte Abhandlungen, 1905 - 1908. - G. C. Vı:.iliant, Aztecs of 
Mexico 1941. 
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ESKi :ıvnsm 

Eski zamanların en meşhur · anıtlil'rı ehramlar idi. Bu abideler, mi-
- 18.ddan evvelki Yunan ziyaretçilerinin dikkatlerini celb etmişti ; hem bu 
muazzam binalar, hem de eski Mısırın şehirlerinde icra edilen, yabancı
lara da pek acayip görünen hayvan ibadeti Yunan coğrafyacıları ve 
edebiyatçıları tarafından büyük bir ilgi ile anlatılmıştır. HERODOT, 
DİODOR ve bilhassa «De Iside et Osiride» adlı eserinde meŞhur İsis mis
terlerinden haber veren PLUTARK, geçen asrın ilk onyı]larına kadar 
Eski :Misır dinine dair malf:ı:mat veren hemen yegane kaynak idi. Genç 
Fransız _alimi CHAMPOLLİON üç lisanda yazılan bir kitabe vasıtasiyle 
(Rosette taşı) Mısır yazılarının muammasını 1822 de çözmeğe başladık
tan sonra yavaş yavaş hem ehramlardaki metinleri, hem de hieratik de-

-
nilen bir hat ile yazılan papirüslerin muhteviyatını tetkike fırsat bulu-
nulmuştur. Halbuki şimdiye kadar eski Mısır dini ve kültürü hakkında 
bir çok malf:ı:matı elde etmemize rağmen bütün müşkil8.t henüz cirtadan 
kalkmamıştır. 

Eski Yunanlılar, tavsifi değişmez bir kül halinde mümkün olmayıp 
muhtelif tekamül mertebeleri geçirmiş olan Mısır dininin zikri geçen iki 
hususiyetini tebarüz ettirmekle bu dinin en önemli ana fikirlerini anlat
mışlardır : birisi, ölülere gösterdiği hürmet, onlara mahsus ayin ve me
rasim ve öli.imden sonraki hayata dair tasavvurlarıdır; öteki, hayvanat 
ayinleri, hayvanlara gösterilen saygıdır. 

tremleketin muhtelif yerlerinde ekseriya hayvan şeklinde temsil edi
len yer il8.hları vardı ki onlara mahsus hayvanlar takdis edilmişti. Bu 
mukaddes hayvanların en meşhur misali, Apis boğasıdır. O; en eski Mı
sır hükümdar sülalesinin zamanında memleketin kültür merkezini teşkil 
eden Menif şehrinde yerleştirilen P t a h adlı büyük ilahın mukaddes 
hayvamdır. Kendisi yaratıcı ve şekil verici olduğu için, sanatkar ve hey
keltraşların da koruyucu ilahıdır. Zevcesi, _aslan başı ile tasvir edilen 
S e h  m e t'tir ; onun bir akrabası, kedi başlı B a s  t e t, cazibeli bir aşk 
ilahesidir. Bu ilaheye ait, Bubastis denilen bir yerde, içinde yüzlerce kedi 
mumyası gömülü bir mezarlık bulunmuştur.) 

\İlahların çeşit çeşit hayvanlarla münasebetleri" vardı; kara leylek, 
şebek, koç, timsah, doğan, inek ve daha birçok hayvanlarda tecelli eden 
ilahlara tapınılmıştır., 
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{'.En eski zamanlardan başlıyarak Mısır'da bir güneş ilahının perestişi 
umumiyetle yayılmıştı. Bütün tabiata, bütün mevcudata bereket veren, 
R e diye isimlendirilen güneş ilahı, her gün kayığıyle göklerin etrafında 
dolaşıp sabahleyin gölge ve zulmetin hükmünü mağlfıp ed�r. Asırlar bo
yunca On (bugünkü Heliopolis)  şehrindeki ilahiyatçılar teferruatlı bir 
güne teolojisini geliştirmiş, R e'ye atfettikleri kuvveti arttırmışlardır. 
Memleketin sayısız ilahlarının çoğunu R e ' nin tecellileri olarak nan 
ederek güneş ilahı ile birleştirmişlerdir :)�Sabahleyin K h e p r a, öğle 
vakti R e , akşamleyin T h u m adlan ile vasıflandırılır.» İlahiyat
çıların fikir sistemlerinde ilahlar, sonraki mitolojide büyük bir rol oynı
yan üçlük veya dokuzluklarda tertiplendirilınişlerdir. Hristiyan teslis 
spekülasyonunun, başka dinlerde de sık sık rastlanmakla beraber hillias
sa Mısır' da -ğeliŞiıiiŞ -olan - bu- fikirlerin tesiri - altında kalmış olması �yet 
m meldir 

(Ölüm ayinlerinde özel bir ehemmiyeti olan ve hellenistik devre kadar 
büyük bir rol oymyan I s i s ile O s i r i s hakkındaki mitler ise, 
eski yaradılış ve kurtuluş tasavvurlarından ibarettir. Ona göre, ezelde 
gök ilahesi N u t ile zemin ilahı K e b arasında sıkı bir birlik vardı. 
(Bir gök ilB.hesi, din tarihinde ender görünen bir anlamdır ; gök ekseri.
ya, toprak anayı ilkah eden bir ilah şeklinde temsil edilmektedir. ) Bu 
tasavvurun yanında, eski Mısır'da gök de bir inek şeklinde tasvir edil
miştir ; birbirinden çok ayn olan yaradılış mitlerinin hepsini beyan ede
miyoruz. N u t ile keb arasındaki nikahtan, O s i r i s, İ s i s, S e t h 
ve N e f t i  s adlarını taşıyan 4 ilahi çocuk doğmuştur. İnsanlara kül
tür ve ahlak getiren, pek muhterem ve necip bir hükümdar sanılan ve 
eski Mısır adetine göre kızkardeşi İ s i s ' in zevci olan O s i r i s, 
kıskanç kardeşi S e t h tara�ından· parçalanarak öldürülmüştür.) (Ölü-. 
müne dair rivayetler farklıdır) . I s  i s, zevcinin arkasından ağladıktan son
ra, kendisini sihir ile tekrar canlandırmağa muvaffak olmuş ; yeniden 
hayata kavuşan O s i  r i s de ölüler ülkesinin kırallığma tayin edilmiştir. 
Firavunluğun kudretini şahıslandıran oğlu, doğan başlı H o r u z, mu
zip ve hil�kar _ S  e t h 'e karşı savaşmıştır ; babasına, kuvvetlerini art
tırmak maksadile muharebede _kaybettiği bir gözünü takdim etmiştir. 
Eski Mısırlı mitlerin psikolojik bir tefsirinin yazılması tecrübe edilince, 
O s i r i s, kendi varlığının farkına daha varamamış tabiatı şahıslandı
ran bir ilahtır ki, ölü Fira vn ile birleştiğinden dolayı kendi varlığını ta"\ 
nıyor ve başka ilahların hususiyetlerini benimsemek suretile en büyük 
ilah oluyor ; S e t h ise, tabiatın hem verimlilik, hem de felaket geti
ren karanlık kuvvetidir. · 

o s i r i s ' in hatırası için yapılan ayinlerde i s i s' in söylediği 
çok müessir ve şairane ağıtlar vardır : 
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Tek başıma, ilelebed ! 
Kocam, sana giderim. 
Ayaklarım yürüye yürüye giderler. 
Benden milyonlarca fersah uzak bulunmasaydın ! 
Bütün memleketler, bütün ülkeler, bütün şehirler, bütün mabedler, 
Bana gelip ağlayın, ellerinizi başl�rınıza tutun ! 
Ben İsis'im, bahtiyar V e n- n o {'e r'in karısı, 
Benden uzak olan zevcimin .. .  

İlahlar arasında bilhassa yazmanın mucidi ve ilmin ham.isi olan 
T o t , alakamızı kendine celb etmektedir ; o, ölülerin geçirecekleri mu
hakemede katiptir. Yunanlılar, onu kendi ilahlarından H e r m e s' e 
benzetmişlerdir ; H e r m e s T r i s m e g i s t o s, yani ü� defa büyük 
Herınes, isminde neoplatonik spekülasyonlarına ve oradan sim.ya ve bu 
gibi gizli bilgilere geçip onların usullerinde hikmet öğreten bir varlık sa
yılıp mühim bir yer tutmuştur. 

Müteaddit ilahların yanında Mısır dininde memlekete bereket veren 
Nil nehri de hürmete değer bir ilah sayılması şayam hayret değildir. 

�sos'ların m. ö. 17. nci asırdan önce Mısırı istila ettiklerinden son
ra, Theben şehrinde temerküz eden «Yeni Devlet» in, 18. inci dinastis.in
de en parlak zamanlarım gördüğü vakit, bu şehrin A ıri o n adlı yer 
ilahı, güneş ilahı il� birleştirilerek memleketin en yüksek, en kudretli ila
hı olmuştur. Bu birleşmeden sonra A m o n - R e ismini taşıyan ilah he
men on- as!l" şairane ve dokunaklı ilahilerle övülmüştür.) Onun ibadeti, tek 
tanrıcılığa çok yakın idi ; A m o n  - R e «benzeri ·yok, yegane ilah, do
kuzluğun reisi, yaratıcı» ve bu gibi tabirlerle methedilmiştir. Ona hizmet 
eden kahinler bütün kahinlerden fazla. selahiyet ve nüfuza sahip idi, yük
sek kahinin içtimai mertebesi yalnız firavnınkinden aşağıdır. Halbu ... 
ki kısa bir 2'':..man için, bu ayinler devam ettirilmeyip onların yerine yeni 
bir ibadet geçirilın.iştir. �!lliaddan önce 1377 - 1357 senelerinde Mısır':ın 
hükümdarı olan genç firavun AMENHOTEP IV, ilahların çokluğundan 
vaz geçmiş, halkını, zannınca aydın güneş kursunda (aton) . tezahür eden 
tek bir tanrıya ibadet ettirmeğe çalışmıştır. Memleketinde bütün mabed ve 
abidelerde A m o n - R e ile başka ilahların isimlerini ve onlara vakfo
lunan kitabeleri . tahrip etmiştir. Kendi ismini bile değiştirerek kendine 
«güneş kursunun aydınlığı» manasında olan ECHNATON isınini seçmiş
tir:�Theben şehri eski ilahiyatın merkezi olduğu için genç firavn yeni bir 
paytahtı - Tell el - Amarna şehrini - kurmağa karar vermiştir ki, 
orada severek perestiş ettiği ilaha tapıp ona gayet güzel güneş ilahile
rinde hayranlık, hürmet ve şükranım ifade etmiştir. Bu ilahiler firavnın 
kendisi tarafından yazılmamışsa bile, maiyetinde ve onun tesiri altında 
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yazılmıştır. En meşhur, bazı parçalarında mezmuru andıran şiirinin bir 
kısmı şudur : 

Göğün ufuklarında güzel görünürsün, ey her şeyden evvel yaşayan 
piir hayat güneş kursu ! 

Doğu ufukta doğarsın, . 
Bütün dünyayı güzelliğin ile aydınlatırsın. 
Sen güzelsin, se_n büyüksün, sen pınl pırıl parlarsın 
Sen bütün yeryüzünün üstünde yüce ve ulusun, 
Şflaların dünyaya şamil olur, 
Yarattıklarının ta uçlarına kadar. 
Sen ufukta doğup güneş kursu şeklinde, 
Gihıdüz paI'1Jday-.u.1ca dünya aydın olur . 

. Hayvanları..n hepsi yem otlarına sevinir, 
Ağaçlar qa, otlar da yeşilleşir, kuşlar yuvalarından uçar, 
Kanafiları seni över. 
Hayvp.ııların hepsi sıçraya sıçraya gelir, 
Uçan ve uçuşanlar hepsi, sen onlar için doğunca, yaşarlar. 
Gemiler akıntı aşağı, akıntı yukarı giderler, 
Göri.indüğünden ötürü her yol açılır. 
Irmaklardaki balıklar yüzünü gördükleri için şen ve şatırdır, 
Senin 11uaların denizin ta içine girer. 
Sen uzak göğünü yapmışsın, 
Orada doğup bütün yaptıklarım görmek maksadiyle. 
Sen yalnız var iken, yaşayan güneş kursu şeklinde doğarken, 
Görünürken, parlarken, uzaklaşırken, dönerken, 
8ayısız şeyleri yalnız kendine çıkarm.Jşsın : 
�ehirleri, köyleri, aşiretleri, yolları, ırmakları. 
Bütün mahlfıkatın gözleri seni görür. 
Gü.>J.ün güneş: olarak yeryüzünün üstünde bulunduğun zaman . .. 

Mısır'da tek tanrıcılığı yaymak maksadiyle g;_rişilen bu tecrübeye 
kat'şl ECHNATON'un ölümünden sonra eski ilahların kahinleri derhal irti
,.aıı:�.r bir muhalefette hulunmuşlardJr. lıfaamafih A t o n'un ile kıralın · 

isimlerinin hemen mahv edilmelerine rağmen Amarna kültürünün teşvik 
ettiği yeni sanat hareketleri, mesela eski Mısır'da mutad olan sert ve 
mehabetli bir us!fıpta temsil edilen heykel ve kabartmaların yerine ha
yata daha yakm, tabiata daha uygun tasvirlerin kabul edilmesi gibi, bu:n
dan sonraki. asırlarda da göze çarpan bir iz bırakmışlardır. 

\J,1:uhtelif ilr,hların ve onların en yücesi olan A m o n - R e'ye ait, 
muhteşem mabed!erde icra edilen ayn ve merasim, gayet titizce ve res
mi şekillerde mudebdeb ve mutantan bir surette vuku bulmuştur. Mu-
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azzam bir kapıdan girerek «ilahların yolundan.>> geçip mabedin , içerisine 
giderdi ; fakat en mukaddes yer tamamiyle karanlık idi. Bu hücrede otu
ran ilah heykeli nefis elbiselerle giylıınıiş, kıymetli zinetlerle süslenmiş · 
tir ; ona da lezzetli yemekler, nefis şaraplar takdim edilmiştir. Bütün bu 
vazifeleri görmek için müteaddit kahin sınıfları mabedde bulundurul
muştur) 

En yüksek (ve esas itibariyl� tek) kahin, firavun kendisi idi. An
cak paytahtının dışında başka kahinler onun yerini tutmuşlardır. Fira
vun da en yüksek ruhani reisi olmaktan ziyade, henüz hayatta olduğu 
vakit bir ilah sanılmıştır. Bu hal, aşağı yukarı m. ö. 2500 senesinde ya-: 
zılm1ş bir metinde «R e onu (yani firavm) doğurmuştur» diye tesbit 
edilmiştir. Daha eski zamanlarda, firavn'ın yaratıcı ilahın kendisi olduğu
nü söyliyen bir teolojinin mevcud olması muhtemeldir. İlah olarak zevcesi
ne hulfil ederdi ; oğlu, yine ilahtı. Kıraliçenhı doğurduğu oğlu, ilahi baba
nın kendisidir. Bu tasavvurun bir ifadesi olarak «annesinin bugası» ndan 
bahseden mitolojik esatirlerde görmekteyiz (buga : ilahın bir tecellisi
dir) . Firavun, her gün icra ettiği merasimde ilahlardan yeniden kudret 
ve ilahi kudsiyeti alırdı. Öldükten sonra O s i r i s'le birleşerek başka 
Hahlarla beraber ona da tapılmıştır. 

\Eski Mısır dininin bizi beliti en fazla ilgilendiren ve yalnız ona mah
sus olan bir tarafı, ölüm hakkındaki tasavvurlarıdır. Edebiyatta, daha 
doğrusu bize gelmiş olan yazıların en büyük kısmında - en eski za
manlardan kalan Ehram metinlerinden başlıyarak Yeni Devlete ait mü
teaddit papirüs yapraklarındaki yazılara kadar - bu meseleler yer al
m1ştır. Halbuki Mısırlılar bu sebepten bedb1n ve dünyadan btlınıış bir mil
let sayılamaz ; bilakis, bu dünyevi hayatı çok sevdikleri için aynı hayat 
ahirette de devam etsin diye ölüler ülkesine giden yolu mümkün olduğu 
kadar kolaylaştırıp öfülerhı istikbalini mümkün olduğu nisbette güzelleş
tirmeğe çalışmışlardır.) 

Ölüme müteallik edebiyatın en mühimmi ve Mısır'da cari olan muhte
lif tasavvurlara dair tafsilatlı malfunatı veren parçası, muhtelif zaman
larda yazılmış olan ve muhtelif okunma tarzları bulunan «Ölüler kitabı» 
dır ki, ölülerin ellerine verilip, onlara, öbür dünyaya giden güç yoldan 
geçerken iki dünyayı ayıran ırmağı aşmalarını kolaylaştıran afsun ve si
hir sözleri ihtiva etmekte, öbür dünyanın mahiyetinden de bahsetmek
tedir. 

\.Eski Mısır'da insanın mahiyeti hakkında hüküm süren tasavvurları 
anlatmak kolay değildir ; çünkü, iptidai milletlerin çoğunda görüldüğü 
veçhile, bir tek ruhun değil, muhtelif ruhların mevcud olmalarına ina
nılmıştır. Bu inanışa nazaran, ba denilen ruh prensipi, ölümde bedenden 
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ayrılmaktadır ; o, hayat veren, muayyen şahsiyet bahŞeden bir kuvvet 
olsa gerektir ; ı,a ismiyle meşhur olan başka bir ruhun bedende kalması 
gayet muhtemeldir� 

Beden ile ruh arasında mevcud olarak ölümden sonra bile devam 
eder gibi telakki edilen bu münasebete inanıştan dolayıdır ki," ölünün ce
sedi büyük bir itina ile tahnit edilip kendisine kurbanlarla duaların arz 
edilmesine lüzum görülmüştür. 

Bunun için de kabirler ebediyete kadar kalacak bir metanetle bina 
edilmişlerdir : firavunların muazzam kabirleri olan ehram veya asırlar 
sonra Nil nehrinin batı kenarında kayalarda açılmış kocaman ölü odala
rını da bu fikrin bir aksi sanmamız lazım .gelmektedir. 

O kadar mehabetli bir kabri olmıyan fakiri öbür dünyada bekliyecek 
olan kısmet, herhalde pek fena olsa gerektir. 

Cenaze merasiminde, esatire göre, İ s i s ' in O s i ri s ' i · yine 
hayata kavuşturmak için icra ettiği ayinler tekrarlanmıştır. 

Öbür dünya hakkındaki tasavvurlar asırlar boyunca değişmiştir ; 
bazen, olüler ülkesi, oraya giden yol gayet müşkül ve tehlikeli olı::nakla 
beraber bereketli bir memleket olarak tasvir edilmiştir. O memleketin 
kıralı O s i r i s 'tir. Bazen de - ilk zamanlarda yalnız kırala ait "bir ta
savvurun adi insanlara da nakledilmek suretiyle - ölü'nün artık O s i
r i s ile hir olacağını söyliyen metinler vardır. On'da yerleşen güneş 
ilahiyatçılarma nazaran ebedi saadet, güneş ilahının kayığile göklerde 
dolaşması ile elde edilir . 

. \ Ölüler kitabının 125. babında, ilahların ölüyü muhakeme edecekleri 
anlatılmaktadır : adalet ilahesi onu O s i r i s' e aldıktan sonra, yüre
ği tartılır ; tartmanın neticesini yazı ilahı T o t bir deftere yazar -
bu, kıyamette konacak mizanın ilk misalidir. 42 yargıç bu sahneye işti
rak ederler ; ölü, hiç günah işlemediğini , merhametli olduğunu, ölülere ye
mekler, ilahlara kurbarJarı takdim ettiğini itiraf etmeğe icbar edilir. Bü
tün ilahların isimlerini de taıuması şarttır. Bu muhakeme ve imtihandan 
geçti mi, uhrevi saadete nail olu!\ 

Fakat öbür dünyaya gidenlerden hiç kimse dönmediği için, eski Mı
sır edebiyatı, insana günlerini şenlik ve neşe içinde geçirmeği tavsiye et
mektedir. BüyU.k miktarda mevcut olan hikmet sözleri de aynı nasih.atta 
bulunmaktadır ; bunların en meşhur kısmı, İMH;OTEB'in hikmet sözleri
dir ki, ibrani hikmet sözleri üzerine derin bir tesir bırakmıştır. Mesud 
b:i.r aile hayatının, çocukların bolluğunun da insanın dünyevi saadetini 
tamamladıkları gibi uhrevi saadetin temelleri yine buİılardır : çünkü ölü 
merasimi yapmak, oğulların · vazifesidir. 
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Bir papirüs, eski Mısır dininin tarihinde hususi bir yer tutan «Ha
yattan bıkmış olanın kendi nefsile bir konll§ması» ismile şöhret kazanan 
mükalemeyi ihtiva etmektedir. Bu parça, m.iladdan önceki 20. asrın baş
langıcında yakın şarkta hükmeden pek müşkül ve karişık zamanlarda ya
zılmıştır. Orada insanın, n�fsini kendinden ayrı bir . varlık olarak telak
kiye varmasını din tarihinde ilk defa ,olarak görmekteyiz. Ölüme susa
yan bu insanın söylediği bir kaç Şiir, e�ki zamanlarda bulduğumuz en gü
z_e� _ lirik . parçal!:J.rdır. 4000 sene evvel '

· 
karasevdalı bir - gönülden · çıkmış 

.olan şu şiiz:; bu günlere kadar yıpranmamış, dün çiçeğini açan nilüferin 
kokusu kadar ·. taz_edir : 

. 

Ölüm - bugifii· ön�de duruyor 
B� hastanın şifası gibi, 
Rah.atsız�tan sonra . bir · gezinti g!bi: 
ölüm bugün önümde dunıyor, · 

· · ·  
Mürisa.filerm kokulan gibi, · 

· · Rüzg!rli bir günde yelken · altında bir oturiiş c �bi. 
Ölüm bugün önümde duruyor, 

. Nilüferin rayihası gibi, . 
. .İnsanın, serhoşluğun kıyısında· oturuşu gliİi. 

Ölüm . bugün_ önümde duruyor, 
-Sen.elerce hapislerde . yaş!:J.yan · bir insanın, 
Kendi..eviıii özlemesi gibi .. : 

·A. ERMAN, Die · ı::,iteratur der Aegypter, 1923 - A. ERMAN,' Die aegyptlscıi.e 
Religion, 1943. · -=- · G; ROEDER, Urkunden des a1ten Aegypten., · 1�23. · - . J. 
BREASTED, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1912. · -
H. KEES, Totenglaube und .İenseitsvorstellungen . der alten Aegypter, 1926. ·_ 
H . . KEES, Der Götterglaube ·im alten Aegypten, _ 1941. -. . . 
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SÜMER VE AKAD DİNLERİ 

Mısır'da olduğu gibi, Fırat ile Dicle arasındaki cezirede de miladdan 
3000 sene kadar evvel pek yüksek bir kültür ve medeniyet teessüs et
ı:nİ§tir. O civarlarda asırlar boyunca, muhtelif milletler, çeşit çeşit ırklar 
birbirini takip etmişlerdir - Sümerler ve Akadlar, Amurrulular � Kas
sitlar ve Asuriler.\M. ö 668 - 626 Asuri milletinin kıralı olan ASURBANİ
p AL'ın büyük kütüphanesinde, en eski Sümer devrinden ta Yeni - Asur 
devrine kadar dine ait metinler muhafaza edilmiştir ki bunlar eski ka
hin dinlerinin özelliklerine dair kıymetli· m.alUm.at vermektedir. Irak'ın 
muhtelif yerlerinde yapılan kazılarla bu husustaki bilgilerim.iz seneden 
seneye artmıştır� 

En eski zamanlara ait (m. ö. · 3000) kültürlerin en önemlisi, Sümerle
rinkidir. Onlar, ne samı ve ne de aryan ırklarına mensup olan, galiba 
dağlardan gelmiş bulunan bir millettir. Dinlerinde hususi yer ilahlan
nın büyük bir eheıriıniyeti haiz olması pek muhtemeldir. ıı:akat ilahların 
göze çarpan bir hususiyeti, isimlerinin çivi yazısında daima yıldız şeklin
de bır ışaretle beraber yazı!masıdfr. Demek; eski ilahların şüphesiz- gök
te ·sikı bil" mtinasebeti vardi. Halbüki Sumerler ve orilardan sonra -gelen 
rinetıerin ilahlan uzak semavi varlıklar değildir ; bunlar tam insan şek
linde görünen hükümdarlar sayılmışlardır. Ancak bu ilahlan insan
lardan ayıran, bilhassa ölümsüzlüktür. İnsanlar, ilahların hademeleridir ; 
onlara güzel evler bina edip lazım gelen yemek ve içecekleri takdim eder
ler, . onlan sevindirip öfkelerini teskin etmeğe çalışırlar. 

Sümer dininin çok dokunaklı bir tesir bırakması Lahaş'lı kıral GUDEA' -
nın kurduğu mabede yazdırdığı metinler sebebiledir ki kıra! orada, rü
yalarından, mabedin binasından, dualarından ve bütün dini meselelerden 
bahsetmektedir. Fakat dinin büyük bir kısmı aşağı yukan m. ö. 2000 yı
lında Sümerlerin ülkelerine akın eden cenup kısmında Babilonya'lı, şimal 
kısmında Asuriler denilen sami milletler tarafından benimsenmiş ve bu 
suretle bize kadar gelmiştir. Sümer ilahlarının çoğu, yeni gelen nahlarla 
birleştirilmiş, ilahiya�çılar tarafından Akad ilahlarının baba, yahud baş
ka akrabalan olarak beyan edilmişlerdir. 

Samilerin Sümerlerden aldıklan ilahların en mühimleri, bir üçlükte 
toplanan A n u, E n 1 i 1 ve E a' dırlar. 



A n u, esas itibariyle göklerin malikidir; bu sıfatla da, .kıı-al
lan tahta çıkarır. Mukaddes şehri Uruk. olan bu ilahın, bütün tabi� 
at üstü varlıkların en yücesi olması, kendisine ait olan rakamın - 

eski Şark matematiğinin temeli olan - 60 olduğundan belli olur. 

E n 1 i · l ise; muhakkak rab ve hükümdardır; bazen hem gö
ğün hem yeryüzünün sultanı ·olarak · tasvir edilmesine rağmen bil
hassa yeryüzüne bağlıdır. Mukaddes şehri Nippur, mukaddes sa
yısı 50 olan bu ilah, dağların padişahıdır, insanların kısmetlerini 
tayin eden tapınaktır. 

E a ' ya gelince, suların derinliğinin ilahıdır; eski zama.ıılar
da iki büyük ırmağın mansaplarında vaki olan Eridu şehrinde ona 
tapınılmıştır ; kırk'a bağlı olan �u ilaha, temizleyici, velfı.t kuvvet, 
aynı zamanda da· hikmet sıfatları izafe edilmiştir. Büyük bir büyücü, 
mahir bir sanatkardır ; bu sıfatlardan dolayıdır ki, insanların rla 
yaradam olarak tasvir edilmiştir. 

lBu büyük üçlük mitolojide ve ilahiyatçıların fikir sistemlerinde neka
dar mühim olursa olsun, onlar asırlar boyunca başka ilahların gelişmesin
den dolayı göze çarpan üstünlüklerini kaybetmişlerdir. Nippur şehrinin 
ilahı E n 1 i l'in yerine takriben m. ö. 1950 yıllarında, Akadların yeni 
payitahtı Babil'in yer ilahı M a r d u k gelmiştir. M a r  d u k, büyük ilah
lar arasında en önemli mevkie yükselmişti. Eski Babil yaradılış esatiri, bu 
ilahın, ezelde Tiamatu adlı muazzam deniz ve kaos ejderini öldürdüğü
nü anlatmaktadır. Kahraman, ilah kurultayı tarafından dünya hüküm- · 

'lan payesine çıkarılmıştır. Onunla bundan evvelki ilahlar arasında mü� 
nasebet kurmak ma�sadiyle, M a r d u k, E a ' nın oğlu olarak tavır 
sif edilmiştir. E a ' nın hikmetini tevarüs ettiğinden hastaların dert· 
lerine şifa verip devleri kovabilen ulu bir üfürükçü ilah şeklinde tasavvur 
edilmiş, öbür taraftan da yaratan ilaha ait sıfatlarla süslenmiştir. Ken
disine 50 şeref lakabının verilmesi, ehemmiyetine bir işarettir. Müşteri 
yıldızına bağlı olan bu ilaha ibadet, Yeni . - Babilonyalı devrine fiadar de
vam e�i§tirj 

M a r  d u k şerefine yapılan bayram, İlkbahar veya Nevruz bayra
mıdır. Babil mitolojisine göre ilahlar o gün mabedin en mukaddes yerin
de toplanıp gelecek senenin mukadderatını tayin edip göklere yazmak
tadırlar. 

Başka şehirlerde yerleştirilen yer ilahları, M a r d u k'un yanında 
ya kaybolmuşlar. yahut da hususiyetlerini değiştirmişlerdir: N i n  u r  t a. 
eski bir fırtına ve rüzgar ilahı, bilhassa harp ve av ilahı olmuştur ; düş
manlarına okla taarruz eder. Bazı yerlerde M a r d u k 'tan daha kuv-
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:v:etli olan N .  a b u ( N e b o ) sonra onun · oğlu olara�. telakki edil
miştir - o, Mısır' da T o t olduğu gibi, insanlara . kültür ve yazı sana
tını getiren ila.Jıtır. Bunun için bilhassa fal sanatı ile meşgul . ve yazı 
yazmağa vakıf olan kahinlerin ilahıdır ; ekseriya, elinde . çivi yazısını 

. kazmak için kullanılan bir kalemi . taşır gibi temsil efü1:miştir. 

N e r g a 1 'a gelince, hem öldürücü güneş harareti ile, hem de ölüm 
ülkesiyle münasebetleri mevcuddur ; hususi sahası, bilb,assa yeraltında.
ki ülkedir ; ·  hem oranın hüküıiıdarı, hem de dev, gulyabani, cin gibi mah
lf:ıkatın korkunç ilahıdır. 

· Sayısız ilahlardan, ateş ila.Jıını zikretmekle iktifa ederiz ; o, büyiik 
temizleyicidir, kurbam yaktığı için de insanlarla ila.Jılar arasında muta-
vassıttır. ' 

Bundan maada, her büyük ilah için ·bir zevce tasvir ·edilmişse de, bu 
müennes kuvvetlerin özelliklerini pek iyi göremiyoruz ; kıraliçenin 
riyasetinde · kabineler, onlara layık ibadeti icra etmekle meş� olur
larmış. 

Sümerlerden alınan zikri geçen üçlükten daha mühim bir Akad üç
lüğü vardır ki, birinci ila.Jıı, ay ilahı S i n ' dir. Onun yanında eski sami 
güneş ilahı Ş a m a ş  bulunmaktadır. Üçüncü ilahi varlığa gelince, ba
.zı yerlerde rüzgar, fırtına ve yağmur ilahi, buga veya arslan suı:etli 
A d a d veya R a m a n ' dır ; fakat ekseriya Zühre yıldızına bağlı 
olan I ş t a r adlı verimlilik ilahesi, büyük ana-ila.Jıe, S i n ve Ş a:.. 
m a ş ile beraber bulunmaktadır. 

S i n  ise, ona en eski zamanlardan beri Kaldealı Ur şehrinde tapınıl
inıştır. Onun adına icra edilen ibadetin ikinci merkezi, orada miİaddan 
so�a bile ay ve yıldızlara tapan ve İslam tarihinde de bir rol oynıyan Sa
bi'lerin vatam olan Harran şehridir. - S i n, nur verici, aydınlatan, fal 
sanatım koruyan ilahtır ; göklerin ve yeryüzünün padişahı da odur. Güzel 
ilahilerde, ekseriya ya boynuzlu boğa veya göklerde dolaşan gümüş ka
yık, yahud da mavi sakallı bir ihtiyar şeklinde tasvir edilmektedii-. 

Hükümdar sıfatiyle, S i n bütün ilahlardan, güneş ila.Jıı Ş a -

m a ş ' tan bile, yüksektir. Gece, günü doğurduğu için Ş a m a ş , 
S i n ' in oğlu sanılmıştır. O bilhassa her şeyi gören kahram�n .. dün
yada adalet yayan ve adaletle hüküm veren büyük yargıçtır ; mitolojide 
kendisine Adalet ve İnsaf adlı iki oğlu isnat edilmiştir. Adalet ilahı sıfatiyle, 
insanlara da kaınuıları vermiştir : Eski Babil · sanatııµn en meşhur ka
bartmalarından biri, Babil kıralı HAMMURAPİ'nin kanunlarını ihtiva 
eden levhaları Ş - a m a ş'ın elinden kabul ettiğini göstermektedir. 



Gök gürleme�ini şalpslandıran .A,. d a d ve,ya_ R a m a n, · Jrasµ-ga 
ilahlarının mahiyetinge gürültü ile d1:1nyayı ge�ektedir_; insan, _ _  djiş:µıa
lll.Il.Jll m�mleketini tahrip etmek isteyince o ilaha afsun ve dua _ile tevec
cüh etmiştir. 

Üçlükte A d a d ' dan daha sık rastlanan 1 ş t a r ' ın ibadeti 
Akad.larda büyük bir rol _oynamış, başka milletlere de sirayet etmiştir ; 
Elam ve Mitanni�de oz:ı,a rastlanır ; - Yunıiİııııarda da .A:. s t a r t e is
miyle şöhret kazanmıştır. Eski Sümer dininde _ muhtelif ana ilaheler var
mış ki onların en büyük kısmı dinin inkişafı sayesinde büyük ilahların 
zevceleri haline ni.ünkalıp olmuşlardır. Aynı inkişaftan dolayıdır ki, 1 ş
t a r, bütün müstakil müennes ilahi varlıkların hususiyetlerini benim
siyerek yegane büyük verimlilik, aşk ve ana ilahesi olmuştur. Ş i n 'in 
kizı - olduğu için Ş a m a ş'ın kızkardeşi olarak göklerin kıraliçesidir. 
Mukaddes sayısı 15 -dir ( S i n 30, Ş a m a ş 20 ) . 1 ş t a  r, hem 
akşam yıldızı, hem de sabah yıldızı olan Zühre'ye bağlı olmasından dola
yı hem geceleyin, hem de gündüzün yapılan işlere bakar : bu suretle hem 
aşk ilahesi, hem de. aydın ve cesur harb ilahesi şeklinde tasavvur edilmiş
tir. Bilhass� Asur mitolojisinde, pars veya aslanın sırtının üstünde du
rarak ya ava veya harbe gidiyor gibi görünmektedir. Öbür taraftan ana 
ilahe olduğundan bazen memede bir çocuğu vardır. Sayısız ilah ve kıral
larm sevgilisi olan 1 ş t a r ' a insanlar en dokunaklı ve tatlı .dualarla 
teveccüh etmişlerdir ; o onlara şefkat ve merhametle bakmıştır. Aşk ila
hesinin ibadetiyle meşgul olan hl_:ll;usi kadın kahineler mabedlerde ·hu
lıinmuşlardır ; ayinlerine, mukaddes fahişelik dahildi. Halbuki kadın ka
hinler; çocuk doğurmamalıydılar; bir çocuk doğdu mu, derhal anasından 
alınıp başka bir yerde yetiştirilmiştir. 

Ta Sümer zamanından kalan bir mitolojik destan, . İştar ile sürüle
rin ilahı olan T a m m u z ( D u m u z i ) arasındaki aşk hikayesini 
anlatmaktadır. Yaz zamanında (yani temmuz . ayında) öldükten sonra 
ilkba_har ye§illiğini mezarının kuytuluğuna götüren genç T · a m m ü z, 
yeni yılın başlangıcında tekrar hayata kavuşup bütün memleketin neş
vüne�asım dünyaya getirmektedir. 1 ş t a r ' ın genç maşukunu kayb 
ettikten sonra söylediği ağıtlar "dini edebiyatta hiısusi bir yer almak
tadır : 

Kaybolan için ah u feryad edilir : 
Vay' evladım diye ah u feryad edilir, 

. Vay Damucuğum diye 8.h u feryad edilir . . .  
Annenin onu doğm.'duğu parlıyan çamdan, 
Eanna'da, aşağıya, yukarıya ah u feryad edilir. 
Sahibiri evi ah u feryad ededurur, 
Sahibin ·şehri ah u feryad ed,edurur. 
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Bu feryad, çiçeklenmiyecek nebat için bir feryaddır, 
Bu feryad, başak vermiyecek buğday için bir feryaddır. 
Hazine ve mal bir defa daha zuhfir etmiyecek hazine ve mal içindir, 
Kuvvet vermiyen zayıf kocalar, zayıf çocuklar içindir. 
Bu feryad, kamış vermiyen derin ırmak içindir. 
Bu feryad, buğday vermiyen tarlalar içindir . . .  

Bu feryad, baharat vermiyen nebat yatakları içindir. 
Bu feryad, uzun ömür vermiyen saray içindir . . .  

T a m m u z'un yeniden ölüler ülkesinden çıktığı · gün, «İşta.r'ın cehen
neme gitmesi» ni anlatan bir §iir okunmuştur :  Sevgilisini kurtarmak · için 
yer altındaki ülkeye inen ilahe orada A.b-ı hayatı (Bengi Su'yu) elde et
meğe çalışmış, bir çok güçlüklerden sonra arzusu yerine gelinceye kadar, 
bütün dünyada nebatların neşvüneması, havyanların yavrulaması büsbü
tün kesilmiştir. 

T a m m u z, tam Mısır' da O s i r i s gibi, din tarihinde mühim bir 
yeri haiz bulunan, ölen ve mezardan çıkan ilahlardandır; halbuki tabiatın 
tezahüratına Ö s i r i s'ten fazla bağlıdır. Tabiat her sene aynı şekilde 
görünen yetişip ölmesini şahıslandıran bu ilahlar, Allahın faaliyetini bil
hassa tarihi inkişaflarda, özel tarihi hadiselerde göre milletlerde (bilhassa 
Yahudiler ! )  artık ehimmiyetlerini kaybetmişlerdir. 

Akad ilahları arasında Asurilere mahsus A ş u r'u zikretmeliyiz. O, 
memleketin sultanı ve harb sahibi olarak tasavvur edilip resmi de kıralın 
mühürüne kazdırılmıştır. Harb esirleri ve başka §ehirlerden getirilen ya
bancı yer ilahları kendisine takdis ettirilmiştir. A ş  u r, umumi inkişaf
tan dolayı yükseltilen başka ilahlar gibi bazen de dünyayı yaratan i18.h 
sanılını§ ise de, büyük Akad il8.hlarından fazla kendi millet ve. §ehrine 
bağlı kalıiıl§tır. 

. � 
· \.Adlan geçen büyük ilahların yanında daha ehemmiyetsiz ilahl var-

lıklar da vardı. Hastalık, veba, felaket gönderen dev ve cinler dünyada 
sür:ü sürü mevcuddur. Onlara kar§ı muhtelif sihir ve afsun duaları, komp
like ayinleri icra edilmi§tir. Gökte bulunan lgigi'ler, yeryüzünde oturan 
Anunaki'ler resmi dualarda zikredilmektedir; hemen her ilah tabakasına 
mahsus kahinler titizce tert1plendirilen rasimelerle meşguldur:ı 

Maamafih, Asur ve Babil dininin dünya kültür tarihinin inkişafı için 
önemi olan hususiyetler, bu çeşit çeşit i18.hfar, bu sayısız cinler, bu titiz 
merasimden ibaret değildir ; bu tarafları, yalnız o zamanki «kahin dini
nin» en tipik misalidir.�izi _ilgilendiren özelliği, büyük ·kozmik münase
betlere inanıştır. Dünyam:h gidi§i ilahlar tarafından tayin edilmiş, yıldız
lara yazılmıştır. İnsanın vazifesi, yıldızların ayn vaziyetlerinin hangi ma
naları ihtiva ve hangi değişi.klijtlere işaret ettiklerini öğrenmek, . yani nü-
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cum ile tabiat ve insan hayatı arasındaki benzerlik ve bağlılıkları araştır
maktır.\\ 

Eski Babilonya'lılann heyet ilmine müteallik bilgileri gayet genişti ; 
ayın, güneşin, yıldızların hareketleri hesap edilmiş, göğün taksim edilmesi, 
12 burclu zodyağın ta:vs� edilip ayrılması daha o zam.anlarda icad edil
miştir. Hatta gayet müşkil bir muamel�de bulunmak suretiyle küsfrfları 
�esapedilip önceden haber verilebilmiştir. Babilonya'lılarm hesap sistemi
nin temeli 60 olduğundan günün, saat ve da�alarm bu gühe kadar kabul 
edilen şekilde altmışa taksim edilişi 3500 sene evvelki riyaziyecilerin eser
l�rine dayanmaktadır. 

l Halbuki bütün bu hayrete şayan bilgiler yalnız astroloji' den çıkmış, o 
sanatın bir yardımcı ilmi olarak telakki edilmiştir. Astroloji ve fal sana
tında 7 sıtyısı gayet büyük bir rol oynamıştır ; haftanın 7 güne taksim 
edilmesi o zam.andan kalmıştır. Haftanın yedinci günü uğursuz olduğu için 
insan o günde çalışamadı ; ne vazifesine bakmağa, ne de kurban yakmağa 
mezun oldu. İsrael'de görünen Şebt takdisi, o günde hiç bir işe bakılma 
ması, bu usulün tesiri altında kalmlş olmaktan ileri gelmiş bulunması ga
yet muhtemeldir) 

C'Fakat yıldızlara bakarak istikbali «gök yazısından» önce söylemekten
se, . Babil kahinlerin tefeül için daha başka vesileleri vardı. Bilhassa öldü
rülmüş kurban hayvanlarının kara ciğerlerine bakış gayet iyi neticeler 
vermiştir. Bu «Ci -ere baki » keyfiyetihe eski zam.anlarda hemen bütün 
buyi!k mmetterde rastlama!rtayµ:; nitekim oma mne a r ya 
tir. Bize gelen büyük tunç veya taş ciğer nümunelerinin gösterdiği veçhile, 
bu organın her noktasının başka bir manası vardır ; hususi bir yerde, bu 
veya şu değişiklik peyda olursa, dünyada veya evde muhakkak bu veya 
şu hadise zuhilra gelecektir. Pek mekanistik olan bu tefeüle benzer bir 
usul de, su ile zeytinyağının kanştınlması ve bu suretle görünen muhtelif 
şekillere bakarak istikbalin •önceden söylenmesidir� 

ıBu majik tecrübelerin yanında . rüyalara büyük bir ehemmiyet atfedil
miştir ; Sümer kıralı GUDEA meşhur yazılarında, onu bir mabedi bina et
meğe teşvik eden rüyalardan bahsetmiştir ; bu gibi rivayetler çoktur.1) 

Kahinlerin - bu fal sanatı bir yana - işi, kötü dev ve cinlere karşı 
ihtiyat tedbirleri almaktı. Her köşede, her sokakta gizlenerek pusuda bek
liyen hastalık ve felaket ci.hıerini korkutmak veya kovmak ıçın bir çok 
resmi tabırler, muayyen aYfiller mevcuddu. Bazen de kötü cinlere=K2Tşı 
saaece bir afsun sözü kafi gelmez, gökteki iyi . ilahlara niyaz edilerek on
lardan yardım istirham edilmiştır; o hatd:e, kendisinden mi:iessiı olatr"g
sun, yüce tanrıya yalvaran dua ile oirleştirilmiştif. 
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Hemen bütün �fsun dualanı;ı:da, kahin evvela M a r A � k'a mürac�at _  
eder ; bu ilah ricasını babasına _ yani E a'ya - iblağ eder ; ondan: aldı- . 
� cevabı ��hine bildirir. Hastalıklara karşı alınan tedbirleri iyice anlatan 
bir dualllİl. nümunesi şudur : 

Irmak ilahı beni göndermiş, ilah beni göndermiştir. 
Memlekete şifa getiren üfürükçü benim. 
Şehirde dolaşan büyük temizleyici kahin benim. 
Namtar'ın yakaladığı, Aşakku'nun üzerine atıldığı hasta -
Eridu'nun ağzı yıkanmış · üfürükçüsü benini. 
Ben o hastaya yaklaşınca, 
p.asta adeleleri görünce, 
uzuvlarını gözden geçirin�e, 
hastaya E a'nın suyunu serpince, 
hastayı korkutunca, · 

hastanın yanakiarını okşayınc.a, 
ıiastamn üzerlıide bağırınca, · · 

· Eridu'nun . afsununu söyleyince -
· o  zaman iyi dev, iyi koruyucu ilah yanımda olsun ! 

Aşakku , devlerİiı.e gelince, yedi çeşit hastalık . devlerinden. hastanın 
paşıİıı agrıtaiı cinsidir. 

· · 

Bir. kişi bir belaya müptela olduğu zam.an mabeddeki merasimde ha
line uygun . ağıtlar söylenilmiştir. Halbuki bu şiirler kendi. duygiılarını 
anlatan ·şahsi şiirler değil, kahiiıler tarafından telif edilen nümunelerdir. 
Bazen basit, uzun tekrarlanan şikayet ve feryadlardaıı." ibarettir; ba
zen de felaket ve bahtsızlığı pek dokunaklı ve müteessir sözierle tavsif : 
eden şiirlerdir. Dua eden, belalarinı anlattıktan sonra, Şiirin sonunda ilah
taı{ yardiriİ. ister, · günahlarından kurtulmasını diler. Çünkü ·· o zam.8.nla
rm gÖrü§ünde insana isabet eden hastalık ve felaket güıiah i§lemesfııd.en 
ileri gelmiştir. Bu sebepten, her meras�de ev�ela . günahların itirafı la
zımdıı;', insan belki istemiyerek bir ilahın emirlı;ırine . göre davranmamış, 
in.sanla�a karŞı fenalıkta bulunmuştur - günah, tam maddi . bir pislik 
gibi, °b.fJ..§ka �eJ�re s�apilir. Günahtan kurtulan insan, felaket ve :P,as
talıkfan kurtulriıuş olur." Zavallı insanları tehdit eden, öfkelendiren ilah
ların kalblerine dokunmak için hu,sust kahinler ağlayıp · ağıt söylemekle 
meşgul · idiler ; günahkar, uzun arıtma merasimine maruz kalmış,· kur- · 
tulQ.:ııktan sonra dualarında vadettiği kurbanı tak� ' :etmeJde · mükellef · 
idi. Kurban ayinleri, pek azametli bir surette süslü mabedlerd� icra edil· · 

m.jştir. ilahlar, tam . insanlar gibi, güzel bi r evden zevk. aklıkları içf.n en· 
eski zamanlardan beri kendilerine mehabetli mahedler tahsis · edilmiştir. 
Sümer zamanında bu mabedler ziklmra.t (pek yüksek, muhtelif katlar- · .  

...... · .  
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dan ibaret. bir bina) şeklind_e ya_pılrrı.ıştg-; dağ}aq andıran bu . mabedin en 
�Uksek. - li�ti - iia:�aryn . oturdtİgu yerdir. Aynı zaı:rianda b� zikkurat' 
lar, nücumlara baJµnak ·: için . ço.k : _elver.işli idi . . Mabed, yalnız uzun 
hazırlıklardan, uğtİrlu - yerin, uğurlu zamaiiın ' belirtilmesinde� sonra bi
na �·edilmiştir; işlere bizzat kıral iştirak etmiştir : bir çok resim ve hey
keller, kıralı, · elinde veya - başında lazım gelen maddeleri taşır halde · gös
terin.ektedir. o da, en büyük ka.hinôir. Mabede ait bütün blıiaların biti,. 
rillilesinden sonra heykeller getirtilip husus! merasimle canlandırılmışlar
dır; bundan sonra, il8.Iıın hakikaten onu gösteren heykelde bulunmasına 
inanılmJşbr· Bunun için kendisine her gün seçme yemekler, lezzetli şarap
lar, bira ve swar takdim edilmiş, kurban hayvanla:r;ı da sunulmuştur� 

· - : 1rznn · :kurbaıi ayinlerinin en önemli kısmı, kahinlerin söyledikleri 
ilahilerdir. Uzun şiirlerde ilahın şeref isimleri, harikulade işleri sayılıp 
en güzel ve şairane kelimelE'.rle övülmüştür. İlah ne kadar ehemmiyetsiz 
olursa olsun, ona takdim edilen ilahilerde ulu, kuvvetli bir hükümdar, 
di,i!!yanın yaradanı, dünya nizamının korucusu ol?-rak . medh edilmekte� 
dir. Mesela ay ilahı S i n'e şöyle hitap edilmektedir : 

:kuvvetli genç boğa, kalın boynuzlu, kusursuz uzuvlarla, 
laciverd sakallı, bolluk ve bereketle dolu ! 

· Levent endamlı, kendinden yetişen meyva, 
muhterem görünen, bereketinden doymamıza imkan olmıyan, 
her. şeyi doğuran anarahiın, canlı . varlıkların ortasında mukaddes bir 

ikametgah kuran sen ! 
Bü_t_ün ülkelerin hay�tını elinde tutan, merhametli, . lutufkar peder ! 

. .  Ya rab, ulı'.'ıhiyetin uzak gökler gibidir, bol bol bereketi" olan ·engin · -
deniz gibidir. 

Toprağı - yaratmış, abideleri kurmuş, isimlerini anlatmış olan sep. ! . ·  

İlah . ve jnsanları doğuran, mabedleri . kuran, kurbanlar nizamını ko-
. Van, 

Kirallığı tertip eden, hükümdar · asalarını bahşeden, en �ak · �atrt�n-
. :·: · ::. · · . · lar için kaderi tayin eden peder ! 

Senin ağzından çıkan söz, göklerde duyulunca, İgigi'ler secde ederler: · 
,S�nin ağzından çıkan söz yeryüzünde duyulunca, Anunaki'ler top-

. · · 

rağı öperler . .  
. . Senin ağzından çıkan söz, yukarıdan rüzgar gibi gelip geçince, çayır 

ve otlaklar bereketli mahsul verir. 
- S_enin . ağzından çıkan söz, yeryüzünde söylenilince, yeşillikler yetişli; · .. 
. Seniri ağzından çıkan söz, davar sürüsünü, koyun ağılını büyütür, 

canlı varlıkları çoğaltır. 
Senin ağzından çıkan söz, adalet ve hakkı muhafaza eder, insanlar 

d�ğru ve samimi konuşurlar. 



Senin ağzından çıkan söz uzak gökler gibidir, kimsenin görmediği 
gizli .yeraltı ülkesi gibidir. 

Senin ağzından çıkan söz - onu kim anlar; ona kim tahammül eder ? 

Hem ağıtlar, hem ilahiler en güzel kısımlannda ibram mezınurlarını 
andır.maktadır. Mezınurun aslı, eski Babildeki merasimlere benzer ayin
ler ise de, asırlar boyunca mezmur şairler bu · aylnlerden vazgeçip - şahsi 
bir din duygusuna varmağa muvaffak olmuşlardır. Babil ilahileri ise, 
ayinlere bağlanmaktan kurtulamam.ıştır. 

Eski İrak'ta geniş bir mitoloji edebiyatı en eski zamanlardan beri 
mevcuddu .. llkbahar bayramında bir yaradılış esatiri anlatılmıştır (enuma 
eliş) ki onun bizi bilhassa ilgilendiren konusu, M · a .  r d u k 'un T i a -
m a t ejderini öldürmesidir. Kurtancı ilah, bu kaos ejderinin parçala
nan vücudundan dünyayı yaratmıştır. Bu, başka iptidai dinlerde de rast
lanan bir fikirdir. 

Adapa hikayesine gelince, rüzgann kanadlarını kıran adamın .kısme
tinden bahsetmektedir; bu esatirin en mühim fikri, Adapa'nm kendisine 
takdim edilen ölümsüzlük nebatını yememesi dolayısiyle bütün gelecek 
insanlan ölümsüzlükten mahrum etmesidir. 

12 levhada yazılmış olarak bize gelmiş olan Gllgameş destanı, eski 
şarkın en meşhur mitolojik destanı sanılmaktadır. Üçte iki il8.h olan 
Gilgameş'in vefakar arkadaşı Enkidu ile beraber geçirdiği maceralarda 
ve Enkidu'nin ölümünden sonra gördüğü ıztırapda, dünya edebiyatında 
sık sık rastlanan motifleri görmekteyiz : mesela bir tek insanın geçirdiği 
bir tufan "hakkındaki ve Ahdi Atik'te anlatılan tufan destanına benziyen 
esatır, Gilgameş'in ab-ı hayatı elde etmiye uğraşması ve başka paralel
lere göze çarpmaktadır. 

IDtitlerin dininde, eski Şark dinlerine pek benzer tasavvurlara rast
lanmaktadır. Büyük bir ana ilahe, kuvvetli bir fırtına ilahı orada da 
mevcud idi ; ibadetin, pek resmi bir şekilde icra edilmesini bize gelen me
tin ve kabartmalardan istidlal edebiliriz. 

M . .JASTROW, Die Religion Babyloniens und Assyriens, 1905-1912. - A. 
UNGNAD, Die Religion der Babylonier und Assyrer, 1921. - Ch. F. JEAN, La 
religion swnerienne, 1948. - E. DHORME, Les Religions de Babylonie et d' Assyrie, 
1949. - A. :ır ALKENSTEİN, Die Haupttypen der swnerischen Beschwörung, 1931. 

- G. CONTENEAU, La magie chez les Assyriens et les. Babyloniens. 1947. -

TALLQUİST, Akkadische Götterepitheta, 1938. - G. CONTENAU, L'epopee de 
Gilgamesh, 1942. - G. FURLANİ, La religione degli Hittiti, 1936. - R. DUSSAUD, 
Les Religions de Hittites et des Hourrites, des Pheniziens et des Syriens, 1949. 
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ESKİ YUNANİSTAN 

.ı/ 
Yunanlar, m. ö. 12. asırda şimal memleketlerinden Akdeniz mınta

kalanna ilerleyince, orada uzun zamanlardan beri revaçta olan ve indo -
jermen ıı;-kına mensup olmıyaıi bir milletin kültürüne rastlamışlardır. 
Girit-Mikena'lı denilen bu kültür, gittikçe inkişaf eden Yunan dinine de 
tesirler icra etmiştir. Onun bir kaç hususiyeti şimdiye kadar tamamen 
belirtilmemiştir ; hüküm sürdüğü mıntakalarda muazzam mezarların mev
cut olmasından, ölülere ihtiram gösterilip, ölüm hakkında da özel tasav
vurların beslenildiğini istidlal edebiliriz. Ayinlerde kullamlan bir alet, 
aynı zamanda da bir koruma timsali olan 9ifte balta tasvirleri duvarlar
da, sunaklarda çok sık görülmektedir. Tabiate perestişe gelince . eski 
Girit'lilerin ağaçlara hususi bir dikkat ve saygı gösterdikleri gayetle 
muhtemeldir; ağaçlar, ilahi kuvvetleri ihtiva . etmişlerdir. \İlahlara gelin
ce, çok defa kuş şeklinde tasvir edilmiştir ; bize intikal eden resimlere 
inanırsak, ilahelere de büyük mikdarda tapınılmıştır. Onlar arasında bil
hassa, daima hayvanların refakatinde görünen ve bu hususiyetinden dola
yı «hayvanların kırali�esi» ismiyle vasıflandırılan genç bir ilam varlık 
dikkati celbetmekte� 

Girit'li dini mefhumların ve nam şahsiyetlerin bir kısmı Yunan di
nine . sirayet etmiş ; ilahi varlllrj.ar, peri ve cinler şerefine yapılan mera
sime gelince, ta eski zamanlardan beri mtıkaddes sayılan yerlerde icra 
edilegelmiştir; çünkü din tarihinin bir kanununa göre, bir defa mtıkaddes 
olan yer, yeni gelen bir dinin taraftarları için de kudsiyetini (belki biraz . 
değiştirilmiş şekilde) muhafaza etmektedir. 

\ En eski Yunan · devrinin halk dinine dair maliimatımız pek eksikfü. 
Başka iptidai milletlerde de olduğu gibi, kuvvetli bir demonistik din hük
metmiştir ; insan, muhtelif dev ve nahoş varlıklardan kendini koruyup 
bilhassa tabiat üstü kuvvetlere yaklaşabilmek için lazım gelen tedbirlere 
riayet etmeğe çalışmıştır. Deisidaimonia, demonik kuvvetlere karşı du
ylllan havf, haşyet o eski dinin bir hususiyeti idiJ Bu sebepten insan bil
hassa bütün temizlik usullerine büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. İlahi 
kuvvet kendini taşlarda, ağaçlarda da göstermiştir ; bu kökten sonraki 
ilahların bir kaçı gelişmiştir : \  H e r  m e s, Hermae {yolun kenarındaki 
taş direkleri) lerin ilahidir ; ağaçlann ihtiva ettikleri kuvvetleri driad ve 
buna benzer perilerde şahıslandırılmıştır ; bazen de hususi ağaçlar ilah-
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lann sembolleri olmuştur. (A t i n  a - zeytin ağacı ; A p o 1 1  o - defne 
ağacı) . Halbuki ilahlar hemen hiç hayvan şeklinde tasvir edilmemiştir ; 
bu, eski Şark dinlerinden ve bilhassa Mısır dininden

. büyük bir farkıdır) 
Ölülere büyük bir saygı gösterilmiştir ; ölü ruhlar zararlı olduklan için, 
onlara kurbanlar sunulmuştur . . Bazı büyük · kahramanlar, fevkalade in
sanlar ölümlerinden sonra ilahlaştınlıp Heros ismiyle yan ilahlar sayıl
mıştır. 

tBir çok yer ve faaliyet ilahlan memleketin hemen her köşesiride - mev� 
cud idi. Her amel için. ve hayatnn her safhası için mütahassıs - il8.hlar · 
vardı ...;_ çocuklan terbiye eden, ekinleri büyüten, .hastalara şifa veren, 
şehri koruyan yüzlerce varlık. Dinin bütün özelliği, .Walter F. OTTO'nun 
söylediği gibi, toprağa, yere bağlılıktır.) 

. (�albuki eski lia� dininin bu ktonik� . karanlık · ye ekseriya tekin ol
mıyan taraflan HOMEROS'un heybetli:esatirinde · önemli bir _ rol oyna
niama,ktadır." M. ö. galiba 9. asırda telif edilen bu esatirde, aydın, yüce, 
semavi, "Olim.pas dağına mensup ilahlar _dinin 

. 
merkezini teşkil etmekte

dirler. Jialbuki bu ilahlar o zamanki asil de;rebeylerin ilahi bir azamete 
büyüt:iiJ.eII. nümunelerinden başka· varlıklar · P.eğillerdir ki onların, Z e v s' 
in, riyasetinde .bulunan devleti, "yeryüzünde görünen saray hayatıiıın . bir 
aksidii"l\_Bu ilahlar, · herşeyi bilir veya her yerde hazır olarak değil, ta.ni, 
nisanlar_ nevinden tasavvur edilmişlerdir. Sonraki Yunan _feylesoflan, bU: 
dinf f�lsefe bakimından tenkid ederken b��eıi pek dünyevi maceralara 
benziyen bu ilah efsanelerinden allnmışlardır. HOMEROS'ta yerli ilahlar 
ve ölüler hemen hiç mevzuubahs değildir ; din, eski merasim yerlerinden 

ı 

de aynlmıştır.) · 
· Panteon'up. .:....._ yaiıi ilahlar cemaatının -=--- reisi, esas itibariyle gök ve 

nur ilahı, on,.a karşı kimsenin bir şey yapamıyacağı bir hükümdar olan 
Z � 'v s't4": «Parlamak» manasına giren bir kökten gelen Z e v s ismi
nüı göstetdiği gibi, gökte parlıyan olaylarla aiakalı idi ; şimşek ve fırtı
naları, oturduğu yüksek dağlardan· yeryi,izüı:İ.e gönderir. Yağmurun sa
hibi olduğu için, . verimUlikle de münasebeti vardır. ·Bazen . adaletin koru
ylıcusu. sanilmıştır. · Fakat daha çok, ·:Y:-aı:J.�si mutlaktır ; insanlara adalet
siz ve insafsıZ görünen amellerde de, bulunabilir. 

Z e v _. s, dünya'nın yarli.danı olmadığı gibi, bazen de başka ilahlarla 
beraber değiştirilemez bir kısmetin (moira) iradesine tabi olarak tasav
vuı: · edilmiştir. HOMEROS, Z e v s için arasıra sırf «ilah» tabirini kul
la:hmış ; ilahiyatçılar bu görüşü gittikçe beninisemişlerdir. 

Mitolojik esatire göre, Z e v s'in zevcesi, «inek g()zlü» H e· r a, ka:.. 
dınların ve evlenmenin ilahesidir. Z e v s'in kızı ise, babası.mn başından 
çıkan ve bu :suretle onun hikmetini şahıslan:dıran A t e n  a'dır ;  Z e v  s'e 



de nasihatlariyle yardım etmektedir� Kültür · getirici, . sanat .ve :sinaatı 
koruyan, iffetli ve · akıllı ilahe Atina· şehrlııLbimayesi .altında Pıtmakta
dır ; dört senede bir defa .yapılan : : .Panatene :·bayramında, ilahenin heykeli 
yeni elbiselerle süslenilip bir çok da müsabakalar icra eclilmi§t?r. Ciddi ve 
kibar genç ilahenin muk.addes hayvanı, baykuş idi. 

- - · 
A p· o 1 1 o n, büyük olimpiyalı · il.ahların üçüncüsü, «müdafaa edici» ,  

hastalığı, taharetsizliği def'eden, suçlan _;_· öldürme suçunu bile ::--::->: bağı§
lıyan bir varlıktır. 200 deri fazla mukaddes isimin mevcudiyeti Anadolu'.
dan gelen bu ilahın ibadetinin yayıİma derecesini isbat etmektedir. Gü
naha ve hastalığa mübtela insanlan temizliyen A p o 1 1 o, nizamın 
himayecisi de olmu§tur. Daima eski usullerin muhafazasını te§vik eder, 
eski ananevi ayin tertibine devam ettirilmesini ister gibi temsil edilm.i§
tir. Karanlık ve · toprak kuvvetlerini §ahıslandıran Piton ejd,erini öldür
dükten sonra bu varlığın mukaddes bir yeri olan Delfi'nin de sahibi ol
mu§tur : mitik olmıyan bir tabir ile, 9 . .  uncu asırdan itibaren bu ilahın, 
en eski zamanlardan kalan Delfi'deki kehanet yeri ile bir münasebeti 9r
taya atılmı§tır ki bu birleşme sayesinde evvela bir . toprak ilahesine mah
sus olan bu yer bir zamanlar Yunanların milli merkezi haline gelmi§tfr. 
· İnsanlan temizliyen A p o 1 1  o, zaman ilerledikçe aydınlığın, güzel 
ahengin, kudsi itidalin bir sembolü olmu§tur. 

Olimpiyalı ilahlar arasında H e r m e s'in ismi unutulmamalıdır. Esas 
itibariyle yollarda bulunan ta§ direklerinin, sonra yolların ilahı olan bu 
varlık, o sıfatı sayesinde ilahların habercisi, süratın de kanadlı ilahı, ol
muştur. Çocukluğunda, mitlere göre, A p o 1 1 o'nun öküzlerini çalıp .hid,_ 
detlenen ilahı kavalın · icadı ile teskin etlen bu · kurnaz ilah, tücca.rların 
koruyucu ilahı ·sanılmı§tır. 

P o s e y  d o n'a gelince, suların, denizin ilRhıdİr ; ona mahsus mu
kaddes ·hayvan, att�r. _:_ Güzellik, a§k, bazen 

.
de verimlillk ilahesi sanılan 

A f  r o d  i t'in deniz köpüğünden (afros) çıkışını, güzelliği ile insanları bü
yüleyi§ini' anlatan hikay.eler, sanatkarla:rı her asırda yeni şairane eserler, 
güzel resimler yaratmağa teşvik etmişlerdir. · A f r o d -i t, gözü bağlı, 
küçük bir çocuk §eklinde tasvir edilen · aşk ilahı E r o s'un annesidir. 

Altıncı. asırda, 12 _yüksek. ve en mühim ilaha, rivayete. göre At�a'.
da . müşterek sunaklar kuniımuştur. C ila�.lara, - Atina'dan başka 
Yunan §ehirlerinde de tapinılmı§, sonra da birlikte Roma'ya getirtil
miştir. Onlar, . 6 çift halinde tas�:Vvur edilmişler4ir : Z e v s ile zevcesi 
H e r  a, P o s _e y d o  il ile A t  e_ n a, _ harp Ua.hı, kuvvetli A r  e s  
ile güzel A f  r .  o d i t ;  A p o l  l o i.le kıik;ardeşi olan av ilahesi, µ'fetli 
bir kız olan A r t e m i s ki, eski Girit hayvanlann kıraliçesi gibi, ov
-manların hayvanlariyle beraber temsil edilmektedir ; ·ate§ ilal::ı�. aynı za-



manda da semavi demirci olan H e f i s t o s ile ocak i13.hesi H e s -
t i  a ;  H e r  m e s  ile nebat ve mahsul verici D e. m e t  e r. Bu ilah
lar, Walter F. OTTO'nun bir sözüne göre, «ezeli idelerin şahıslandır-. 
malan» sayılabilir. 

HOMEROS'un gösterdiği ilRhlarda asil bir sınıfın aksini görmemize 
mukabil aşağı

-
yukan m. ö. 750 de yaşıyan HESİOD, Teogoni (yani İlah

ların yaradılı§ı) adlı eserini daha fazla çiftçilere göre bir dinin mümes
sili olarak yazmıştır. Onda, Z e v s daha fazla adaletin himayecisi, 
ahlakların · koruyucusudur ; orada, ııioira.'lar bile Z e v s'in kızlan ola
rak temsil edilmiştir. İlahların münasebetleri iyice tertiplendirilen 
b!r sistem halinde gösterilip muhtelif yer il3.hfannın da mevkii tespit 
edilmiştir. HESİOD'da, kaos'tan başlıyarak, G e a ve U r a n  o s 'un 
nikahı, onun kendi çocuklarını yemesi ve artık Z e v s'in meydana çık
ması gösterilmektedir. 

Klasik Yunan dini, ince ve hassas ahlak duygustina garip ve nahoş 
görülen esatirden temizlendirilmiş bir surette en mükemmel ifadesini 
5. inci asnn büyük dram yazarlaru:ün eserlerinde bulmuştur. Büyük 
AYŞİLOS, Z e v s ' ten hemen monoteistik kelimelerle bahsetmiştir. 
Dinin en yüksek ülkü ve örneği, SOFOKLES'in (497-406) trajedilerinde 
temsil edilmiştir. Bu dine nazaran, insanın işliyeceği en büyük günah 
kibir ve gurur (hybrls) , ilahlarm hasedini uyandıran azamet ve kendi 
kuvvetlerine fazla güvenmedir. Böyle bir fikir, başka dinlerde de az çok 
bulunabilir ama, en kuvvetli izlerini Yunan dininde bırakmıştır. insanın 
bu asli günah karş1sında müspet bir ülkü bulması lazımdır ; bu, itidaldir 
ki insanın, istidadlanm ahenkli bir surette geliştirmesi, ilahlarm irade
leri altında huşu içinde yaşamasıdır. Böyle bir davranış her insanın ona 
erişmeğe çalışacağı hedeftir. insan, insaniyetin hudutlarını aşmadan 
ilahlarm istediklerini işlemekle uğraşmalıdır. Bu «apollinik» itidal, kl8:
sik devrin sanat eserlerinde de kendini göstermektedir. 

Bu yüksek dini ülkülerin ve bu olimpiyalı ilRh ülkesinin yanında, 
halk dini eski şeldllerind� yaşamağa devam etmiştir. Yunanlann esaslı 
merasim yerleri galiba mukaddes korular idi. HOMEROS'tan sonraki za
manlarda, büyük mikdarda mabedler bina edilmiştir. Halkın tapındığı 
kaba ve iptidai odun heykeller yanında bilhassa 5. asırdan itibaren pek 
sanatkarane ilah heykelleri yapılmıştır. Büyük heykeltraş FİDİAS'ın 
elinden çıkan sanat eserleri insanın güzellik ülkülerini harikulade bir 
şekilde temsil etmeğe muvaffak olmuştur. Yunan ilah resimleri, mermer 
heykelleri bugüne kadar gönül çekici tazeliğini muhafaza · edip halil 
güzellik örnekleri olarak takdir edilmektedir. 

Mabedlerde ilahlara kurbanlar takdim edilmiş, bir kısımlarında hu-
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susi bir kurban ziyafeti verilmiştir ; bir kısmında kurban yakacak ateşler 
yakılmış, veya bir vasıta ile ilahlara gönderilen kurbanlar sunulmuştur. 
Demek, klasik kurban mefhumunun iki tarafı mevcuddur; bir taraftan 
ilahlarla beraber yemekten dolayı onlarla bir münasebet kurmak ;  öbür 
taraftan ilahlara insanların iştirak ebnediği hediye veya keffaret arma
ğanları takdim etmek: Büyük bayramlar.da muhtelif mukaddes yerlerde, 
mesela Olimpia'da, hem sanatkarların rliüsabakalan, hem de spor yanş
malan vuku bulmuştur. 

Halkta en eski zamanlardan beri toprak ana'ya tapınılmış, verimli
lik ayinleri de icra edilmiştir. Halbuki Anadolu'da görülen, tabiat ile 
alakalı ana ilaheler asıl Yunanistfl,n'da pek ehemmiyetli bir rol oynama
mıştır. Eski Yunan toprak ana'sı şerefine yapılan merasimin bir merke
zi, Elevsis idi. Orada her sene mehabetli ayinlerle D e m e t e r adlı 
ilahenin, kaybolan kızı P e r s e f o n e'yi korku ve heyecan ile araması 
canlandınlmıştır. D e m e t e r'in kederinden dolayı mahsu1 zarar gö
rüp, ilahenin, yeraltı ülkesinin kıralın kaçırdığı, şimdi de o ülkenin ]ora
liçesi olan kızım bulduğundan sonra dünyada neşvünema yeniden baş
lar. :�Maamafih, zaman ilerledikçe, bu hikayeyi temsil eden majik ayiıiler 
değil, insan hayatının bir sembolü sanılan efsanenin kendisi halkın ilgi
sini celb ebneğe ba§lamıştır. Mistik cereyanlar Yunan dinine ı:ıirayet et
tikçe bu merasim de zenginleşmiş, yeni bir mana kazanmıştır. D e m e -

t e r'in kızım yeraltı ülkesinden kurtuluşu gibi, insan ruhunun da ölüler 
ülkesinden ( H a d c s ) kurtulabileceği hakkında bir. ümit belirmiştir. 
Elevsis'deki sırrl (gizli) ayinlerde, ruhrinu kurtarmak istiyen namzed 
hususi bir törenden geçmeliydi ; antik devrinlıi edebiyatçı ve şairleri bu 
ayinlerin temizleyici kuvvetini, merasimin unutulmaz tesirlerini hayran
lıkla titriyen sözlerle övmüşlerdir. 

Olimpiya'lı ilahlardan başka bir ilah mefhumu, esasen Trakyalı bir 
hayvan ilahı olan D i o n i s o s'un şahsiyetinde kendini göstermekte
dir. Ona bilhassa, kendilerinden geçmiş sarhoş kadınlar tarafından iba
det · edilmiştir. Pek esrarengiz hüviyetini, çıldırmış gibi kendi hadlerini 
aşan, ormanları koşarak geçen, artık ilahın mukaddes hayvamm parça
layıp yiyen kadınların şu kelimeleriyle ifade · ebneğe çalışilmıştır : 

, Gel, gel, şeklin nasıl olursa olsun, 
Dağların boğası sen, yüzbaşh YJ}an, 
yanan alevle aslan, 
Ey ilah, hayvan, sırr, gel ! J 

·c.P i o n i s o s, üzüm ile temsil edilen bir verimlilik ilahıdır; onun 
şahsiyetine, eski şarkın «Ölen ve tekrar hayata kavuşan ilah» anlamı ek
lenmiştir. Esas itibariyle pek garip ve bazen hayaya aykın merasimi, 
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ilahın ibadeti bütün memlekete intişa:r ettikçe medeni ve ahla,ld us�e
re. göre bir değişikliğe uğramıştır. Bundan ötürü kültür sahasında derin 
·tesirler bırakmıştır: l l.p  i o n  i s o s'un coşkun ve heyecanlı. abidlerin 
_kqro ·halinde söyledikleri şarkılar ve ilahilerden klasik · ditl!:am� �ekli 

. geli_şmiştir;· onların . şakala�dan ·komedi, ilahın ölümü:ıide yaktıkları ağıt
Jardan trajedi inkişaf etmiştir - demek, şimdiki tiyatro şekilleri, D i o -

n i .s o s merasiminden kıymetli bir mirastır. D i o n i s o s'lu din duy
gusunun hususiyeti, vecid ve serhoslııktur : insan; ilahla birleştirmeği 
umar : Demek ki aydın, tefrit ve ifrattan kaçan A p o 1 1 o dillin.in 
�- itidalin tam tezadıdır.) 

· · · · 

D i o n i s o s dininin tasavvurları ile. Orfizm karışmıştır. Bu din, 
nsatire göre M:enad ani coskun ve aŞık eri kızlarının parçalandırdıkla
rı FE'ye bağlıdır ki o mitik şair, tatlı şarkılariy e va şı ayvanfa:TI. bi
le murus yapmaga muvaffak olmuştur. Halbuki esaslı Oriızın, pek sert 
bir Zllhd ve riyazet vasıtasiyle rtitıÜ temizlemeğe çalışan bir felsefecUr; 
bundan, . garp aleminde ilk defa olarak vücudun, ruh zindanından başka 
btr şey olffiadığmı (soma s�ma) , aslen de her maddeden serbest olan 
-ffihun tenasüh- kanunlarına ta:"oi olduğuna söyHyen doktrınler Qjaya 
c,ıkmıştır. Orfik teolojide pek enteresan bir yaradılış esatirine rastlarız : 
Z e v- - s , D i o n i s o s - Z a g r e v s adlı bir oğul tevlit eder; o ço
cuk, kalbi müstesna, Titanlar tarafından yenilir. Z e v s, kalan kalbi ye
<likten sonra, Semele adlı bir k1z ile yeni bir D i o n i s o s ' u tev
lit ettikten sonra Titanları ateı;ıle yakar, onların külünden insanları yara
tır ki şimdi hem. titanik (yani: ilah! olmıyan) ve ilahi unsurları içinde 
taşırlar. İlahi kıvılcımların kurtuluşu riyazet, muhtelif yemeklerden ic
tinab ediŞ, fuhani tasfıye ile vaki olabilir. Tasfiye edilen ruh artı Iien-

. fBu telakkilerin en mühim mümessilleri, cenubi İtalya'da m. ö. 510 da 
vefat eden meşhur matematikçi ve musikici PİTAGOR, husus! bir tarika
tm kurucusu, ve ondan bir asır sonra. yaşıyan E�iPEDOKLES'tir ki, ken
dini ,  artılr fani bir insan değil, ölümsüz bir ilah olarak tavsif etmiştirn 

Bu muhtelif din şekilleri yanyana yaşamışlardır. Eski Yu..11anistan 
şümullü bir devlet olmadığı için özel bir «devlet dini» hiç zamanda mev
cud değildi. Şehirlerde ayrı ayrI ilahlara tapmm1ştır ; memleketin siyasi 
vaziyeti, Yunan milletini şamil bir tanrı anlayışına sevketmemiştir. Birçok 
küçük şehir ve eyaletlerin ilahları - esas itibariyle aynı din duygusun
clan, aynı tarihi kaynaklardan gelmelerine rağmen - bir türlü birleşti
rilemediler. Halbuki her eyalet ve bilhassa Atina şehri, an'anevi dini me
rasimi sertçe muhafaza etmiştir. İlk zamanlarda ayinleri icra · eden · biz
zat kral idi ; demokrasihin kuruluşundan sonra gittikçe bir kahin . sınıfı 
husule gelişmiştir. Kahin vazifesini asil ailelerin azaları, fahri olarak icra 
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etmişlerdir ; kurbanla,rın bir kısmı onlara tahsis edilip başkaca ikramiyeler 
·verilmiştir. Bazı yerlerde, kabineler ilah ve bilhassa ilahelerin hizmetinde 
.bulunmuşla:rdır. 

M. ö. 6. ve 5. asırlar, din tarihinde gayet önemli bir zamandır. Dün
yanın bütün uçlarında - Çin'den başlıyarak - yeni dini cereyan, yeni 
felsefi hareketler meydaı:ıa çıkmağa başlamışdır. Yunanistan'da dram ya
zarları eski dinin en yüksek seviyesinifgösterdikleri gibi, feylesuflar da 
yeni dini telakkiler ileri sürmüşlerdir. 474 senesinde ölen KSENOFANES, 
eski ilah hikayelerine ve bilhassa Z e v s'un muhtelif aşk maceralarını 
im:a ederek, halk ve HOMEROS'un eski tasavvurları aleyhine kullandığı 
şiddetli tabiriyle me�lıurdur : 

HOMER ile HESİOD çalmak, zina etmek ve birbirini aldatmak gibi 
insanlarda ayıp ve hakaret sanılan bütün günahları ilahlara atfet
·mişler. 
Ana'an_evi ilah tasavvurları aleyhine de söz açmıştır : 
Eğer atları..n ve · öküzlerin elleri olsaydı, onlar ilah heykellerini ai; ve 
öküz şekillerinde yaparlardı. 

Anadolu'nun cenubu-garbi kenarında oturan büyük yunan tabiat 
feyl�:;flan, jahsi kanaatlarına göre ya suyu (TALES) , ya hava'yı 
(A.NAKSİMENES) ,  yahud da ateşi (HERAKLİT) dünyanın aslı sanmış
lar, buna müallik teorilerini işlemişlerdir. Bu son şahsiyet, Yunan tabiat 
feylesoflarmm �n büyüğü, tevarüs edilen dinden çekinip bütün ilahların 
<l.rkasında bir vahdet, bir ilah prensipi görmüştür ki onda, dünyanın gi,
dişi için lazım olan bfüün tezadlar birleşmektedir � 

. Yegane muhakkak olan bir mahiyet, kendinin Z e v s ismiyle isim
lendirilmesini hem ister, hem istemez. 
HERAKLİT'te ilahi yaratıcı prensip Io�os (yani kelime) kelimesiyle 

vasıflandırılınıştır ; bu fikir, bundan sonraki teolojik sistemler için g�yet 
ehemmiyetlidir. 

tYeni gelişen tabiat bilgisinin ilim ile iman arasındaki münasebetleri 
ara�tırmasından dolayı, eski dini tasavvurla, ataların adetlerine gösteri
len saygı ve hürmet azalmağa başlamıştır. Bazı bilginlerce ilahlar, en es
ki zamanlarda harikulade müessir işleri dolayısiyle ilahleştirilmiş insan
lardır. (Bu teoriyi uyduran EVHEMEROS isimli . zat olduğu için, bu gi
bi denemelere Evhemerism ,_denilir) .) Başka bir görüşe nazaran ilahlar 
tabiatın muhtelif olaylarını şahıslandırmaktadır. Sofistler ise, tam bir 
agnostizism göstermişlerdir ; hunlar, ilahlar hakkında bilgileri olmadığını 
söylemişlerdir. Onlar da, ilahların aslının insan olduğunu beyan etmeğe 
uğraşmışlardır : ilahlar, faydalı olanın taşahhüsleri, yahud akıllı devlet 
adamlarının, halkı tanzim etmek maksadiyle icad ettikleri varlıklardır. 
Artık insan, her şeyin· ölçüsü samlınıştır. 
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. . . . ·tFelsefe ve hikmetin en büyük öğretmenlerinden biri - belki de on; 
ların en önemlisi - SOKRAT'tır (469 - 399) . Onun tahakkuk ettirme- .. 

· ğe çalıştığı gaye, ahiak bakımından doğru olanı · ayırd etı:µektir. Bu 
doğruluk prensipini murakabe ve vicdan imtihanı vasıtasiyle tanıyan 
insan, bütün hayatında, nerede ve hangi vaziyette bulunursa bulunsun, 
gerçekleştirm.eğe uğraşacaktır. SOKRAT, ilahi bir sesin(daimonion) teşvi
kiyle hareket edi memleketin ter ıyecısı o emı ; oiı.mi va
z esi, insanların hepsini, vicdanın sesine kulak verip dıştan veya içten 
gelen hiç bir vesveseye tabi olmaksızın doğru yoldan aynlınamalarını 
teşvik �tmektir. Ona göre, irade ye fazilet biı' olmalıdır ; faziletten ayrı 
olan bir iradenin faydası yoktur. Bunun için SOKRAT, uzun konÜŞma
larında her vatandaşının vicdanını uyandırıp kendine göre doğru yolu 
göstermeğe çalıştığı gibi, ·  kendi ödevine sadık kalarak hükfunetin kendi
sine içirdiği zehri tam bir itaatle içip ölmüştür.) 

\Burada SOKRAT'ın şakirdlerinde, en önemli mümessili DİOGEN 
olan Kynik mezhebini zikretmemiz lazıindır ; onda, fazilet ve bilhassa 
çok uğraşmakla kazanılan fazilet, hayatın merkezini teşkil etmektedir ; 
her nevi neşe ve hevese karşı derin bir nefret duyulmaktadır. - .�eşe 
ve heves, insanı fazilet yolundan çıkartan tehlikelerdir.)-

· 

SOKRAT'ın kendisi bir tek satır bile yazmamıştır ; öğrettikleri, bb;e 
ı;akirdi olan EFLATUN (PLATON) {427 - 347) sayesinde gelmiştir. 
Dialogları..nda, üstadının sözlerine dayanarak onun fikirlerini inkişaf 
ettirmiştir ; SOKRAT'ın eserini yalnız EFLA TUN'un aynasında gö:i'meıfte
yiz. EFLATUN bütün garp dünyasının felsefe tarihinde hudutsuz bir 
tesir bırakmıştır. 'Eserlerinde orfik ve dionisik mistikliğinin ham mad
delerini temizlemiş, tasfiye etmiş, mükemmelleştirmiştir. İnsan ruhunun, 
kemale kavuşmak istemesi, ruhun aslında ilahi olmasına bir delildir. 
Hakikate erişmeğe çalışmak suretiyle, ruh gittikçe kendi aslına yaklaşa
bilir. Ruh ezelde mevcud idi ; bildiği her şey, yalnız ezelde bildiği şeyle-: 
ri n bir hatırasıdır. Aslına giden ruhani hareket, kuru bir çalışmadan, 
sert bir riyazetttın uzak kalarak, heyecan, şevk, aşk içinde bir yükseliş
tir. Hislerle duyulan bu dünya, ezeli ve ebedi olan mükemmel ide'lerin 
bir suretidir ki bu suretten vazgeçip ebedi nümunelere erişmek insanın 
gayesidir. Bu id�lerin en yükseği, iyi olanınkidir. � 

{ EFLATUN'un bu ana fikirlerine bir kaç asır sonra PLOTİNOS {m. 
s. 207 - 270) tarafından daha mistik bir ifade verilmiştir. PLOTİNOS'un 
en mühim fikri, yine ruhun, ezelt .Yfl rhedi ah_adi:mıtrt; . . jle birleşmesi«Dr. 
Dünyanın bu ahadiyette:ri · ·derece derece feyizler şeklinde çıktığı glb('riıh 
biı yolda aksi istikamette · · de en a sme e a şır: . - ··ayatta 
mümkün olan en erin saadet, ruhun, vecdin ifade edilmez nadir ���-
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rında bulduğu vuslattır ki belki insanın uzun zaman fazilet ve riyazet 
ife�.i:rieşğlll oldugundari. soıifa, bunu Tanrı kendisine bahşeder. Bu sıstem
de· ·a:Un.yanın hemen hıç bir kiymeti yoktur. Ezeli nur, kendinden taş
mak sur�tiyle nns'u - yani: ezeli ide'leri taşıyan varlığı - dünyaya ge
tirir; o nns'tan dünya riihu, ondan tek ruhlar çıkmaktadır. İnsanın ruhu,� 
ilahi aşk vasıtasiyle kendi aslına benzemeğe sevkettikten :Soıira · artık 
oiüti:i.la bırleşeceRtır. PLOTIN, Ennead ad,lı altı Iosımlık büyük ·eserm-· 
de:şa:ıısı olirilyan bir Tanrı mefhumun�'

· bildirmekle beraber hem hristi
yan, hem de müslüman ntistik cereyanlarda derin bir iz bırakmıştır) 

Kurtuluşa kavuşmağa uğraşan bu derin mistik din yaninda, EFLA
TUN'un şahsi şakirdi ARİSTOLES'iıı (384 - 322) felsefe sistemi görün
mektedir. Bu alim, yaşadığı zamanda mevcud olan ilntin hemen hepsi
ni toplayıp dünyanın bütün olaylarında alemşümul bir nizamın mevcu
diyetini göstermeğe çalışmış, bilgilerin hemen bütün sahalarında gele
cek asırların ilini teşebbüslerinin temellerini atmıştır. \\Ona göre, ilahi 
prensip «ilk muharrik» tir ki kendisi müteharrik değildir; o, maddesiz 
kulli ruhtur. Her şeyin maddesinden tahakkuk etmek istiyen şekil çıkar; 
bu suretle, ruh , vücqdun hakiki şekli olarak kabul edilebilir. İslam felsefesi 
ARİSTOTELES'iıı doktrinlerini neo - platonism fikirleriyle karışmış bir 
şekilde benimsemiş ve genişletmiştir. Yunanlı üstadın sistemleri - ve 
bilhassa mantık sistemi - hristiyan mütekallim ve ilahiyatçılarmm naza
riyatında ne kadar büyük bir yer tuttuğu maliim.dur�\ 

\A_ntik devrinin en önemli dini - felsefi cereyanı ise, Stoa idi. O 
cereyanın kurucusu ZENO, M. ö. 264 senesinde vefat eden suriyeli bir 
feyiesof idi. Stoa'ya mensup feylesofların tasavvurlarının an'anevi dine 
karşı aldıkları tavırda birbirinden farklı olmalarına rağmen, hepsinde 
derin bir ahlak duygusu vardı;) Fazilet, dünya nizamına uygun bir şekil
de yaşamaktır; bu dünya nizamı, ilahi bir kanun, tlfilıi bir prensiptir. 
Hatkın taptığı llfilı, aev ve heros'lara gelirice, yalrilZ bu ezeli küvvetten 
gclen varlıklardir. Dunyanın manalı bir nizamının mevcud oJ:masına ina
�ştan, ahlakları yenilemeğe çalışma fikri doğmuştur. \Stoa'filar, insa
nııi . .  Yfiksek ahlaki fıtratın üzerinde durmuşlardir ; insan, bu kabiliyetini 
kafi derecede geliştirince dıştan gelen bütün sıkıntılara ehemmiyet ver
meden tamam bir iç hürriyetine malik olur. Dünya nizamına uyularak 
işlenilen amellerden biri, geniş bir mU.samaha, millet ve sınıf hadlerini 
aşan bir insan sevgisidir ; SENE.KA'nm bir sözüne göre: «Bir insanın 
bulunduğu her yerde, iyi amellerin işlenilm.esiııe imkan vardır. ») · 

Miladdan sonra Stoa felsefesi bilhassa Roma'da intişar etmiş, ona 
mensup olanlardan M. s. 65 senesinde ölen SENEKA, M. s. 130 vefat 
eden topal köle EPİKTET ve İm.perator MARK AUREL · hayat ve yazı-
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lan vasıtasiyle milletdaşlannın çoğu için ihtirama değer, güzel bir ins�
niyyetin örnekleri olmuşlardır. Saadet ve bahtsızlığı ayiıı. huzurla kabUl 
eden bu feylesofların eserleri, hristiyanlıkta da . takdir edilmi§tir. 

ZENO'nun bir çağdaşı, EPİKUR idi. Bu feylesof, insanlara, ebedi sa
adeti içinde .ve dünyanın kederlerine bakmaksızın oturan ilahlara ümit ve 
korkudan uzak bir ihtiram ve sevgi ile tapmalannı öğretmiştir. İl.ahların 
bu hali, insanlar için güzel bir örnek sayılmıştır; onlar gibi insan da ne
şeli bir huzur içinde yaşasın, şehevi ve alçak fikir ve amellerden de vaz
geçsin. İlahlar - huzurun nümuneleri olmakla beraber - dünyanın gi
dişine bakmadıklarından insan, ilahi bir zevkle tam bir ruh sükfıneti ka
zanmağa çalışsın. 

Atina'daki Akademi, klasik Yunan felsefesinin merkezi, imperator 
JUSTİNİAN tara,;ından kapatılmış, M. s. 529 eski felsefi hareketlere 
bir son verilmiştir. 

RESCHER, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 

1884 v.s. - PAUL� - WİSSOWA, Realenzyklopaedie der klassischen Altertums
wissenschaften. 1894 v.s. - U. VON WİLL.AMOWİTZ - MÖLLENDORF, Der Glaube 
der Hellenen.-0. KERN, Mie Religion der Griechen, 1928.- P. NİLSSON, Geschichte 
der griechischen Religion, 1941, 1950.- Walter F. OTTO, Die Götter Griechenlands, 
1934 - Walter F. OTTO, Dionysos, 1933.  - R. PETTAZZONİ, La religion de la 
Grece ancienne, 1952. - G. C. FİELD, Die Philosophie Platons, 1952. - W. J.Ai!l
GER, Aristoteles, 1927. - E. ROHDE, Psyche. 



ROMALILAR 
, J  · ı . · 

Roma ile Yunan dinleri arasında bir çok müşterek i18.hlar sayesinde 
zahiri bir benzerli mevcud ise de, bu iki din esas itibariyle birbirinden 
pek farklıdır. Yunan ilahlarının, çeşit çeşit esatirde çok canlı birer şah
siyet olarak temsil edilmelerine karşılık, yerli Roma ilahları hüviyetleri 
inkişaf etmemiş, gölgeler kadar zayıf şahsiyetler halinde kalmışlardır. 

En eski zamanlarda, Roma'da majik usuller büyük bir rol oynamış
tır ; dinde bile bu majik görüşün müteaddit izleri görülmektedir. Bu di
nin bir hususiyeti, hemen her v.akada yeniden ortaya çıkan faaliyet .ili.h
ları ile fazilet iii.hları, çok sık olarak da vakanın kendisini şahıslandıran 
ilahlardır. Onlar, başka dinlerin gelişmelerinde görünen kaidelere göre 
hepsine şamil olan bir yüce Tanrının fonksyon veya sıfatlarına tahavvül 
etmemiş, Roma'nın bütün din tarihi boyunca ferdi varlıklar halinde ya
şamağa devam etmişlerdir. Bu tabiat üstü varlıkların en önemlileri, çift
lik ile aile hayatına aittir : 

\ S t e r k u 1 i n u s adlı bir ilah, tarlanın gübrelenmesine bakar; 
V e r  k u a t  o r, toprağın sapanla ilk defa yarılmasına, R e p a -
r a t or ise, bu işin tekrar edilmesine, İ m p o r k i t o r ' a ge
lince, üçüncü çift sürmesine yardım eder. 

Her .ameliyeye mahsus bir ilah vardır :j 

(S u b r i a t o r, yaban otların söküp atmasının korucusudur . . .  
ta hasadda inayetini gösteren M e s s o r ile buğdayın mahzen
lerden çıkarılmasının ila�ı olan P r o m i t o r ' a kadar sayısız 
faaliyet ilahlarına rastlanmaktadır. \  

tFaziletler de - F i  d e s ,  vefa, ile başlıyarak - tamamen ilahlaş
tırılılıışlardır. istediğimiz kadar kolaylıkla bulunan misallerden, insanın 
hoşuna giden bir misali daha alalım : Bakır paranın ilahı, A e s k u 1 a -

n u · s adlı bir varlık, vardı ki M. ö. 301 senesinde bakır yerine gümüş pa
ranın kullanılmasına başlandığı vakit, kendisinin A r g e n t i n u s , 
yani «gümüşlü»,  isinili bir ilahi oğlu dünyaya gelmiştir.) 

Romalı dinin ilk devrinde en büyük rol oynıyan ilahlar, J u p i -

t e r  ve K v i r i n u s ' tur. J u p i t e r bilhassa çiftliğe bağlıdır ; 
esas itibariyle göğii temsil eden l;ıir ilahtır ; bu sıfatından dolayı, hem yıldı-
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rımın hem de andın il8.hı sayılmıştır. Onun yanında, nik8.hın kudsiyeti
ni muhafaza eden zevcesi, iri gözlü J u n o hüküm sürer. M a r s , 
harb ilahı, bazen Roma milletinin atası gibi telakki edilmiştir. K v i_ -

r i n u s ' un fonksyon ve sıfatlarının farkına henüz tamarniyle vara
madık. 

Bize gelen dua nümuneleri, ilahların isimlerini sırasiyle saymak su
retiyle, kapının, açmanın, başlangıcın ilahı olan J a n u s adiyle baş
lamaktadır. (Onun ismi hala J a n  u a r, janvier ayının adında görülmekte
dir) . Hem gelec;eğe, hem de maziye bakan kapı ilahı resimlerinde iki baş
lı, yahud iki yüzlü olarak tasvir edilmektedir. Zikri geçen bu sırada gö
rülen son ilahi varlık, evde yapılan ibadette en önemli yer tutan V e s
t a, yani. ocak ilahesidir. Roma şehrinin ve bu suretle de bütün memle
ketin ocak ve merkezini teşkil eden V e s t a mabedinde, evvela dört, sonra 
altı, daha sonra da yedi kadın kahin tarafından hizmet edilmiştir. Bu ha
tunlar, rahibeler nevinden, dalına iffetlerini muhafaza etmekle mükellef 
olup aksi takdirde şehrin ve milletin emniyetini tehdid eder gibi sayılıp 
idam edilmişlerdi. Resmi ayinlerde özel vazifeleri vardi ; kendilerine de
rin bir saygı gösterilirdi. 

Her yerin iyi bir hlınaye edici perisi, bir L a r ' ı vardı. Mahzene 
(lat. penas) bağlı olduklarından, P e n a t 'lar diye isimlendirilen bu 
ev perilerine, hususi ibadetin en büyük kısmı teveccüh etmiştir. Her in
sanın da özel bir hayat verici, koruyucu perisi mevcuddur ki, erkekler
c, e bu perinin adı g e n i u s, kadmlarda J u n o idi. Bu, eski ani
mist dinin kalıntıları olsa gerektir : g e n i u s hayat ile alakadar olan 
ruh prensipinin bir teşahhüsüdür. 

<.. 

En eski zamanlarda mabedler bina edilmemekle beraber, meraslın 
komplike ve sert kaidelere tabi idi ; bütün din tarihinde, Romalı dininde 
olduğu kadar titiz tali.mata hiç rastlamamaktayız ; ayinler en ufacık 
teferruata kadar tertiplendirilmişti, dualar bile en ehemmiyetsiz görü
nen söz ve hareketlere kadar değiştirilemez bir nizamın altında idiler. 
Bugünkü Roma kilisesinin gayet sert formül ve tallınatmda bu fikirle
rin aksi görülmektedir. 

Esas itibariyle, kıral, kahinlerin en yücesi idi ; isimleri geçen üç büyük 
Haha bağlı olan üç flamen {yani Jupiter'in kahini flamen dialis, sonra 
f!amen martialis, flamen kvirinalis) saygı ve hürmete layık olmakla be
raber aynı zamanda pek güç ve hayatın hemen bütün taraflarını ihata 
eden tabu - kaidelerine riayet etmek zorunda idiler ; bilhassa flamen 
dialis'in hattı hareketi hakkındaki emirİer çok komplike idi. 

Bu büyük ilahların yanında başka küçük ilah ve perilere layık olan 
ibadeti icra eden kahin zümreleri vazifelerini görmüşlerdir ; çoban ilahı 
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cıJan F_ a v n u s ' a merbut zümre, Luperci idiler. Mühim bir rol oynı
yan başka bir ceiniyet, ilahların isteklerini kuşların uçuşuna bakarak 
ta in eden Avgur'lar idiler ;  eski Babil'de gorulen ve bilhassa Italya'nın 
asli sekenesi sa an " sk'lerde cari olan ciğer falına bakış,_ Roma'da 
tevarüs edilen usullere göre işlenilmiştir. Merasim.in hazırlanmasına 
ve icra edilmesine bakmak, Pontifeks denilen kahinlerin vazifesi idi ; 
:mların başı, pontifex ınaxiınus unvanıni1/ taşıyan bir zattı. Bu tabir, 
hristiyanlığa da, papanın bir unvanı olarak sirayet etmiştir. 

Tarkvin'li devrinden itibaren, Roma dininin muhiti genişlemeğe baş
lamıştır. J u p i t e r o p t i m u s m a x i m u s, yani en iyi, en 
yüksek J u p i t e r ' in şerefine Roma hisarında vuku bulan ayinle
rin ehemmiyeti artmış, bu il8.h da, bir dereceye kadar fatih ve muzaffer 
Roma devletinin ilihi teşahhüsü sayılmıştır. O zaman, Roma'nın ilk dev
rinde bile mevcud olan Etrüsk tesiri ve Yunanistan'ın, bir az kuru olan 
Roma dinini canlandıran ruhani kuvvetinin bıraktığı izleri göze çarp
maktadır. 

tNapoli civarında bulunan Kumae isimli, A p o 1 1  o'ya mahsus 
bir' mukaddes yerden M. ö. 520 senesinde sibyIIa mıenşe'li Jdta.plar Ro
ma'ya getirtilmişti. Bunlar, fal sanatına alB.kalı yazılardır ki, onlar sa
yesinde fal sanatı da Roma'nın milli ayinlerine girmiş, onlardaki teşvik
lerle Yunan, sonra da şark dinlerine ait mefhumlar ve muhtelif Roma
nın dini tasavvurlarına sızmıştır. Sibylia'lar ise, hristiyan ilahiyat ve sa
natlarında Tanrının sözlerini en eski zamanlardan beri bildiren arif ka
dınlar olarak tasavvur edilip latince hristiyan ilihilerinde bile bir yer 
almışlardır.'\ 

O zamana kadar, plebey'ler, yani basit halk, avam, merasime iştirak 
edememiştir. Bu hakka riıalik olduktan sonra, Yunanistan'dan gelen 
ilahları seve seve kabul edip onlara ibadet etmeğe yardım etmişlerdir. 
Hahlarla birlikte Yunan esatir ve ilah resim ve heykelleri de Roma'ya 
gelmiş, müphem Romalı ilahlara daha şahsi bir şekil vermişlerdir. O 
zaman, Yunan Z e v  s, Romalı J u p i  t e r  ile mukayese edilip he
men her Yunan ilahının bir karşılığı bulunulmuştur. M. ö. 217 senesinde · 
Yunan din sisteminde toplanan 12 ilaha (6 çift, bak. s. 45) tamamen 
Roma'da vatandaş haklan verilmiştir. Bu birleşme, ta eski zamanlardan 
beri mukaddes kanunlarda tespit edilen «yerli» ile «idhal edilen» ilah
lar arasındaki ayrılığı bertaraf etmiştir. Bu hareketten 13 sene sonra, 
SibyIIa menşeli falın sözlerine uyarak Anadolu ana ilahesi K y b e 1 e'
nin taş heykeli, bütün düşmanları memleketten kovsun diye Roma'ya 
getirtilmiştir. Asyalı dinler Roma'ya akın etmeğe başlamışlardır, Neti
cede asli halk dini ayrışmış, felsefe ve bilhassa Stoa felsefesi, alim ve 
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bilginler tarafından eski dinin yerine konulmuştur. Öbür tarafta�, halh:
ta hüküm süren batıl itikad, kendini binbir renkte göstermiş, müneccim
ler (kald�'ler, yani eski Babil'den gelen ve oradaki astrolojiden ilham 
alan kimse�er) ile sihirbazlar arttıkça avamı büyü ve hurafeleriyle al
datmakla çalışmışlardır. 

İmperatorlar zamanında, eski ayinlerin yenilendiği görülmektedir. 
OGÜST, klasik devre ait merasimi yine ca�landırmakla uğraşmıştır. 
Halbuki o zam.anın en enteresan dini olayı, imperator şerefine yapılan 
ayinlerdir. Esas itibariyle bu perestiş, saltanat süren imperatorun ge
nius'u ile ilah mertebesine yükseltilen seleflerine ait idi ; ama, DİOKLE
Tİ.AN'm devrinde, henüz yaşamakta olan imperator ilahlığa nakledilmiş� 

tir. Maam.afih OGÜST'ün gördüğü saygıyı, başka bir imperator görme
miştir. Bu merasim, Roma devletinde birleştirilmiş ayn ülh:� ve millet
lerin birlik duygusunu kuvvetlendirmiştir : hükümdara hürmet etmek 
:ve tapınmak, devlefu:ı. getirdiği saadeti şükran. ve memnuniyetle takdir 
etmek demekti. Yahudiler, bu merasime iştirak etmeğe mecbur değil
lerdi ; o ayin, Roma devletinde mevcud olan sayısız başka dinlerin hepsin
de - yeni gelişen Hristiyanlık müstesna - makbuldü. 

Bütün dini tasavvurlarda, o zaman külli bir bakış peyda olmuştur : 
Romalı şehirdaşın eski zam.anlarda yabancı ilahlardan nefret edip çe
kinmesine rağmen, hafidlerince o esrarengiz varlıklar Roma'da tanınmış 
ilahları_n kopyalarından başka bir şey sanılmamıştır : her yabancı mille
tin en yüce ilahı bir surette bir J u p i t e r , her harb ilam birer 
M a r s olarak telakki edilmiştir. (interpretatio romana) . 

ROMA DEVLETİNDE DİNLERİN KARIŞMASI. 

M. ö. 204 senesinde, Asyalı ana ilahe K y b e 1 e ' nin Roma'ya 
getirilmesi ile şarklı dinler oraya yani garp memleketlerine girmeğe 
başlamıştır .. Vatanı .Anadolu olan bu ilahenin vahşi ve garip merasimin 
en önemlisi, ilkbaharda vaki olan büyük- bayramdı ki, kahin namzedleri 
orada - esatire göre Kybele'nin maşuku olan Attis'in yaptığı gibi -
ilahe şerefine kendilerini hadım ederlerdi. 

Bu dini tasavvurların Asya'dan gelmelerine karşılık, Mısır'dan da 
i s i s ile S e r a p i s ' e ibadet adeti Roma'ya gelmiştir. S e r a -
p i s burada, eski Mısır'da İ s i s ' in kocası olan O s i r i s'in ye• 
rine geçmiştir. Bu ilahlara tapan cemiyetin, sık bir kurum halinde orga
nize edilen kahinleri her gün müessir ayinler icra etmişlerdir. Roma'lı
larin çoğu esrarengiz takdis ve açılış töreni vasıtasiyle İ s i s' in sır
rına, ilan ettiği ölümsüzlüğe iştirak etmekle uğraşmışlar, insanın dini 
ctuygu ve ihtiyaçlamıı tatmin eden, resimlerde çok defa · H o r ti  s çocu-
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ğunu kucağında tutar. halde tasvir edilen · bu ilahe, Roma kadınlarının da 
<.ikkat ve sevgilerini celbetmeğe başlamıştır. 

tM. ö. 1. asırdan beri Romalılar ve bilhassa askerler, İranlılarla ca
ri olan savaşlar sebebiyle İran menşeli M i t r a perestişini görüp be� 
nim.semişlerdir. Bu din, e_ski safiyetini muhafaza etmeyip babilli yıld:ıi 
ibadetiyle yeni bir kül haline gelmekle beraber, Romalı ordunun pek be
�endiği bir dünya görüşünü bildirmiştir.1 tM f t r a ' ya inamş zaten 
Iran'da da, bilhassa şimali - garbide oturan kabilelerin cömertlerinde 
mühim bir yer tutmuş, daima muhariplerin dini imiştir. Romalı askerler
le beraber memleketin ta şimal ve garb sınırlarına · kadar intişar eden 
�u dinin mukaddes yerlerinin hala Almanya ve Fransa'da kalıntılan 
mevcuddur. Hemen bütün Roma devletine yayılan bu din, yeni gelen 
Hristiyanlığın en kuvvetli murakıbı idi. M i t r a ay1nleri, yeraltı mah
zenlerinde veya dağlardaki mağaralarda icra edilmiştir ; böyle bir ma
kamda yüzden fazla insan yer almıştır.) Misterlere giren na.m,zed, sene
ler boyunca bir kaç dereceden eçi muhtelif mertebelere terfi edilebil
p:ii�fu; al ınci, yani en yüksek, mertebe yalnız k�hinlere mahsus 
kalmıştır. 

\ M i t r a , esatire göre insanlara yardım etmek maksadiyle mitik 
boğayı öldürdüğü, mütemadiyen mücadelelerde bulunduğu gibi, iıisan 
da; nefsani heveslerini bastırıp kalbini temizlemeğe çalışmalıdır. Bu · din.: · 
de eri çok istenilen faziletlerin, cesaret, itaat; açık gözlük olmasından 
ve kendine mensup olanların ahlakını kuvvetlendirmesi dolayısiyle as
�erlere çok uygun gelmiştir. M i t  r a dini, güneş ibadetine de bağlan
ı:nı§tır ; M i t r a esas itibariyle bir güneş ilahıdır. Onun şerefine icra 
edilen ayinlerin son cümlesi şudur : 

Labbeyk ya Rab, suların sultanı, labbeyk, arzın kurucusu, 
labbeyk, ruhun hükümdarı. Ya Rab, yeniden doğmuş, kendimi 
yükselterek vefat eder, yükseltmiş ölürüm. Hayatı tevlid eden do
ğumdan peyda olup yok olmağa eriyerek gidiyorum, senin kur
duğun, senin tertiplediğiıı, senin yarattığın ilahi sırra uyarak yo-

· lumdan yürüyorum.) 

Roma'ya gelen Suriyeli çiftçilerle tacirlere gelince, kendi ilahları
;ıı beraber getirmişlerdir . .  Hım.ıslı bir aileye mensup olan imperator HE
LİOGABAL, şehrinin yerli ilah.mı S o 1 i n v i c t u s E 1 a g a b a 1 
(yani : yenilmez güneş Elagabal) isim ile memleketin en yüce ilahı
nın yerine yükseltmek istediyse de, muvaffak olamadı. Bununla bera
ber, çok defa M i t r a dini ile karışan «yenilmez güneş» in tesiri, İm.
peratorlar devrinin sonunda pek genişledi. O asırlarda gelişen s�re
tistik din tasavvurunda, güneş bir merkez teşkil etmiştir ; yenilmez gü-
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neşin yeniden doğduğu gün, (25. aralık) hala hristiyanlıkta İsa'nın do
ğum günü olarak telakki edilmiştir; en eski hr.j.stiyan resimlerinden 
birinde, İsa, bu güneşin nişanlarını taşır gibi temsil e�ştir. 

Şarktan Roma'ya gelen bütün dinlerin, merasime müteallik birer 
lejandı var ki müessir muhteviyatı (ekseriya bir ilahın ölüp tekrar ha
yata kavuşması). müminlerin kalblanna dokunmuş ta derin bir iç tecrübe 
husule getirebilmiştir. Bu lejandlar, merasim.de temsil edilmişlerdir. 
Ayinlere iştirak edecek namzed, esrara vakıf olup ilahi mukaddesata 
bile iştirak ederek ilahın geçirdiklerini de geçirmek suretiyle - yani, 
ilahla beraber ölüp yeni bir hayata uyanmak suretiyle - öbür dünya
da da uğurlu bir kısmet kazanacağı hakkında kuvvetli bir. ümit besle
miştir. İnsandan istedikleri kurban, riyazet ve saire bu şark dinlerinde 
kolay değildi ; dindar, her şeyi, her dünyevi lezzeti feda etmeğe hazır ol
malıydı. Mukaddes yemekler de, takdis edilenler arasında ayrılamaz bir 
rabıta kurmuştur. Eski zamanlarda insanlar, kendi milletinin dini vası
tasiyle birbirine merbut bulunmalarına rağmen, şimdi ferdin kurtuluşu 
insanların ilgilerini celb etmiş ve takdis edilenlerin, milli olmıyan, özel 
kanunlarına nazaran yaşıyan cemiyetlerde birleşmeleri, milli cemaatla-
rın yerine geçİniştir. 

. 

G. WİSSOWA, Religion und Kultus der Römer. 19122 . - F. " ALTHEtM:, Rö
mische Religionsgeschichte, 1931 - 1933 . - C. CLEMEN, Die Religion der Et�ker, 
1936. - F. CUMONT, Les religions orientales dans la paganisme romain. 19091; 
- R. REİTZENSTEİN, Poimandres, 1904. � J. LEİPOLDT, Sterbende und · iı.{ıfer

stehende Götter, 1923. - R. REİTZENSTEİN, Die hellenistischen Mystelienreligi:: 

onen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, 1927<ı. - H. LEİSEGANG, Die 
Gnosis, - H. PREİSKER, Neutestamentliche Zeitgeschichte, 1937. 
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JERMENLER 
, J  ' I . · 

İptidai kültürlerin hepsinde, insan, ferdi bir şahıs olarak değil, yalnız 
bütün soyun bir parçası, ailesinin külliyetini şahıslandıran bir varlık şek
linde hareket etmektedir. Soyun üyelerini birbirlerine bağlıyan tesanüt, 
eski Jerm.enlerde kendini geniş mikyasta göstermiştir. Akrabaları bir
leştiren, bütün aileye şamil bir hayat kuvveti, müşterek bir «Uğur», müş
terek bir «ş�ref» tir. Ailenin bu suretle bir tek varlık olmasından do
layı, insanın, akrabasını öldürmesi adeta intihardı. Çok önemli yer tutan 
bu cemiyet duygusu yanında, Jerm.enlerde pek kuvvetli bir faaliyet gö· 
rülmektedir. Halbuld insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, işlerini başarı
larla bitirebilmek için bir «Uğur» a ihtiyacı vardır; çiftçi, buğdayının ye
tişmesi için ; gemici, müsait yele kavuşması için bir «Uğur» a muhtaçtır. 
İnsaf ve adaletle saltanat sürecek hükümdarların uğor'larına gelince, on
ların gayet kuvvetli olması . lazımdır. 

_\
İnsan, işini nerede işlerse, orada iyi mıntaka vardır; fakat insanın 

henüz gidemediği çöl, orman ve kırac yerlerse, dev ve cinlerin vatanla
ndır. Halbuki şu tükenmez faaliyet insanı felaket ve ölümden kurtara
maz ; maamafih, Jermen, başına gelene inkiyat etmeden inad ve cesaret
le ona karşı durup ölüme kadar istediği gibi hareket etmeğe çalışmıştır. 
Böyle bir dinde, coşkunluğa, heyecana yer yoktur ; başka milletlerin in
sanlarını son derecede ilgilendiren, onları ruhunun derinliklerine kadar 
sarsan meseleler, burada bulunmazdı : ıztırap hakkında, ıztırabın mana
sı, ıztıraplardan kurtulabilmesi hakkında J ermenlerde hiç bir teolojik 
sistem kurulmamıştır. Ayni zamanda da, bu millet, başka iptidai millet
ler nev'inden, hiç bir tabu kanunu yaratmamıştır ; insanlar arasındaki 
münasebetler bu gibi kanunlara tabi değildir. Hayata bağlı olan her şey, 
şamil bir küllün bir parçası olarak tasavvur edilmiştir� 

Faal hayat kuvveti ile şahsi bir ruh arasında o eski zamanlarda J er
menler bir aynlık kabul etmem.işlerdir. Hayat, ruha, şahsiyete ait her 
şeye, elbiselerine, silahlarına, ziynetine bürünüp kalmaktadır. Bu 
«hayat», Jermen dininin merkezi olarak anlaşılabilir. Kendi mülkünü ya 
tamam.iyle, yahut kısmen yabancı birine tahvil etmek, kendi kuvvetinden 
bir kısmını hediye etmek demektir; bu sebeple böyle bir hareket pek 
resmi bir ayin halinde vakı olmuştur. İnsan, akrabasından olmıyan bir 
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dostla kardeşlik bağlan tesis edince onu kendi uğuruna iştirak ettirmiş 
olur. 

'Bizde m.alfı.m olan ruh ile beden arasındaki fark ve bu iki prensipin 
ölümde birbirinden ayrılışı, Jermenlerce meçhuldür. Ölü bile, soy cemi
yetinin bir parçası olarak yaşamağa devam eder gibi tasavvur edilmiştir. 
Onun, ailesinde doğacak bir çocukta tekrar bu dünyada göze görünen bir 
şekil almasına inanılmıştır. Bir çocuğa ölü akrabasının aynı ismini veya 
ism.lııe benzeyen bir adı verilmesi o telakkiden ileri gelmiştir. Öbür ta
raftan, bu, çocuğun ancak isim aldıktan sonra soyunun içine doğmuş ol
masını ifade etmektedir ; isim, ona kendi hüviyetini verir. Böyle bir te
lakkiye bir · çok iptidai milletlerde ras.tlanmaktadır. - Ölüler ise, muay
yen �amanlar «yaşayan ölü» şeklinde evlerinin civarlarında dolaşıp in
sanlara da zarar verebilirleıi\ 

t_Ilayat prensipi, evde ve eve mensup nebat ve hayvanlarda da mev
cuddur. Uğur'un bilhassa ziynetlerle silahlara bağlı olduğunu söyliyen 
riv�yetler vardır. Evin kendisi, bilhassa kapısı ve e-ı; sahibinin oturduğu 
yer, kuvvetle doludur. Jermen dininde kadınlara gösterilen hürmet ve 
saygı, bir yönden, uğur ve kuvvetle dolu evle sıkı münasebetlerinden, 
öbür yönden de tabiat üstü varlıklarla olan alakalarından ileri gelmiştir. 
Kadınlar, fala bakmakta ve kahinlik yapmakta büyük bir rol oynamış
lardır� 

\Soya mahsus bir kaç mukaddes yer, evin dışında bir çeşme ile bir 
mukaddes ağacı (ekseriya bir meşe ağacı) olan bir koru içinde itibar 
olunmuşlardır. Mabedler oldukça geç, galiba Romalıların tesirleri altın
da, bina edilmiştir ; orada kanlı kurban bayramları yapılmıştır� Halbuki 
babadan oğula intikal eden bir kahinlik yoktu. Kahinler, hususi bir ter
biye geçirmek mecburiyetinde değillerdi ; komplike ayinler de mevcud 
değildi. A.iienin reisi kurbanlarını istediği gibi takdim edebilirdi ; çünkü 
kahinlere mahsus bir esrarengiz marifet yoktu. Şimal memleketlerinde, 
evlerde yapılan bayramlar, hayatın en mühim zamanlan idi ; .  o merasim; 
onlara iştirak edenlerin uğurlarını hususi yemekler yemek ve şarap iç
mek suretiyle tazeleştirip gelecek için . kuvvetlendirmek mıi.ksadiyle icra 
edilirdi. Bunun için de her önemli hadiseye, her mühim işe yalnız böyle 
bir bayram yapıldıktan sonra başlanırdı. Bu hususi bayramların başka 
güneşle ve senenin gidişiyle alakalı olarak (kış başlangıcında, kışın orta
sında, yaz başlangıcında) üç büyük tören yapılırdı. 

\İlahlar insanlardan yücedir. Onlar, aynı zamanda hem şahsiyetler, 
hem de şahsi olmıyan kuvvetlerdir. İnsanlara en yakın alanlan, fylgjur, 
yam «takip edenler»,  insanlara tabi olan perilerdir. Her aile, her soy .ken
di ilahını bir akraba Şeklinde görmüştür ; ilah, tam insan . gibi, kuvvetini 
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kurban ve bayramlar vasıtasiyle artırmak zorunda olan bir varlık sanıı.:. 
mıştır. Hakiki aşiret il!hlarının hemen hiç bulunnıadığını söyliyebiliriz ; 
husus! bir gök ilahı, yahud da yıldız ilahlarına eski Jermenlerde rastlan
mamaktadır. Fakat, ancak 9. asırdan itibaren mitik efsanelerden bazı 
örne�erin mevcud olduğu için eski J ermen ilahların şahsiyetlerini pek 
vazıh bir şekilde görememekteyiz� 

.ı) 
iVikinglerin en eski zamanlarında, asil çiftçi soylarının müşterek ila

hı T o r meydana gelmiştir. T o r, insanların dünyasının koruyucu
su, devlerle savaşan, kuvvetli, iri bir ilahtır. Kocaman devlerle mücadele 
eden, tekin olmıyan varlıkları yenen bu muharip ilah, tekelerin çektik
leri bir arabada gezinip muazzam bir çekiç ile silahlandırılmıştır� J ermen 
memleketlerinin en geniş mıntakalarında ona tapınılmış olması gayet 
muhtemeldir ; çünkü Jermen · dillerinin hemen hepsinde perşembe günü
nün ismi, bu ilaha bağlıdır (Donnerstag, thursday) . 

Asil muhariplerin ilahı ise, O d - i  n (W o d a n) dır. Oturduğu yer, 
göklerde bulunan Valhal adlı bir hisardır. Hizmetçileri olan Valkörler, 
kuvvetli muharip kızlar, savaşlarda şehid olanları oraya getirirler ; o hi
sarda her gün akşama kadar harble meşgul olduktan sonra geceleyin 
istirahat ederler. Ağaçlara asılan harb esirleri ve millet düşmanları da 
O d i n' in malıdırlar. Bu ilah dehşet saçan ve havalardan, sekiz ayaklı 
bir ata binerek geçen, avare bir kahraman olmakla beraber hikmetin de " 
sahibi, şiir sanatının mucidi, odun veya taşlara kaz1:1an sihirli harflerin 
(runa) üstadıdır. l Ölülerin ilahı sıfatiyle kış gecelerinde arkadaşlariyle 

beraber bulutlarda dört nala at koşturup dünyayı gezer ; kendisi de, 
- belki hıristiyanlık tesirlerini belirten bir rivayete göre - 9 gün yer
altı ülkesinde bir ağacın dalında asılı kalıp orada hikmeti öğrenmiştir; 
Bir tek gözü vardır ; omuzlarında ild karga oturur. O d i n, Viking'le
rin zamanında en çok sevilen ilah idi ; cesur ve atılgan muharip ve de
nizcilerin ülkülerini temsil eder ve bunun için de, biraz kaba, saba olan 
T o r' dan üstün gibi ·görülmüştür. Ona yöneltilen ibadetin cenuptan ge
lip bilhassa Norveç'te yayılmış olduğunu istidlal edebiliriz ; İslanda'da 
o ilah bilinmiyor. O d i n' in zevcesi, F r i_ g denilen bir ilahediJl 

Zafer bahşeden, T y r veya Z i u isimli bir ilaha dair malfuna
tımız eksiktir ; mitlerde, tek bir eli olduğu söylenir ; dtinyayı �orkutan 
Fenrls ·kurdu ile mücadele ederken bir elini kaybetmiştir. Onun şerefine 
kılıç rakısları icra edilmiştir. Onun mukaddes günü salıdır (Dienstag, 
Toesday) . 

O d i n, T o r ve onlarla ilgili ilahlar Ase'ler ismiyle birleştiril
miştir. Çiftlikle meşgul bir aşiretin ilahları, selamet, verimlilik ve bere
ketli bir sene getiren F r e y  r ve N y ö r d isimli varlıklar, Van'-
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iar adiyle meşhurdur ; onlarla Ase'ler arasında - eski efsanelere göre 
bir muharebe vaki vukua gelmiştir ki neticesinde, iki düşman taraf birleş
miştir. Jermenlerin muhtelif aşiretleri arasında çıkan muharebeler ve on
ların neticesinde vaki olan «ilah birleşmesi» mitoloji ide bu suretle anlatıl
mıştır. F r e y r'in mukaddes hayvanı, erkek domuz idi. O ilah şerefine 
yapılan törenlerin merkezi, şimal memleketlerin en muazzam merasim yeri 
Uppsala şehri idi, orada i�ra edilen ayinler, F r e y r'in işlerini anlatan 
destanlar gibi, oldukça şehevi bir karekter taşırdı, hatta insan kurban et
meğe kadar bile varırdı. 

Küçük ilahlar arasında L o k i'nin hususi bir mevkii vardır : o, 
aslen dev olmakla beraber ezelde O d i n  ile kankardeşliği ettikten son
ra ilahlar arasına katılmıştır ; halbuki mahiyeti, hilekar v.e dessas olmasın
ı'lan da bellidir. 

M. s. 13. asırda, İslanda'da eski esatir Edda. adlı şiir koleksiyonların
. da toplanmıştır. İki ayrı Edda vardır ki en meşhuru, Snorri Edda isminle 
anılan ve eski mitolojinin muhtelif noktaları.na temas eder bir eserdir ; Şiir 
Edda'sı ise, bir kaç Jermen ilahisini ihtiva etmektedir. İslanda'da toplanan 
halk efsanelerden - Saga'lardan - Jermen dininin anahatlarını da an
lamak mümkündür. Halbuki bütün bu eserlerin telif tarihleri oldukça 
geç olduğu için, içlerindeki hikayelerde hristiyan tesirlerin ne mikdarda 
mevcud bulunduğunu bilemiyoruz. Saga'lar şimal menileketlerinde yaşı
yan kahramanların geçirdikleri maceraları anlatan, özel bir şairane üs
lupta yazılan hikayeler, o zamanın dini ve günlük hayatının hususiyet
lerini aydınlatmağa yardım edebilir. Edda'daki efsaneler herhalde - as
lına nazaran - bir takım değiştirmelere uğramıştır ; onlarda tamam.e� 
bir sistemde tertiplendirilmiştir. Dünyanın gidişi, büyük bir dram halin
leleri, tabiat üstii varlıkların birbirlerine karşı duydukları dostluk ve
ya ·kin duyguları hakkında rivayetler vardır. Bütün · bu hadiseler büyük 
bir sistemde tertiplendirilmiştir. Dünyanın gidişi, büyük bir drma halin
de görülmüştür ; bu dramın en feci, en de müessir vakası, B a · 1 d e I 
adlı aydın, genç ilahın yarım ilah L o k i ' nin hainliği neticesinde öl
dürlilmesidir. Diinyanın sonu bir «ilahlar ufulü» (ragnarök) olacak ki 
o zaman bütün dünya ateş ile mahv edildikten sonra yeni bir dünya ya
radılacaktır ; ilahlar da öleceklerdir, onlar da kısmete tabidirler. (bak 
R. WAGNER'in meı:;hur operası «Götterdaeınmerong») .  

Bu fikirler, en kuvvetli ifadelerini «Vala'nm vahyı» (Völuspa) isim-
1.i , Jermen esatirini ilk ve son defa olarak bir kül haline getiren·, fakat 
her halde hristiyan tesiri altında yazılan büyük bir şiirde bulmuştur. 

K. HELM, Altgermanische Religionsgeschichte, 1910, 1937, 1954, - J. DE 
VRİES, Altgermanische Religionsgeschichte, 1935 - 1937. - v. GRÖNBECH, Kul
tur und Religion der Germanen, 1937 /38. - H. SCHNEİDER, Die Götter der Ger
manen, 1938. - W. BAETKE, Art und Glaube der Germanen, 1938'. 
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KELTLER 

Keltler, taş devrinin son zamanlarında oturduklan Orta Avrupa'dan 
bir taraftan garbi A �pa ve tngiltere'ye öbüİ- . taraftan Anadolu'ya ka
dar yayılını§lardır. Bu s8.hanın pek geniş olmasına rağmen, Kelt dinin
de bir kaç müşterek tasavvur göze çarpmaktadır. 

\.Bilhassa tabiat ilah ve cinlerine tapınılmıştır. Bu tasavvur galiba ya
nında bir hayvan bulunan insan şeklinde tasvir edilen il8.hların aslı ol
sa gerektir. Bu gibi il8.hlardan, ayı ve kaz iliUıelerini zikretmekle iktifa 
ederiz. Muhtelif memleketlerde ayn isimlerle gördüğümüz ilahların ço
ğu, fonksyon bakımından birbirine çok benzemişler, faaliyetlerinde bir 
ayrılık göstermemişlerdir. Tabiat ve verimlilikte alakalı olan il8.he grup
larına bilhassa kadınlar tarafından tapınılmış olması pek muhtemeldir ; 
Kelt · dininde büyük bir rol oynıyan bu grupların en mühimi, resimlerine 
sık rastlanan Matres, yahud Maternae, yani «anneler» üçlüğüdür.\ 

t;Keltlerde, ilahların muayyen bir ilah ülkesi yoktur; tepelerde, 
adalarda veya korularda oturur gibi telakki edilmişlerdir. ·Keltle
rin en mukaddes yeri, içinde ayinler yapılan koru idi ; mabed binaları ise, 
herhalde yalnız RomaWarın tesiri altında inkişaf etmiştir. En mukaddes 
ağaç, meşe ağacı idi. Irmaklarla çeşmeler ilahelerle canlandırılmıştır J 

t....Ayinler pek vahşice idi ; Romalı müellifler, Keltlerin, ilahlarına ba
rıştırma ve şükran kurbanlarında kaç insan öldürdüklerinden dehşet ve 
korku ile bahsetmektedirle. Bu kurban aylnleri, dinin merkezi oldukla
rından, bir insanı onlara iştirak etmekten men' etmek, kendisini en ağır 
cezaya ı:ı'.ıa.ruz bırakmak demekti.)Ayinleri icra eden k8.hinler, teberru ve 
falcılık eden Drnid'ler idiler ; bunlar «ilahların lisaniyle konuşup» ayin, 
kehanet gibi dini usullere vakıf oldukları için hayatın bütün tarafların
da, siyasette bile, büyük bir tesir ve nüfuzu haiz olmuşlardır. En asll ai
lelerin azaları, kadınlar d8.hil olmak üzere, Druid'liği öğrenmişlerdi.r. Bu 
kahinlerin hususi bir teşekkülünün mevcud olması muhtemeldir. 

Klasik · devrinin müelliflerine inanırsak, Drn!d'lerin felsefe sahasın
da derin bilgileri vardı. 

\Kelt dininde en tipik tasavvur, insanın ölümsüzlüğüne dair pek 
kuvvetli bir inanıştır ; zanlarınca, ölü gelecek hayatında bu dünyevi öm
re benziyen, daha mesut ve bahtiyar bir halde yaşıyacaktır, bunun için
dir ki, ölü, kendisine ait eşya ile ve hatta akrabası ile beraber gömül
müştür.\ 

MAC CULLOCH, The Religion of the Ancient Celts, 1911. - W. KRAUSE, Die 
Keıten, 1929. 
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ESKİ İRAN DİNİ 

Eski zamanlarda Hindistan ile İran arasındaki münasebetler_ hem 
ırk, hem de dil bakımından gayet . sıkı olmakla beraber bu iki memleket
teki elini inkişafta şaşılacak bir fark göze çarpmaktadır. Hind dininin 
Veda'larda görünen şeklinde bulunan ilah isimleri, Z e r d ü ş t tesi
riyle İran'da peyda olan dinde bir rol oymyan ilahi varlıklarda da mev:
cuttur amma bazen aynı kelime ile isimlendirilen tabiat.üstü mahlukat bu 
iki mıntıkada birbirine zıd bir surette gelişmiştir : mesela İran'da .Yüce 
Tanrının ismi olan Ahura kelimesi, Veda'larda Asura'ya tahavvül edip 
kötü cinlerden ·bir zümrenin adıdır. Bilakis, İran dininde yalan ilahları 
olan dev'ler ,Hindistan'da Deva isimli iyi ilahlardır. 

lHalbuki İran'da Z e r d ü ş  t ' ten evvel ve Zoroastrismin yanın
da yaşayan dinin bazı hususiyetleri, ancak, Hindistan'da bulunan tasav
vurlarla karşılaştırıldıktan sonra anlaşı.lniaktadır ; bir çok mitlerin ma
nasını bundan başka vasıtalarla kavrıyamıyoruz.J 

·Z e r d ü ş t '  ün faaliyetinin ne zaman vuku bulduğunu kat'i olarak 
tespit etmek mümkün değildir ; bazı kayıdlardan kendisinin :N.ı:. ö. 6. 
asırdan evvel ortaya çıkmış olduğunu istidlal edebiliriz; bazı alimlerce, 
M. ö. 569 senesinde doğmuştur. Onun vatanı, büyük İsveç müsteşriki 
H. S. NYBERG'in kıyın.etli araştırmalarına göre Hvarizm ve · Maveraun
nahr'de hayvan yetiştiren bir kabilenin ülkesi idi. Oraya akın eden, 
memleketinin civarında yayılmış olan M i t  r a dinine mensup olanlarla mü
nakaşalarda bulunduğundan dolayı, Z e r d ü ş t ' ün Sırdarya mınta
kasında oturan bir aşiretin ülkesine gidip orada da davalarını, dini ta
savvurlarını bilcİirmekle oranın VİŞTASPA adlı ' hükümdarını kendine 
celbetmeğe muvaffak olmuş bulunması gayet muhtemeldir. ı Maamafih, 
bir çok dinlerde gördüğümüz veçhile, Z e r d ü ş t ' ün de' ilan ettiği 
fikirler gittikçe biraz değiştirip komşu dinlerden gelen ilahları - eski 
:füşmanı olan M i t  r a'yı bile - bazı tadillerden sonra:. benimsiyerek onla
ra kendi dini sisteminde yer vermiştir.) Z e r d ü ş t ' ün ölümünü ta
kiben, bildirdiği din evvela yakın çevrelerde, oradan garba, yani · ta İran'a 
yayılmıştır. Orada meinleketin resmi dini olmuştur. Halbuki bu dinin 
hayati kudretleri, arttıkça sonsuz talimat, merasim ve emirler . umma
�m.da hemen . boğul.muştur. �Müslümanların 7. asrın ortasında İran'ı fet
hetmelerinden sonr� �ski mugan'ların dini oradan kaybolup ancak ekse-
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seriyette Bombay'da oturan parsilerin · küçük bir zümresinde yaşamağa 
devam etmektedir. Şu kadar var ki onun bir in'ikasını İslam ı;ıiirinin ay
nasında görmekteyiz : hem acem ı;ıairleri deyr-i mugan ile pir-i mugam 
müteaddit beyitlerde methetm.işlerdir hem de Türk divan edebiyatı §air
leri mrigpe�leri, mugan · pirlerini birçok gaz�llerinde övmüı;ılerdir.) 

Zoroastrism'in - yani Z e r d ü ş t 1' e ait dinin - ı;ıifahi bir gele
nekte rivayet edilen esaslı mukaddes kitaplarının bir kısmından fazlası 
bize gelınein.iştir. Şimali - garbi İran'da kullanılan bir lehçede telif edilen 
bu metinler, muhtelif zamanlara ait olmakla beraber hepsi Avesta�da 
toplaD.ID.I§tır. Mukaddes metinlerin iki üç nüshasından fazla kopyalar 
mevcud değildi. Bunun yanında zend ismiyle meşhur olan bir dini ede
biyatı vardı. Şimdiye kadar bu zend, Avesta'ya pehlevi (yani orta-farisi) 
dilinde yapılan şerhler olarak kabul edilmiştir ; fakat en yeni tetkiklere 
ve bilhassa İsveç bilginin G. WİDENGREN'in son makalelerine nazaran, 
bu zend metinleri İran'ın ı;ıimali - garbi köı;ıesinde, Ermenistan'da yaşı
yan dindarların an'anelerini aksettirmektedir. Bu dindarların eski M i t
r a-dinine yakın oldukları için zend denilen bu ilave ve ı;ıerhlerle kla
sik Z e r d ü ş t an'anesine muhalif olan fikirler bile resmi din kitap
larına ve ·bütün teolojik fikirlerine sızmıştır. Bu inkişafın tafsilatı §im
diye kadar incelenmemiştir. 

Zend kelimesi ise, İslam tarihi için zendik tabirinin aslı olduğu için 
alakabahş olsa gerektir - İran'da, Avesta'ya ortodoks olmıyan bir -ı;ıerh 
yazanlara bazen zindik denildiği gibi, islamiyette de bu tabir esas itiba
riyle sünni geleneğe muha� olan kişiler için kullanılmıştır. 

Avesta, hem dine, hem şeriat ve akidelere ait metinleri ihtiva etmek
tedir. Bu metinlerin en önemli kısmı, dini merasim sırası hakkındaki 
kolleksiyondur: 

Resmi 8,yinlere ait parçalardan ibaret olan Yasna. Onun 28 in
ci, 34 üncü, 43 üncü, 51 inci ve 53 üncü babları, Gatha ismini taı;ıı
yan, Z e r d ü § t ile muhitinin ilahilerini ihtiva etmektedir. Bu 
şürler, farsÇanın pek eski bir lehçesinde, aynı zamanda da gayet 
sanatkarane ve anlaı;ıılması zor bir üslfı.pla yazılmıştır; şimdiye ka
dar garp dillerinde bütün müşkilatı halleden bir tercüme yapıla
mamıştır. 

Yasna'nın 35 .inci babından 41 inci babına kadar, ZERDÜŞT' .... 

ün cemaatının, Yedi lnsrmlı Yasna adını taşıyan en eski vesikasını 
· teşkil etmektedir. Avesta'nın ikinci mühim kısmı, «Küçük Aves
'ta» ve küçük merasim ve gündelik ibadetin - sırası hakkında ·talimat 
veren -y aşt'lardır. 
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·.:: · . Bütün bu- metinlerin birbirinden ayn lisan derecelerine· ait olduğun
dan; onların da mtıhtelif zaman ve mekanlarda husule geldi.kıerini · söy,. 
liyebilfriz: · · 

· 

. . 
. . . . 

\\ Z . e  r d ü ş t ' ün doktrininin zayıf bir tesirini G!ltha'larda görm�k
teyiz. En yüksek Rab, A ' lı  u r a M a z d a'dır. (bu iki kelimenin de 
birbirinden . ayrılması, yahud yerlerinin değiştirilmesi . mümkündür} . 
A h ·  u r a ·, alim.:i kül, dünya . nizamının planını hazitlıyan, hayat veren 
hakimdir ; o, kat'iyyen aldatılni.az. Ona yakın ·olan· ilahi varlıkiar; Aıneşa 
Spenta. (mukaddes, ölümsüz} adlı, faal, işliyen ktİvvetlei' vardır ki, re� 
isleri . olan A h u r a M a z d a ile bir yedilik şeklinde· birleŞirler � Altı 
Anieşa Spenta, hem . A h "  u r a M a z d a I dan· Çıkan müstakil ·ilahlar, 
heni de · O'nun ·zatının muhtelif taraflarıdır:; isimleri, · pek abstrait fazi� 
"letlere ima etmektedir : ·  onlarda · mesela · Aşa Vahişta, yani «en iyi dindar'
lık», «doğru nizam» adlı bir varlık dlkkatimizi celbetlliektedir; ·· .o� 
A h: ti r· a .  M a z d a  ' ya mahsus bir kuvvetdir : - Hind dimn:de ona 
benzer rta , «nizam, tanzim edici» isimli (ve lisan bakımından ayin keli
ılie: olan} prensip, dünyanın gidişini idare eden · ·v a r u İı. a -' ya ortak 
olmaktadır: Fransız- aliini bUMEZİL, AŞa'nın yalnız eski indojermen 
·V a r · u. n . . a ' nİn bir süblimasyonu olduğunu ispat etmiştir!\\ 

Bi:zc�. henüz bilinm.iyen sebebi blr kaç bilgininin kendi görüşlerine 
göre.-.. aycıllılatmağa çalıştıkları bir buhran, Z e r d ü ş t ' ü, kendi fi. 
kirlerini geliştirmeğe sevketmiştir. «Buga haldmıdaki Gatha» da, mem;. 
lekete -dıştan gelen, ayırdedici işareti boğa kÜrbanlan olan yeni bir - din
den korkan · .. boğa, - ilahlara niyaz etmektedir ; Abura Mazda, merhaİnet ve 
kuyve:tlni gösterip yalvaran hayvanı Z e - r d ü - ş t ' ün · himayesi al
tına koymaktadır. Bu hadise - yani Z e r d ü ş t ' ün . bu husu.sta 
gördüğü vizyon, - kendisine karşı Ahara Mazda'nın faaliyetini . açıkça 
göstermiştir ; şimdiden, O'nu, mütemadiyen kötülük kuvvetleri ile sava-
şan iyi prensi� olarak ta�tır. 

-

Görüp duyduklarını beyan etmek maksadiyle, Yasna'nm 43 üncü ba
buıda, tekrar tekrar «Senin faaliyetine· şahit oldum» denilmektedir. Yilı
ce . Tanrının eli ·her şeyde belli olur; insana doğru yolu, doğru nizamı öğ
retir. O babda ve daha başka yerlerde anlatılan, Z e r d ü ş t  ne· kendi 
ilahı arasındaki konuşma, il�ha istediklerini soran şamanların · ta eski 
zam�nlarda kullandıkları tekniğe pek benziyor. Yani Z e r d ü ş t ' ün 
hareket hattı, Eski Ahdin, . Rabbin sözünden · mağlup olan peygamber
lerin tavrından pek farklıdır ; Z e r · d ü ş t daiıa. iptidai · bir kültüre 
bağlıdır. Maamafih bu fark, İran peygamberinin muazzam ehemmiyeti
ni küÇültmemektedir ; bilakis, bu adam; din tarihinde o zaıiıaıia kadar 
hakim olan tasavvurlara son derece önemli bir uiisur katİnıştır: Bu ta-
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savvur, dünyanın muayyen bir nihayeti olması, bir nevi kıyametin 
ko_pmasidır. 

� Ezelden beri dünyaya hükmetmek için gece gündüz muharebe eden 
iyi prensip ( A h u r a M a z , d a, O r m u z d ) ile kötü prensip 
{ A n  g r a m a i n y u, , A h  r j m a n ) . arasındaki gerginlik dünya
nın sonuna kadar devam edecektir. "Düny�nm sonu, A h u  r a M a z  -
d a ' nm, saltanatı artık tesis edeceği gün olacaktır. O gün, erimiş demir
den ırmak dünyanın üzerine dökülecek, müminlere ılık süt kadar hoş gö
·rünen · bu dehşet verici nehir, kötüleri yakıp mahvedecektir. İyiler ise, 
o · nehirden geçtikten sonra insaf ve iyilikle parlıyan yeni bir dünyada 
mesut bir hayat süreceklerdir�) 

\Bu gibi ·tasavvurları ifade eden. Z e r d ü ş t, İsrıµ!, Hristiya_nhk 
ve İslam aleminde, . dünyanın son zamanlarına ait vahyler _ alan resülle
rin (apokaliptik) ilk örneğidir. Halbuki , bu umumi muhakeme yanında 
her insan ölümünden sonra Çinvat köprüsünden geçmek suretiyle husu
si bir imtihana maruz kalacaktır : iyiler, hayatlarında daima A h  u r a 
M a .z d a '  inn tarafında mücadele edenler, zahmet çekmeden öbür dün
yaya vasıl olacaklar ; kötüler ise «durugların evlerinde» , yani yalan cinle
rinin oturdUkları yerde, hasret çekip yaşayacaklardır. Öbür dünyada, 
yehi öleni karşılaşan zat, insa.Iiın· semavi, ıııhani nümunesi, onun «me
leği» dir; Am:elletine nazaran hu şahsiyet ya can çekici güzel bir kız, ya
hud da iğrenç bir varlıktır�\ 

Z e r d ü . ş t dininin eski mertebelerinde mevcud olan bu fikirler, 
sonraki ilahiyatÇıların nazariyatında geliştirilmiştir. Yeni dinin taraftar
ları Turi kabileleriyle temas ettiklerinden, onlarin bir kaç ilahı bunların 
dini tasavvurlarına sızmıştır, · mesela güzel ve kudretli verimlilik ilahesi, 
müessir bir toprak ve su perisi olan - A r d v i S u r a· A n a h i t a  
{Şimdi N a h i t) ; kunduz kürkleriyle süslenmiş, iri bir kız şeklinde tasav
vur edilen bli varlık bir çok yerlerde övülmüştür. Göklerde parlıyan nu
run, aynı zamanda da ahd-ü vefanın ilahı olan M i t  r a bile, eski dini
niıi ilahi varlıklariyle birleşmiştir. Z e r d ü ş t - ile taraftarları bu ya
bancı {veya daha doğrusu : eskiden İran'da · tapınılan) ilaha karşı her 
ne kadar şiddetli davranmış iseler de, komşu kabilelerde sarsılmaz bir 
mevkil olan M i t  r a .  gittikçe A h u  r a M a z d a '  nın maiyetinde 
yüksek rütbe elde etmiştir ; sonraki teolojik ve mitolojik fikirlerin çoğu
nu yalnız Mitra dininin tesirleri olarak kabul etmek mümkündür. Üçüncü 
bir misal, dinin kurucusu tarafından kat'i . ve sert tabirlerle reddedilen, 
boğa kurbanlarında içilen, sarhoşluk veren Haoma (şarap, bak. Hindis
tari'da Soma) bile zaman ilerleqikçe Zoroastrism'in ayinlerinde kullanı
lıp A h u r a M a z d a ' nm bir oğlu olarak vasıflandırılmıştır. 
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Zikri geçen bu son üç ilah, Yazata denilen, ibadete değer. mahlftka
tın bir cinsine mensupdur. Bu ailenin en tipik mümessili, mertebesi git .. 
tikçe Ameşa Spenta'lannkine yükseltilen Sraoşa'dur. Sraoşa bir taııµtan 
insanın ilahi söyleyip dua okumasını, öbür taraftan da ilahi dinlemeyi 
şahıslandıran bir varlıktır ; kurban sözlerinin de ilham · ve vahyın perisi 
olduğu için insan ile A h u r a M a z d a arasında elçilik y�par. · Dua
ların resmi şekilleri, emredilen tabirleri , bilhassa en önemli yer tutan 
Ahuna Vairya adlı dua, hep ilam· şahsiyetler şeklinde tasavvur edilmiştir. 

Tabiat üstü iyi mahlftkatın Fravaşı denilen fırkası Yazata is� . bu  
ilahlardan farklıdır. Onlar, bütün varlıkların, Ameşa Spentalar d a  dahil 
olmak üzere, semavi örnekleridir : bir taraftan. ölülerin ruhlan, öbür ta
raftan hayatta olanların doğumdan evvel yaradılan koruYJICU perileri
dir ;  iyi ve·  dindar insanların yanında yalan kuvvetlerine, devlere karşı 
daima savaşıp dünyanın iyi kısımlarına hareket verirler. · 

\ilahiyatçılar, Avesta'daki müphem imalara dayanarak dünyanın gi
dişinin 12000 sene devam edeceğini ileri sürmüşlerdir ; yaradılıştan 3000 
sene sonra, kötü kuvvetler dünyaya . akın etmeğe başlamışlardır ; onların 
hakimiyeti yavaş yavaş · artmıştır. Üçüncü devirde Z e r d ü ş t mey
dana çıkıp devlerle merhametsizce muharebe etmektedir. Bu peygam
berin sperması bir gölde muhafaza edilir. Dünyanın son devrinde, her 
bin yılda bir, bu gölde yıkanan birer kız bu spermanın bir kısmından ge
be olup dünyayı kurtaran birer kahramanı doğuracaktır. Saoşyant· is
mini taşıyan üçüncü kurtancı, artık dünyayı A h u r a M a z d a ' nın, 
yalan kuvvetlerini imha etmek maksadiyle icra edeceği muhakemeye isal 
edecektir� 

. . 

�Dünya, iki düşman mıntakasına bölündüğü için, insan durmadan sa
vaş ve muharebede bulunmalıdır. Bu mücadelenin bir kısmı, . iyi ameller
le ayinleri titizce icra etmekle meşgul olmaktır. Dindar kimse, gündelik 
;.nerasimi yaptı mı devlerin kudretlerini zayıflatmış olur ; bütün kuvvet
leriyle çalıştı mı, yalan söylemeden, vefa ve iffet içinde · yaşadı mı, 
A h u r a · M a z d a ' nın taraftarları lehine bir zafer kazanmış oJy:Jj 
En önemli emirler, taharet, temizlik hakkındaki talimattır ; insanın, kö
tü prensip tarafına bağlı olan her şeyden uzak kalması şarttır. Hem . top
rak ile su, hem de ateş hiç bir suretle kirlenmesine maruz kalmamalı
dır ; ölülerin cesedleri bu unsurlara kat'iyyen dokunmamalıdır - ceserl
lerin yüksek kulelerde oturtulmasının sebebi budur ( «Siikllt kuleleri») . 
Unsurların en kıymetlisi ateştir ; ona hürmet göstermek merasimin mih
rakıdır. Hususi mabedlerde ona ihtiram edilir ; alevlerini kirletmemek 
için kahinler eldiven giyip ağızlarını . bir mendil ile örterler. Yabancıları, 
İran dininde en çok ilgilendiren tarafı, bu ateş perestişi idi.'\\ 
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· \. A h u r a M a z d a ' nın dünyasına ait mukaddes hayvan ve ne
batlar da vardır; sığır bir yana, en mukaddes hayvanlar köpek, tembel
leri uykudan uyandıran ve çalışmağa teşvik eden horoz, ondan sonra da 
su samurudur. Oldukça yeni bir kaynağa nazaran, bir tek su samurunu 
öldüren adam, ceza olarak 10000 yılan, ·· 10000su yılanı, 10000 kurbağa, 
10000 yeşil kurbağa, 10000 kaplumbağa, 10000 er çeşit çeşit haşaratı 
öldürmelidir ; bu, pek İı.azaıi bir emir o�akla beraber, Abura Mazda.'nın 
iyi dünyasına . mensup olan varlıkların İhymetini iyi göstermektedir. Yı
laiılar, fareler," haşarat ve muzır hayvanatın çoğu kötü prensiple ilgili, 
biından dolayı da öldürlilİneğe layık mahlfı..kattır; onlar ne kadar çabuk 
jµİ�a edilirsı;ı bu Rabbin -beğeneceği bir amel sayılmaktadır)\ 

Eski İran'da görülen dualizm · ise, bütün tabiatı ihata etmektedir. 
Maddenin iyi kısımlan mevcud olduğu gibi ruhani dünyada kötülük ·de 
vardir. Vücud, kendiliğinden kötü ve pis değildir ; bilakis, o da, A h  u ·
r · a · M a · z d a ' nın emrettiklerini icra etmek suretiyle insanın kurtu
luşuna hizmet edebilir. Maddenin esas itibariyle kötü, ruhun muhakkak 
iyi olması neVinden bir tasavvur,. Zoroastrism'de değil, ancak gnosti.k 
ve mistik · fikir sistemlerinde peyda olmaktadır. 

· H. S. NYBERG, Die Religionen des alten Iran, Almancası 1938. - G. WİDEN
GREN; Hochgottglaube im alten Iran. - G. WİDENGREN, Zur iranischen Religions
geschichte; . .  Numen _I, II. 

69 



t. Z e r d ü ş t dininde, «İyi» ile «kötü» arasındaki gerginlik varlığın 
bütün tezahüratına şamil olmasına karşılık, gnostik - teozofik felsefe 
ve dinlerde bti fikir «ruh» ile «madde» arasında barışmaz bir tezadçı 
telakkiye in.killi.p ettirmiştir. Din tarihinin bir kaç devresinde ras
lanan bu sistemlerin en mükemmel ve en. derin nümunesi, Manikelzm'dir. 
Bu dinin kurucusu M. s. 215 - 276 senelerinde İran'da· ŞAPUR devletinin 
htiküm sürdüğü sahada davasıni yaymakla meşgul olan . M a n i ' dir. 
Dinini bir müddet Türkistan'da neşrettikten sonra, Zoroastrism k8.hin
l.�rinin -tab.rikleriyle hapse atılmış, ve nihayet habeste ölmüştür.) 

\,..M a n i ' nin Qini kısa zaman içinde doğu ve batıya yayılıııışbr. Bu 
dinin başlıca hususiyeti, bildirdiği hikmeti geldiği ülkelerde hakim olan 
dinlere uydurmasıdır : Budist bir memleket olan Türkistan'da Budizm'� 
in sembollerini kullandığf gibi, garpta da, hristiyan akidelere · çok uygun 
gelen fi.kirler husule getirmiştir J Son yıllarda bir yönden - �kistan ve 
Çin'in Kan:su adlı eyaletindeki araştırmalarda elde edilen Türkçe, Çince 
ve muhtelif İran lehçelerinde telif edilmiş bulunan yazılar, diğer taraf
tan da Mısır'da bulunup ilahiler ve daha başka mühim eserleri ihtiva 
eden koptik papirüsler bize, Manikeizm.'in o civarlarda aldığı şekli iyice 
tanıtmaktadır. Şimdiye kadar malfu:n:atımız, bu dine aleyhdar· olan hris
tiyan membalardan {bilhassa, gençliğinde 9 sene bu dine sülfür etmi§ 
olan AUGUSTİN'in eserlerinden) ve yine düşman bir tavır alan müslü
man kaynaklarından almak mecburiyetinde idik. 

M a n i ' nin doktrininde dinin merkezi olarak pek komplike bir 
kosmoloji, dikkatimizi celbetmektedir. Onu, en kısa ve çok basit bir şe
kilde tavsif etmek isteyince en mühim noktalarını şöyle sıralayabiliriz: 
.ezeli bir nur sahasının yanında yine ezelden beri maddi bir saha mev
cuddur ki onun kıskanç hükümdarı, o nura saldırıp bir parçasını gasbet
ml.ştir. «Büyük ulfilıiyet pederi» ne - yani nurani sahanın ilahına - ait 
olan beş «ev» bu halden korkmuştur. Karanlık aleyhine savaşabilmek 
maksadile ilah ·kendinden çıkan ve «hayatın annesi» adı verilen bir feyiz 
ile. asıl insanı doğurmuştur. ·Karanlık devlerinin, insanların ilk örneği 
olan bu ilahi mahlfilru öldürüp yuttuklarından dünyayı yaratmışbr. B!l 
dünya on gök ile sekiz arzdan ibaret olarak tasavvur edilmektedir 

Mısır'da yazılan bir ilahi, zikri geçen muharebeyi şöyle an1Jhıak
tadır: 
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HalbuJri nur ülkc;ısinde bir çok Jl!.elekler vardı· ki 
Pederin düşmanını mağlup �tmek iç� klldretleri vardi� 

. .  Kendilerinpen yüksek olmak istiyen asileri, 
· 

göndereceği kelimesiyle (yani oğlu ile) bastıracak peder� 
. sürüsünü �a edecek aşlanın . .  geldiğini gören bir çoban gibi -
- ki hile ile bir tek kuzu feda ederek -
Asl�nı yakalamak için kuzuyq tuzağa yerleştirir. 

' .Bir tek kuzu feda etmekle bütün Sftrüsünü kurtarır. 
Sonra da, aslanıi:ı.· yaraladığı kuzuya şifa :verir. 
Kuvvetli .oğhimi gönderen peder işini ayni surette işİer . . .  

Burada M ·a n i ' nin kosmolojisini hristiyan tabirlerde (Allah'm ku
zusu, Allah;ın oglu diye) anlatan edebiyatının güzel bir misalini görmek
teyi2;. _ 

- · Yaradılıştan sonra, insanın en önemu ödevi, karanlık maddesinde 
mahpus olan nur parçalarını esaretten kurtarmasıdır. Bu işte bazı se� 
mavi kuvvetler de ona yardım .eder. İnsan; karanlık hükWndarının dün
yaya g:etirdiği bir mahlftktur ; tek baş�a kalsaydı, belki maddeden kur
tulup nurani feleklere dönebilirdi, ama, karanlık kuvvet�eri, tenasül va
sıtasiyle ·Adem.'deki nurani unsurlar daha fazla parçalanarak zayıflasın 
diye Havva'yı da yaratmışlardır. Bunun için, İsa adını taşıyan, fakat ta
rihi i;sa mefhumundan uzak . lı:alan ilahi. bir zat, Adem'e züht .ve riyazet
te yaşama nasihati vermiştir. Bu kaynaklardan, Hristiyanlıkta bilhassa 
AUGUSTiN. sayesinde büyük bir rol oynıyan «asli suç» ve bu· suçun bil
hassa cinsi münasebetlerde görülmesi meselesi husule gelmiştir; rühban
lıkta ve zahidlerde bütün cinsi muamelelere karşı söylenilen sözlerin ço
ğunun, bu manikeist fikirlerin tesiri altında kuvvetlenmiş olması muh
temeldir. 

Bir çok_ peygamberler, bilhassa Z e r d ü ş t, B u d d a ve İ s a, 
insanlara, asli nur · sahasına hasret çeken nur parçalarını kurtarmak va
zifesini öğretmişlerdir; bunların son ve en büyük mümessili bizzat 
M a n i  ' dir. Hristiyan muhitte kendinin, Isa'nın vadettiği . «tes_elli veri
ci» olmasını iddia etmiştir ; Budizm mıntakalarnida Buda'nın ·sözlerinin 
kendi doktriı:iJ.erine uygun olması üzerinde kolaylıkla · durabilin.iştir; bu
ra.9a, . müşterek olan nokta, insanın artık bu hayatın ıztıraplarından }.rur-
taracağıwr. 

· · ' -

\Manikeizm'in, Hazret-i Isa hakkında gayet güzel bir fikri vardır : 
haçta ıztırap çeken Isa, maddi dünyada dert çeken nurun bir sembolü
dür ; her dakika her nebatta, her mahlftkta ıztırap çeke çeke artık kendi 
ana vatanına kavuşacak olan nurun tecellisi o dur.J 



Nur parçalarının kurtulması, yalnız en sert ve müsamahasız züht 
ile gerçekleşeceğinden, M a n i ' nin dinine mensup alanlarda «husus» 
(electi) denilen muayyen bir zümre teşekkül etmiştir ki, kendilerini arıt
maktan başka bir i.Şleri yoktu. Onların yanında, para, yemek ve bu gibi 
lüzumlu maddi şeyleri «husus»lara takdim ederek onlara hizmet eden 
bir «muhib» zümresi vardı. 

Nuru kurtarmak için en güzide vasıta, nur parçalarını ihtiva eden 
ilahl ve dualan söyleyip mukaddes kitaplan okumaktır. Manikeist'lerin: 
kitaplarının fevkalade nefis yazılıp sanatkarane resimlerle de süslenil
mesi her halde, M a n i ' nin bir ressam olduğu hakkındaki efsanelerin 
kaynağı olsa gerektir. Türkistan'daki Manikeist kitap sanatından, İslam 
minyatür sanatına müteveccih bir cereyanlıı mevcud olduğu malfundur. 

Ayn dillerde yazılan ilahilerde gayet müessir dualar vardır ki insan 
onlarda artık karanlığın zülmünü geri bırakıp ezeli ve ebedi nura kavuş
mayı özlediğini tatlı ve kuvvetli sözlerle ifad etmektedir : 

Şimdi içten rica ederek candan niyaz ederim: 
Liı.tfet, beni bu maddi vücuddan kurtar, durmadan atlıyan, 
Dalgalanan, çalkalanan bu zehirli ateş denizinden, 
İçinde dalıp çıkan ejderlerin gemileri yuttukları denizden ! 
Ben, ey büyük Aziz, nurun bir k:uzusuyum, 
Gözyaşlan döktüm, tahammül ettim, ağladım, zülümden şikayet 

ettim, 
Çünkü beni yakalayıp nurun iyi ailesinden uzaklaştıran 
Kurtlarm ve bütün vahşi dört ayaklıların cefalarına uğradım. 
İnayet et ! Ah, beni tut ! 
Beni nurun yumuşak, sulhperver sürüsüne kat, 
Şeriatın harmanına, nurun mahzenine beni eriştir. 
O zaman serbest ve daima korkmadan gezinebilirim. 
Ben de, ya Rab, nurun, kuytu bir ormanda dikenlere atılmış, 
Kokulu bir tohum tanesiyim, 
İnayet et ! Beni yerden kaldır! 
Şeriatın harmanına, nurun mahzenine beni eriştir. 

H. - Ch. PUECH, Le Manicheisme, 1949. - H. H. SCHAEDER,Urforin und 
Fortbildungen des manichaeischen Systems, 1927 - H. H. SCHAEDER, Der Manichae
ismus nach neuen Funden und Forschungen, 1935 (Orientalische Stimmen zimı. Er
lösungsgedanken) - C. R. C. ALLBERRY, A Manichaean Psalmbook, 1938 · 
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HİND DİNLERİ : BRAHMANİZM, HİNDUİZM 

.{/ 
Din, dünyanın iki ayn mıntakasında, iptidai, zümre veya millete bağlı 

olan bir dinden, bütün insanlara şamil yüksek bir din şeklinde tekamül 
etmiştir; bu iki mıntaka, bir yanda Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve Müs
lümanlığın ana vatam olan sami memleketler, öte yanda da en. derin mis.; 
tik mefhum.lan yaratan Hindistan'dır. 

\Hind dini duygusu en eski zamanlardan beri garp dünyasının fikirle
rine küçümsenmiyecek bir tesir bırakmıştır; Yunan dininde beliti Hind 
feisefesinin bazı izlerini görebiliriz ; Ortaçağda, İran - Arabistan - Akdeniz 
yolu ile Avrupa'ya gelen Hind efsaneleriyle beraber bu milletin dini tasav
vurları babya sızmıştır - en meşhur misali, BUDDA'nın hal tercümesinin, 
şarkta yaşıyan bir hristiyan zahidin hikayesi sanılması, BUDDA'nın bu 
suretle ister istemez kilise azizleri sırasına girmesidir) (J oasaf, 27.X. ) .  
17. asırdan itibaren tacir ve misyonerlerin teşebbüsleriyle Hind dinleri, 
Hind edebiyatı da Avrupa'da tanrnmağa başlamıştır. 1785 de büyük mis
stik şiir Bhagavadgita'nın İngiliz alimi WİLKİNS tarafından yapılan bir 
tercümesi çıktı ; vatandaşı William JONES, dört sene sonra meşhur dram 
Şalmntala'yı İngilizceye çevirdi. Bu eser, bilhassa Alman klasik şairle., 
rinin hayranlığını uyandırmağa muvaffak oldu ; HERDER, GOETHE ve 
SCHİLLER bu şiirin güzelliğini en tatlı sözlerle methettiler. Hindistan, 
romantik Şairlerinin özlediği «insaniyetin, dinlerin anavatam» idi ; bu mu
hitte, Indoloji'nin ilk sistematik eserleri de çıkmıştır (SCHLEGEL 1808) . 
Geçen asırda bu sa.hada çalışan alimlerden yalnız, mukayeseli din bilgi
�eriİıin kurucusu samlan, İngiltere'de yaşayan Alman Prof. Ma.x MÜL
LER'i zikr.edebiliriz ki, Sacred Books of the East adlı, bütün şark dinle
rine 8.it vesikaların tercümelerini muhtevi pek kıymetli bir eserin temeli-1 
ni atmıştır. 

· 

t_Hem Upanişad'ların derin mistikliği, hem de Buddizm'in . hikmeti bil
hassa geçen asırda g:arbi felsefe cereyanlarında bir iz bırakmıştır : 
SCHOPENHAUER ve talebesi Paul DEUSSEN Upanişad'lann tasavvur
larına hayran kaldılar ; asrın sonunda Bayan BLA VATSKY tarafından ku
rulan Teosofik hareket gene en mühifil fikirlerini Hind felsefesinden al
ili: Teosofların bir branşı ; 1912 de Alriianya'da Rud�lf STEİNER'in riya
setinde çalışmağa başlıyan ve garbi Avrupa'da hala artan bir kuvvet teş
kil edeiı Antroposoflardır. Buddizm mevzuunda yalnız alimleri değil, halkı 
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da tenvir etmek maksadiyle, Avrupa'da 1903 den itibaren misyonerlikte 
bulunmuştur ; Bertin ve Münih'te buddist ibadetgahlan vardır. Bu cere
yanların yan111da, Hind dinleri ile Hristiyanlık arasmda bir işbirliğine ve-
yahut bir senteze-Varmak istiyen cereyanlar da mevcuttür� 

. -

Hind dini edebiyatına · gelince, en eski zamanlardan beri bugü
ne kadar çok muhtelif lisanlarda telif edilmiştir. En eski eserler, Veda
lar, asırl;:ı.r _boyunca yalnız şifahi bir an'ane ile nesilden nesle tevarüs edil
miştir. Mukaddes kitaplan.İı lisanı, saİıskrltçediİ-. [yani Sanskrit «yapilınış, 
işlenilmİş» - (dil) demektir. ] Haık: dilh�rlne gelince, en miih�rnmi pnlkrİt'
tir, ki onUİl da .bir çok muhtelif · l�hçeleri iruİJ.anılmıştır; J�Yııa'İaıiİı 
eserİeri�in bir kısmı · bu dilde yazılmıştrr. :eaıi dili ise ceİıubf Budd.izm'in 
mukaddes metinlerin lisanıdır. 10. asırdan . itibaren . ayn . ayn yem 
lehçeler ve lisanlar (Pancabi, ·Marathi, Kaşmiri · 'gibi) .�- dini ··edebi
yatta kullanılmaktadır ; 12. asırdan beri Urdu dili ·  de bir. rol oyriamağa 
başlamıştır. indo-jerm.en lisanlar.ılllll yanında bilhassa · ' cenubi Hindİs._ 
tan'ın dinlerinde başka ırklara ait diller görülmektedir ; Tamil ve . Mala
yalam en önemli misalleridir. 

\lHindistan'ın en eskj . dini . t�gekk:üllerinde, başka _indo-jermen nµJlet
lere de mahsus olan tasavvurlara ras.tlamaktayız : ağaç, su ve ateş_ ·:m'!J:• 
kaddes şeylerdir ; bilhassa ateşln. eh�yeti gayet büyük1;iir. Büyük_ bir. 
ateş olan güneşe de tapılımştır ; ·gölµerde . arabası ile dol�şa:p. Qµ )18.hi 
kuvvete der.in bir hürmet gösterilmiştir ; onun kuvvetlerini tazelendirmek 
için bir çok büyüler icra edilmiştir. Gök ilahıpın yanında toprak ana ila
hesi de mevcuddur. Fakat dinin büyük bir kısmının majik bir mahiyet 
taşıdığını söyliyebiliriz ; bu majik taraflar bilhassa kurba:p._ . ayinlerinde 
görülmektedir:t) . 

Hindistan'ın .  dini duygusun� göre, insan üç ayrı . yoldan _kurtul�a 
giqebilir": biri�i. ameller · vasıtasiyle . (yaİıi kurhanlarla) . kurtUiuŞ"; . Ötekisi; 
bilgi ve marifet vasitasiyle (yani· tanrısal, ilahi hakikati . ta�ıriıakla) ·kur· 
tuluş ; üçüncüsü . ise, insanın şahıs ş·e�lii:ı.de tasavvur edilım bi:J.. il� se
verek kendini teslim etmesi vasıtasiyle ._ kuİ'tuluştur. 

· · · · " ' -

1) Amele, yani kurbana en büyük ehemmiyeti atfeden aJnin aksini, 
bir kısmi aryaların Hindistan'a · geldikleri ilk zamandan kalan, Veda de-. 
nilen teferruatlı edebiyatta .görmekteyiz. M. ö. aşağı yukarı 3000. ile 300 
arasında gelişen bu geniş edebiyatın ismi «bilgi» demektir. Veda'lar� 
ilahileri, kurban merasiminde kullanılan resmi tabirleri, · afsun d'ualarmı 
ihtiva etmektedir. · n.ini duygtiya gelince, Rigveda'nın binden · fazla ila- · 
hisi bütün bu eserlerin en enteresan parçasıdır. Atharvaved,a'da, · sihir 
sözleri ve afsun dufiları hakkındaki . taliııiab bulmaktayız. : Sama - ve Ya-; 
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jurveda da ise, Rigveda'dan daha büyük mikdarda, kurbanlarda kulla
nılmaları 13.zım gelen söz ve tabirleri öğretmek için toplanmıştır ; bir çok 
ilahi d� _iki üç Veda'da aynı §ekilde bulunmaktadır. Muhtelif Veda'lar 
kurban merasim.inde muhtelif. vazifelere memur olan kahinler tarafından 
okunmaktadır. 

Biı edebiyatin müelliflerine dair mal\imat elde etmek güçtür. Bir çok 
aileleriİı. isimleri geçmekle beraber, Ved�'lar Hindlilerce jJ.3.h.i bir eser
dir� ,ı\.slmm ilahlarda bulunduğuna dair bir çok rivayetler ·· vardır : · onu 
ilk defa okuyan, il3.hlarııi çocuğu idi ; il3.h.ileri vahy halinde duymuş, ya
hud görni.üştür ; Veda'lar bazen de, ilahi bir ·hipostaz, ilahların doğur
duldan bir varİı.k, ilahi bir feyiz olarak tavsif edilmektedir . .  Brinun için, · 
bu edebiyatla m,e§gul olmak, en iyi amel, kurban kadar kıymetli bir amel 
sayılmaktadır. · · 

·- -. 

\Kurbanın, hiç bir memlekette, hiç bir dinde Hindistan'da görünen 
mikyasta önemli bir yer tutmamasını söyliyebiliriz. Kurbanların mana
ları birbirinden farklı idi ; ilahların öfkesini teskin etmek maksadiyle tak
dlın edilen kurbanlar yanında, hususi takdimeler . de verilmişti. En eski 
zamanlardan kalan at kurbanı, iptidai bir bieros gamos, mukaddes ni
kah, sembolle§tiren bir amel idi. Kurban'm majik tarafları da göze çarp
maktadır : Hind dininin inkişaf ettiği zamanların tasavvurlarına göre, 
ilahlar kurbanları özleyip teberruatta bulunanlara buna mukabU nini.et
ler - uzun hayat, çocuklar ve bilhassa en çok istenilen şey, inekler - ih
san etmektedirler. Kurban, ilahların - hayati kuvvetini tazelediği için bu 
suretle insan onlara bu kuvvetten bir- kısmını vermek im.kanını elde et
mektedir. «Tereyağı burada - senin verdiklerin nerede?» diyen dualar 
vardır. Böyle bir nokta-i naiar inkişaf edince, .ilahlar, artık kurbanı tak� 
dim edene - yani kahine - tabi olmu§lardır J 

\_Eski zamanlarda ev sahibi - bazen · kansının . yard.imı ile - ilahlara 
kurbanları takdim etmiştir ; evde yapılan bir çok ayinlere o bakmıştır. 
Fakat her kurban, gittikçe mü§killeşen hazırlıkları gerektirmiştir ; �d 
ve riyazet, tasfiyeler hem · merasimden evvel hem merasimden sonra la
zımdı. Zam.an _ilerlediJrçe bir kahin sinıfı ortaya çıkmıştır ki kurbanı icra 
edebilmek için gerçekleŞeiı. bütün bu hazırlıkları, Veda'laiı.n okunmaları, 
mukaddes tabirlerin titizce ifade edilmesj gibi vazifeleri üstlerine almış
lardır. Bralıın8.n denilen bu kahin sınıfı, Hindistan'ın dört kısımdan iba
ret olari içtimai bünyesinde en yüksek sınıfı te§kil etmi§tir. İkinci sınıf, 
muhariplerden, üçüncüsü e_snaf, tüccar . . . gibi nevi insanlardan teşekkül 
etmiştir. En a§ağı sınıf, başka. ırklara mensup olan hademeler sınıfı idi.ı 

\Bra.hı:nan'ın işi; yainız kurban merasimini icra etmek değil, aynı za
manda da sihir ve büyü yapmak idi. Brahman ·bu suretle dünyada en 
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kudretli, . en kadir varlık olup il8.h ve devleri is�ediği gibi kullanabilmiş
tir; tabiatüstü varlıkların, onun iradesinin . bir zayıf alEıti olmaktan. paş-
ka fonksyonları yoktu.) 

· · 

\ Veda'larda isimleri geçen ilahların en mühimleri, İ n -. d  r �. � - g, -; 
n i ve V a r u ıı a 'dır . 

. l A  g n i, ateşin il8.hı.dır. Kurbanı yaktırdığı için, ateş ilahı iru!aıı ile 
büyük ilahlar arasında kahin sıfatiyle tavassut edip, insanların ver
diklerini · onlara takdim etmektedir. Tipik bir kurban ilahı olan A g -: 
n i'nin yanında, ikinci «kurban ilahı»,  S o m a, görülmektedir. Öliİın.:. 
süzlük bahşeden, serhoşluk veren bu mukaddes şarap da · özel bir kUrbaiı 
ayininde kullanılmiştır ; Veda'lann bir kitabındaki bütün ilahiler kendisine 
tahsis edilılıiştir � . 

İ n d r a, esas itib�riyle bir fırtına ilahıdır. :K"uraklıkta.n sonra su.:. 
suz toprağa yağmur yağdıran, ejderi öldüren, düşmanlarını mahveden, 
büyük mikdarda sarhoşluk verici S o m a §arabını içen kahramandır. 
«Kuvvetin sahibi» ,  «kendiliğindeı:ı hakim olan» bu ila4, tabiatın, hudut
larını aşan kuvvetlerini temsil etmektedir ; çok yiyen, çok içen, canlı aşk 
maceraları olan İ n d r a 'nm maiyetinde R u d r a isimli. korkunç hasta:
lık ilahının riyasetinde gürültü ile dünyayı korJqıtan rüzgar ve kasırga 

_ füıhları toplanmıştır. Arkadaşları aı·asında arasıra V i ş n u 'ya rast
lanmaktadır. 

Harpçi, vahşi İ n d :r; a'ya mukabil düı:ıyamn nizam ve kan-qnlannın 
hamisi olan V a r  u ·n a bulunmaktadır. V a r  u n a, günahk;an ce
zalandıran, niyaz edene . bakan, vakarlı ve adil bir ilah olduğundan, 
Rlgveda'mn en müessir, en muhteş� ilahi ve duaları kendisine tevcih 
edilmiştir. 
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Onun sayesinde mahlilkat bilgiye erişIQ.iş ; 
Dünyalari.n aralarım şiddetle açan ilah, 
Yıldızlarla gökleri yukarıya itip 
Yeryüzünü aşağıda döşemiştir. 
Düşünerek kendime şöyle soranın : 
V a r · u n a'ya ne zanıan yaklaşacağım ? 
Ne zaman, kin beslemeden kurbana sevinecek ? 
Ne zaman sevinerek inayetini görmek bana nasib olacak ? 
Günahımın ne olduğunu merak ederim ; · 
Bilenlere bunu sorarak giderim; 
Sorduğum ariflerin hepsi 
Bir şey söylerler :  V a r u n a sana kızar ! 
ilahiler söyliyen dostunu öldürecek kadar 
Seni kızdıran· en büyük günahım nedir ? Ey kudretli, kayytim, 
Bunu bana al).lat ! Diz çöküp, günahımı bağı§la diye 
Senden afv istiyeyim. . .. 



Fakat V a r . u n a sihirbazlığı da iyi bilir; bazı rivayetlere göre 
dünyayı yaratan odur. Onun yanınaa, eski Aryanla:rda vefa · ve ahdı 
temsil eden M i t r a . sık sık görülmektedir. 

Veda zamanında, ilahelere az tapılmıştır. Yalnız şafak ilahesi, kır 
atların çektikleri altında;ı:ı bir. arabaya binen· u ş a s , bir. kaç güzel 
ilahide övülıriüştür. Şafağı_n bir de erk�k ilahı vardır. 

ilahların efrafinda sayısız devler, cinler ve bu çeşit mahlfı..kat he
me� her yerde bulunmaktadır : sularda, · korularda çançekici apsaras (.sn 
kızlan) yaşarlar ; gandarva'lar da mitolojide büyük bir rol oynamak
tadır. 

. Göklerdeki ilahlardan, bilhassa ilahi ikiz, aşVin'ler, şafak ilahesinin 
aşıkları . sıfatiyle meşhurdur. 

Fakat alemin her hareketini, her değişikliğini tanzim eden kuvvet, 
. rta, ezeli ve ebedi kanundur. 

Veda zamanında, Hindistan'da görülen kosmoloji oldukça · karışık
tır. Yaradılış · mitlerinde, . · şahsi ve gayrı şahsi tasavvurlar yanyana bu
lunmaktadır. İran mitolojisinde de cari bir anlama - insanı kadim'e - Hin
distan'da da rastlanmaktadır : Yama, insanların nümuiıesi, öldükten son
ra ölülerin kıralı sıfatile ebedileştirilmiştir. Bundan maada, ilk kurbanı 
takdim ettiği için hususi bir ·yer tutan, insanların pederi Manu'dan bah
seden gelenekler pek önemlidir . .Antropolojik tasavvurlara gelince, insa
nın muhtelif: ruhlarıı:;ı.ın mevcud olmasına dair ·bir inanış mevcuddu : ne
fese bağlı olan prana ve atımın (ki sonraki felsefede gayet mühim bir 
yer tutmuştur) ; hayat ruhu olan asu; esas itibariyle gözbebeğini temsil 
eden, kosmolojik mitlerde bazen . yaratıcı fonksiyonlarını benimsiyen 
poruşa; akıl -ve idrak ile bir münasebeti olan manas. 

Ahlaki fikirlerde, günah ve . suç dünyanın nizamına karşı işlenen bir 
h�tadır ; aynı zamanda, bir hastalık gibi sfrayet eden, maddi bir şey ola"' 
rak telakki edilmektedir. Bu sebepten, ilahların mağfiretine kurban va
sıtasiyle nail olmağa çalışan insan, hem bu maddi günahtan temizlenme
ğe, ·hem de bozulan dünya · nizamını düzeltmeğe çalışmaktadır. 

(.Kurban merasimini bilip icra eden Brahman, insan ve ilahları idaresi 
altında bulunduracak kadar kuvvetli olmuştur. Benzer bir inkişaf saye
sindedir ki riyazet de kendisine mahsus b!r kıymet kazanmıştır, Hemen 
bütün iptidai milletlerde az çok bulunduğu veçhile riyazet, .  ayinleri hazır
laYıp günlük hayabndan ayrılarak ·kendini yalnız dini merasime · mahsus 
bir mukaddes hale getirmek için lazım olan ve şüphesiz çok faydası bulu
nan · bir tedbirdir�\Halbuki ·Hindistan'da, metodik riyazet; yoga, bu asıl
dan ayhlıp bizatihi ·hedef olmuştur. Riyazet çeken zahid «Uğraşıyor» ; u � -
raşınca tabiat üstü kuvvetlere ma · o uyor, kurtuluşa edşiyor. · Hind 
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edebiyatı, bir · çok efsane ve esatirde, riyazetlerin ate§iyle ilahları bile kor
kutan zabidlerden bahsetmektedir. Fevkalade kuvvetli bir zahid meydana 
çıkarsa, ilahlar, dünya nizamı bozulmasın diye onu tehlikeli riyazetinden 
çevirmek mecburiyetinde kalıp ekseriya güzel ve gönül çekici bir periyi 
yeryüzüne ·gönderirler ; zahid onu görünce aşık olup bir müddet riyaze
tinden vazgeçir ; bu vesile ile ilahların kudreti yine artar�Lejandlara göre 
bir zahidin, riyazet ve ibadetinin ateşiyle 500 asil prens yakmış olmasını 
.göz .önünde tutunca, ilah ve devlerin de sayısız yoga temrinleriyle me§
gul olup yalnız böyle bir . riyazet vasıtasiyle kuvvetlerini kazanmış olduk
larım anlatan esatiri daha iyi anlamaktayız. Maamafih, yoga'da dini ele
manlar . temrin (bilhassa . nefes temrinleri) yanında ka bolu zahidin 
ila ara ag lı a o u bir hazırlık derecesi değil, 
kendinden -işliyen bir ameldir. 

Yoga hakkındaki en mühim eser, PATANJALİ'niiı, bütün mütalaala
rı . toplayıp felsefi suretle tetsir eden Yogasutra'sıdır. 

Dört V�da etrafında gayet geniş bir edebiyat vücuda gelmiştir. Onun 
bir kısmı, Brahmana metinleridir. Kurban ay1n ve erkanını gösteren bu 
metinlerde, kurban hakkındaki bilgi, «kurban felsefesi» en ufak teferrua
ta kadar iŞlenmiştir. Arifler, esatir ve mitolojik efsanelerde veya kurba
na ait suallere verilen cevaplarda Brahman'ın· mahiyetini öğrenip öğret
mek için uzun spekülasyonlarda buluriınuşlardır.(Brahınan'ın evvela, ip
tidai dinlerdeki mana mefhumuna benzer· esrarengiz, müessir bir kudret 
ol.İn.ası gayet muhtemeldir. Bu kudret kendini, ilahlara bile kuvvet veren 
kurbanda gösterir. Kurbanın makbul olması da resmi tabirlerin doğru 
okunmalarina bağlı olduğundan BraJıman kelimesi «kurban SÖZÜ» mana
sına girip, Brahman, kurbanı takdim eden kahinin unvanı olmuştur. Son
ra bu mefhumun ihtiva ettiği mana daha genişleyip de bu edebiyatın en 
önemli metni olan Sattapattabrahınana'da brahm.a, bütün varlığın aslı 
olarak . telakki edilmektedir «Ezelde yalnız brahman vardı ; ilahları o ya
rattı»J 

Bu inkişafın yeni bir 'derecesi, gayri şahsi ve ııi.utlak saıiılan bu yara
tıcı prensibin yanında şahsi bir ilah şeklinde tasavvur edilen B r a h -
m a'.nın peyda olmasıdır. 

< Brahmana'larda, kurban hakkındaki nazari düşünceler son haddini 
bulmuştur. Onlarda görünen ilahiyetçi sistemlerde, Veda'larda olduğu gi
bi, muhtelif ilab, . .  ve yaradilış tasavvurları bulunmaktadır : Yaradan, · düıi

ayı ya kendinden çıkarmış, yahud kurban ve riyazet vasıtasiyle yarat-· 
mıştır;· yahud a_ dün a, ııa a ın ır a anış perde veya oytınUn.-

- dan (maya) başka bir şey değildir. «Ma a ın ra 
. 

ı» prajapati, Şahsi 
b1r yaradan, halk diriiride onemli bir yer tutmamiştır�' 



t,.Vedalara bağİanaiı ikinci bit ebebiyat kollinda, «amel vasıtasiyle kur
tuıu§»· yolunun yerine başka bir yofgösterilm.ektedfr: bilgi ve marifet va
sıta.siyle k:Urtuluş. Bu metinler bütilıı dUn.ya vazifelerini yaptıktan sonra 
kendilerin{ .sadece ··dine vakfetmek :İnaksadiyle ·ormanlara çekilen za.hidle
re Öğretilecek biİğileri ·thtiya eden aranyaka'lar; yani «Orman metinleri» 
·ve bunların için.de bulunan Upani§a;d1lardır. ' 

· 
· 

. . . . . . . -
. . Muhtelif zamanlara a�t olan Upani§ad mistiği, kur.ban ve riyazet hak

kındaki pek nazari makaielere k�tıim�tır. Bu niistiğin, evvelki· dini , duy
gu ve telakkilere tabi olmasını inkar edip onu aslından ayırarak mücerred 
·brr :fen6iııeri ösa:ı:imam:ıza iı:nk§:n yoktlİr. Halbuki bütün bu baglı.lıki.arla be
rab�r bu mistik," o zamana kadar nievctid blİİuİ:imayan ve belki -de bUn.dan 
sonra daha yüksek bir ı:tiertebesi bulunmayacak olan bir" :Se-\Tiyeye erişini§
tir. İm.persönai · İnistiğfu en mükeı:nm'el ri.ümunesini ·bu metinlerde · göre-
biliriZ. · 

· - · 

'Veda'ların peyda oldukları zamanın .dünya görüşü . .  ve . dünya duyuşu 
asırlar boyunca değişmiş, insanlar iptidai cesaret ,ye hodbinlik.ten uzak
laşıp bedbin olmağa başlamışlardı. Bu hayalın, bu varlığın dertlen,. tena
sühe ve sonsuz doğuş silselesine inamş� sayesinde daha acı, dünyadaki ha
yat dah� .ümitı:ıi:Z . gğ�üştü . . Te_nasühe . inap.ış, . eski zama:µlarda insam 
amelleririe gBre bu hayattan ya iyi, ya kötü olaİı yeni bir hayata ·bir defa 
-daha: diliıyaya getite:2 ku'vvet - yani iiısani faaliyetin özü olan· karman -

ilahi adaletin bir olayı telakki edilmişti. Maamafih zaman ilerledikçe, 
insan bu h_ayattan daha .İYİ bir hayata kav:uşmak bil_e istemeyip maddi 
düp.yadaıi; cl.oğuiiı siisilesinden kurtulmağa çalışırdı. . Çaresfz insaı'.)., bu 
dÜnya(!.a «Jiui'u bir çeşmeçle otuı:an ·bir kurbağa nevin9-en» 'kurtuluşa, son-
silz · slikfuıete ·susardıJ 

· · · · - · 

·ClJpanf§adlann arifleri . - her mistiğin yaptığı gibi - . insana kendi içine 
gitmeyi öğretmişlerdir. Dış dünyadan vazgeçip bu dünyayı terkeden s!lik, 
kendi kalbinde hayat. prensibini '- yani canın sırrı olan atman'ı - but1Ir. 
Ve.cidde;· :atman'ın ·Kendt sırrı olduğunu ve atınan'dan but1in Şeylerın, bii-
13J:n dunyalarm çiktiğını �yıverir il · . · · · -

«Alev şeklinde yanan. bir . ateşten kıvılcımların cıkı 
ması gi ı, amlarına göre bütün bayat kumuıtleri mı a.tma.n'qan 
çıkarlar, hayat kuvvetlerinden ilahlar. ilahlardan .alemler çıkar. » 

Bundan, ·atınan'ın bralmlan denilen yaratıcı prensiple bir olması an-
· laş:ılfr: «aham brahmasmı-ben brahma'yım» :  bu, arifin, kamilin en 
sek in.arı e uiin· bahtiyar ·ifadesidir. «Tat tvam asi - bu sensin», Upani§ad
lanıi. «hlıYük sBzli» dür ; yani : bütü'n · alemde mevcud oıan her parç:ad.a, 
her v�rlikta 'senin atınan ile ayfü kaynaktan gelen, bundan ötürü onunfa 
·aebır" olan bir sır varaır._.... 

. 
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fi «UDDALAKA oğluna dedi ki : »  Niagrodha ağacından ·bana bir mey
ve getir ! »  - Oğlu : «Buyurun muhterem efendim» dedi. - «Onu ikiye 
ayır ! »  - «İkiye ayrİlmıştır, muhterem efendim.» - «İçinde ne görüyor
sun'?» - «Orada, muhterem efendim, ufacık çekirdekler görüyorum.» 
- «Onlardan birini ikiye ayır !»  - «Aynlınıştır, muhterem efendim.» 
- «İçinde ne görüyorsun '?» - «Hiç -bir şey görmüyorum, muhterem 
efendim.» - Bunun üzerine dedi ki : «Ey aziz, görmediğin incelik ise -
and olsun ki bu inc�liğin mahiyeti, bütün �lemin nefesidir ; reel olan 
budur, atman budur, sen kendin busun ! »'\\ 

Halbuki atman'ın sırrını ifade etmek -kolay değildir. Onun mahiyetini 
Hindu · arifleri, muhtelif şekillerde beyan etmeğe çalışmışlardır : � 
�ttedir, hareketten de uzaktır : o, yakındır; o, her şeyİI! içindedir, o her 
'şeyden dışarıdır. » (İşa-Up) . Atman ile brahman arasındaki birliğin sırrı
na yalnız menfi tabirlerle işaret edilebilir ; o, neti neti, «yoi yok» tur. 

· ·� Yalmz onu tanımıyan onu tanır, 
· Onu tanıyan onu bilmez. 
Tanıyan tarafından tanınmamış, 
Tanımıyan tarafından tanınmıŞ - Vı 

bu - Kena.-Upa.n:şad'ın ahenkli sözlerile - atman-brahman sırrıdır. 

Bu atman, bütün mahlfikatın kıymetleri yalnız O'nun sayesinde olan 
en yüksek, mutlak kıym.ettir : 

· � Kan, kocasını koca olduğu için değil_, içindeki atman sebebiyle sever . 
. Koca, karısını, kan olduğu için değil, içindeki at.m.an .için sever. Oğı,ıl
lar, oğullar oldukları için değil, içlerindeki · atman dolayısiyle se
vilir. Mal ve sermaye, mal ve sermaye olduğu içine değil, içindeki at
man hasebiyle seVnir. . .  İlahlar, ilah oldukları için değil, içlerindeki 
�tınan sebebiyle sevilir... Bunun· için atman'a merak1a bakmalı, at
ıiıan'ı işitmeli, atman'ı düşünmeli, atman'a dikkat ·etmeli MAİTREYt; 
çünkü atman'ı görüp, işitip, düşünüp bildikten sonradır ki bÜtü.İı ·ale
mi bilmiş olursun.� 

İnsan, sop. deruni tecrübesini - yani bu sırra vakıf oluşu - !!Islatın ve
ya rüyasız bir uykunun saadeti ile mukayese etmektedir. Bu tecrübeye 
kiVü.şnmk için murşıdın ıdaresınde uzun hir hazırlık lazım_W.r ama, insan, 
son hedefi kendi. kuvvetleriyle bulamaz ; çY.nk:ü mistik tecrübeleri -:zc>i:lıya
maz. SODERBLOM, okuyucuların dikkatini Kathaka-upanişad'ın -bir cüm
lesine celb etmiştir ki orada mistik yolun sonu şöyle ifade edilmektedir .; 
«Yalnız O'nun (yani atman'ın) seçtiği, O'nu idrak etm.eğe muktedirdir.» 
Bu cii.mle. marifetin ve · bundan cıkan kurtuluşunun ınsanın eseri oldu
�dan değil, taayyünsüz, akıl içİn yok olan Tanrının inayeti :atdl!filına 

' 
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işaret etmektedir. Bu bilgiye erişen, doğuş silsilesinden çıkıp ölümünden 
sonra kendi huvıyetilii artik fark etm:eksızın BrahDian'da enyıp kaybö
lacakbi. 

�<Ölümden sonra şuur kalmaz . . . . . . İkilik farzedilirse, biri ötekini 
koklar, görür, işit4', düşünür, tanır, onunla konuşur. Fakat ferdin 
bütün kısımlan atmaıi halliıe geldik��n sonra - başka bir varlıkla 
nasıl konuşsun, onu nasıl koklasın, görsün, işitsin,

_ 
düşünsün, tanısın ?f} 

�Upani§adlar, 1801 de Fransız müsteşrik ANQUETİL DUPERRON 
tarafından, 17 ncı asırda mogol prensi DARA ŞİKOH'un teşvikiyle hazır
lanan bir farsça tercümeden latinceye çevrildikten sonra Avrupa'da şöh
ret kazanıp 19 uncu asırda bilhassa Alman felsefesinde derin bir iz bırak
mıştır.7\Meşhur Alman feylesofu SCHOPENHAUER «tat tvam asi - bu . 
sensin?>) diyen büyük sözde, temelleri merhamet ve acıma olan kendi ahlak 
felsefesinin esaslarını bulmuş, Upanişa.d'lara karşı duyduğu ha�nlığı 
«Asıl metni müstesna dünyada daha güzel, daha yüksek bir şey okumak 
mümkün olmıyan Upanişad'lar, hayatımın tesellisi olduğu gibi ölümümün 
de tesellisi olacaktır.» sözleriyle · ifade etmiştir.) 

\SCHOPENHAUER'in talebesi Paul DEUSSEN ile bir çok Alman 
alim ve edebiyaçıları Upanişad'ların zaman ve mekan şartlarına (yani es
ki kurban ve Brahman nazariyesine) bağlı- olduklarına göz yumarak yal
nız derin fikirlerine baktıklan Hind felsefe ve mistiğini son derece takdir 
etmişlerdir.) 

t Zikri geçen bu esaslara dayanarak Hindistan'da bir kaç felsefi sistem 
teşekkül etmiş ki en mühimleri Samkhya felsefesi ve Vedanta teolojisidir. 
Samkhya - felsefe sisteminde hususi bir Tannya yer verilmeyip sayıya 
sığmıyan nefeslerin gerçek varlığı ıtifaf edilfuektedir-Buddizm'de bu na
zariyenin tesirleri göze çarpmaktadır. Halbuki saınkhya - felsefesi, di
ğer Hind tasavvurlarına muhalif olarak, madden.iİı hakiki olup ezeli ve 
ebedi nefesieıin uniliila bil'leştiklerıni ileri sürmektedir. Madde üç prensıp
le belirtilir ki, - 1) ayd'ın ve temız prensıp olan (sattVa) «var olma», """2) 
kendini sevda ve enerJı şe n e osteren ra as) «renk», 3) kendindeu 

e , e , em e v.s. çıkan (tam.as) «karanlık» tır. İnsan, cisim ve 
tuh arasındaki aynlığın farkına varmak suretiyle ebedi hürriyete kavu"". 
şur. Tam Buddizm'de göreceğimiZ veçb:ile, "gayet komplike olan bu felsefe..:' 
de de insan, bilgisizliğin her ıztırabın mahv olası sebebi olduğıınu anla
ımştır., . 

Vedanta felsefesine gelince, o, atman - brahınan'dan başka bir reali- · 
tenin mevcud olffiadigım kabili edip renk renk tezahürat dünyasını, tabi
atı, insaıılan, · ilahların hepsini bir aldam§ perdesi, bir sihir, bir «maya» 
�akta dır.(yedilnta (yani «Veda'ların sonu») nın en önemli mümessili, 
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822 de vefat eden büyük ŞANKARA, kat'i bir sı.irette Bra.bııia'nın -yanında 
ikinci bir . rensi · 

- be an etm:Iştır. (advaıta, «ikilik 
y_o » telakkisi) .  Yegane reel olan Braııma.'ya - yani taa�si-ı 
yeti olmıyan varlık ve r - a anış p esı maya) iltihak ettiğİ!ı,den 
Bfafuria, şahsı şekliride tasavvur edilen hır Tanrı gibi tecelli etmektedir. 
-Bu suretle, Brahına'mıı maya ıle ôtt ieşmesiııden Heıi getti' gıbı telakki 
edilen halk ilahlarına da ibadet etme -e imkan vardır. E'akat bu maildud . 

eza üratı terk edip mutlak Brahma'yı tanımak, Vedanta fel-
sefesinin erişmeğe değer maks.adıdır:) 

. . 

L. Mamafih, bu dinin de, bütün dinlerin tarihinde · tekrarlanan bir -inki
şiı.fa tabi olarak, asırlar boyunca tahriflere uğradığını görmekteyiz. Bu 
�ahriflerin biri, insanın, Tanrı anlamının en yüksek mertebesi olan . «mut
lak· Tanrı» tasaVVürunu tahammül edemediğmdeıı, bu mutlak varlıkla keıı- · 

di arasında tavassut eden şahsi bir Tanrı anlamına varmasıdır. Bwiun 
ıçın 12. nci asırda Vedinta'yı yine tefsir eden RAMAN UJA'nın ş�rhinde 
şa.lısi bir Tanrı mefhumu bulunmaktadır. RAMANUJA'ya göre Brahırui.n, 
düşÜnmekle mukayyeddir. Brahman'ın vahdaniyeti muteayyin, ·  niüteşaİıhıs 
olup fikirleri de oklu - taŞ'İdığından dolayı bu dünya da, hır aldanış de-

; ezelden beri evcud olan !İ.I!-Şeydiİ-. '.>  

c,_ İşvara (yani Rabb ) mefhumuna d a  bu felsefede rastlanmakt?-dır; o. 
Brahman'ın kendini idrak edişi makamı - yani kendi zatına � ile -

"bır mertebe tenezzul ederek ıdiakın tccellisı makamıdır. İşvara, Hin
duizm'de şahsi ilahın bir ismidir) 
. (Hind dinlerinin bir kolunda - bhakti, yani Tanrı aşkında - asır
lar boyunca arttıkça ön plana gelen şahsi bir ilaha inanış, RAMANUJA 
sayesinde Vedanta felsefesinin mutlak Tanrı anlamına müncer -olup . bu 
mefhumlara daha sıcak bir renk vermiştir.) 

· 

�Hind dininin inkişafında görünen son devir, Hinduizm adiyle tavsif 
edilin.ektedir. Hindu, bu dinde doğup yetişmiş, hududlarını aşmasına ka
tiyyen imkan olmıyan muayyen b!r cemiyet tabakasına mensup bir insan
dır. Tabakalar arasındaki hudud yalnız son senelerde, bilhassa GANDi'-
nin tesiri altında bir az gevşettirilm.iştir.� 

t\_Hinduizm, muhtelif ve bizce bazen ayırd · edilmiyen ilah ve devleriiı 
çokluğundan, acayip esatir ve ayinlerden dolayı anlaşılması zor 'bi.İ' ffih, 
daha doğrusu bir din alemidir. Bu dinin tezahüratı, Hindistan'da çeşit çe
şit şekillerde, bir çok kollarla, üç dört başla tasvir edilen putlar veya ek
seriya mutantan kabartma ve heykellerle süslü muazzam mabedler gibi 
bi.Ze ilk bakışta pek garip görünmektedir. Ama, tekrar bakınca iıi.san· ya
vaş yavaş bu düğümlenmiş şekillerin anahatlarının, hatta hususi güzel
lilderinin farkına varır.'\ 
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Hinduizm'de gerek aryan, gerekse de bunların gelişmelerinden evvel 
HinQistan'da oturan milletlerin dini tasavvurlan birleşmiştir. FevkaJ.8.de 
geniş bir tolerans · ve müsamahası sayesmde tarih boyunca birbirine zıd 
olan il8.hlan, ve dinin içine sızan her yabancı unsuru benimsemek kabil
dir. Nathan SÖDERBLOM bu hali «Hindistan, yok demeğe takat bulama
mıştır» diye pek isabetli bir surette tavsjf etmiştir. Dünyayı ancak bir ma
ya, bir hayal . olarak teiakki eden� TanXı•nın bir kİsmının da vakit vakit 
liayvan veya ınsan şekliride yeryuzune ındigine inanan bir din, her zaman, 
eski ttahlat1a bırleşecek yem dirii tasavvurları kabul etmeğe hazırdır. Ce
nubi Hindistan'lı bir şairin sözleriyle : 

Dinleri iyice seyredince . 
Şlınu görürüm : senin bir oynundur ; 
Özleri, ey canan, farklı değildir. 
Artık sükutunun ummanında kaybolur 

. Denize akan ırmaklar gibi . . .  

Çok geniş bir epik edebiyatı ile mitolojik eserler {purana) Hinduizm.'
in klasik devrinin en mühim örneklerini ihtiva etmektedir ; ayn mitolojik 
konular arasında kesin bir hudud tayin etmek hemen hemen mümkün de
ğildir - eski bir ormanın nebatları gibi birbirinden çıkar, birbirini örter. 

� Hinduizm.'e göre, dünyanın prensipi üç kısımlı bir şekilde tecelU 
etmektedir : yaratıcı B r a h m a, muhafaza edici V i ş n u, tahrib 
edici Ş i v a. V a r u n a, sonsuz zamanlar alemşumul ilahi ummanda 
alem yılammn sırtı üstüne yatar ; göbeğinden çıkan bir nilüfer çiçeğinde 
dört yüzlü B r a h m a heybetle oturup alemi kendinden dış�nya çıka
nr. Bu a.ıem, gerçek değil, ilam hayalin hedefsiz bir oyunudur. İlahlar, 
insanlann hakiki dünya san�arı bu oyuna arasıra kanşırlar : devlerin 
kudretlerinin fazla arttığı zaman V i ş  n u'nun bir kısmı dünyevi bir mah
lftk - balık, kaplumbağa, insan - şeklini alıp devleri yenmekle şayam 
hayret keramet gösterdikten sonra tekrar ezeli ve ebedi ilahın içine 
döner., 

ftVeda devrinde bu üç ilahtan daha büyük bir rol oymyan ilahlar ( me
sela I n d r a) Hinduizm'da ezeli Tanrının birer tecellisi olarak telakki 
edilmektedir. Bir çok Hindulann zanlarınca, BUDDA ve İSA bile V i ş -
n u'nun indirdiği kısımlardan {avata.ra) başka bir şey değillerdir. Böyle
ce, her yabancı ilah veya din kurucusu avatara sıfatile Hind dininde bir 
yer bulabilir. � 

\V i ş n u'nun tecellilerinden bilhassa iki tanesi Hind edebiyatında pek 
önemli yer tutmaktadırlar : bunlar, R a m a ile K r i ş n a ' dır. ) 

V i ş n u'nun, şehzade R a m a'nın şahsiyetini aldığı zaman vatan-
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sızlığa gitmeğe icbar edilip refikasını kaçıran devlerle muharebe etmesi 
muazzam bir eser olan · Ra.mayana'da edebileştirilmiştir. Sanskritçe yazıl
mış bu büyük şiirin yanında, R a m a'mn muharebelerini, çektiği dertleri 
anlatan bir kaç eser mevcuddur ; onların en meşhuru, ilahi aşkla yanan 
TULSİ DAS adlı (ölümü 1624) bir şairin, halk dilinde yazdığı «Rama'
run hayatı», IIlndistan'da hala en çok beğenilen dini kitaplardandır. 

Din tarihi için belki V i ş n u 'nun ikinci meşhur avatara'sının, 
yani K r i ş n a'nın, önemi daha büyüktür. Kıral ARJUNA'nın araba
cısı şeklinde göze görünen K r i ş  n a, kıralı, düşmanları olan akrabalari
na karşı savaşmağa teşvik eder. Ramayana'mn yanında Hind edebiyatı
nın en büyük epik eseri sayılan Ma.habharata'nın bir parçası, bu sahne
yi anlatmaktadır. Bhagavadgita (Bhagavad, yani «yüksek, aziz» den 
bahseden şiir) IIlnd felsefesinde yeni bir adımdır; bu uzun ve mües
sir şiirin şimdiki şekli, herhalde oldukça geç bir zamanda (m. s. 1000 
den sonra) pek eski metinlerden tertiplenmiştir. Halbuki asil fikirler 
istediğimiz kadar vazihtır : K r i ş ıı a'nın bu hitabında, insan ile ilah 
arasındaki münasebetler, kurtuluş yolu da tarif edilmektedir. Buna gö
re dindar, amellerle değil, yalnız bilgi ve marifet yolile de değil, 
rahmet ve sevgi ile bakan bağışlayıcı bir ilaha severek kendisine teslim 
etmek suretiyle kurtuluşa erişebilecektir. 

(K r i ş n a «Bana ve yalnız bana aşkla tapan fa.sik ve günahkar bile, 
doğru bir karar verdiği 

_
için iyi bir insan sayılsın.»  diyor J 

İnsan, hakiki şeklinde kendine yaklaşanı imha edici bir ateş denizi 
olan Tanrıyı, yalnız avatara vasıtasiyle tanıyabilir. Tanrı, bu tecellisine 
bağlanan dindara şöyle bir vaidde bulunmuştur : 

!( «�Ütün varlıklar benim nazarımda müsavidir. 
Ne dostum ve ne de düşmanım vardır. Fakat aşkla bana bağlanan
lar bendedir ve ben onlardayım.»  

<._K r i ş n a ,  kırala her amelde doğru yolu öğretir ; insan faaliyette 
bulunsun ama, işlerinin bedelini beklemesin ; tam bir hürriyette yaşa
yıp ilahın inayetine güvensin. Bu suretle kurtuluş, kurban merasimini 
titizce icra eden Brahmanlara ve uzun riyazet ve tefekkürden sonra at
man - b.rahman sırrına vakıf olan ariflere münhasır kalmaz ; bu. bhakti 
(aşk �st� Wi h

0
er cemiyet -ta�a�a

A
sına ayni ����a-

. vuşma ımkam venr; onun temeli, ilahı ınaye e addır. Bu fikirıer 
Bhagavadgua'da en guzel ıfadesini buimuştur; bhairn bu ı;ıiirin satırla
rında en parlak renklerde övülmektedir. Avrupa'da geçen asrın ilk sene
lerinde ı;ıöhret kazanan ve ifade edilemez bir hayranlıkla karşilanan bu 
eser, büyük Alman feylesof ve alimi Wilhelm von HUMBOLDT ta.rafın
dan «dünyada mevcud olan eserlerin en güzeli, en yükseği ve en meha
betlisi» diye vasıflandırilmıştır� 
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(.Bu bhaktl dininin an tatlı poetik ifadesi, JAYADEVA'nın yine 
K r i ş n a hikayesini anlatan bütün şiirlerden güzel «Gitagovinda» adlı 
eseridir ki, genç bir çoban kisvesinde dünyaya gelen K r i ş n a ' nın 
çoban kızlarile oynaşıp seviştiğini anlatmaktadır. Geleneğe göre, bu, 
Tanrı'nın ruhlarla oynadığı ezeli oyunun bir sembolüdür� K r i ş n a, 
kızlar arasırida maşukası: R a d a'dan .başka bir kıza candan aşık ol
mamakla beraber, 16108 çoban kıZının · 1(gopi) her biri, sevdiği genç ila
hın yalnız kendisine iltifat edip mesud bir sema'da durmadan. kendisiyle 
elele, kol kola çevirdiğini zann eder - fakat bu, bir taraftan, tanrının 
aldatıcı, büyüleyici maya'nın hoş bir oyunudur ; öbür taraftan da ·her in
sana aym muhabbetle bakan ve her inanan gönüle bölünmemiş bir küll 
şeklinde görünen tanrının güzel bir sembolüdür. «N eı:;idelerin neı:;idesi» 
gibi aşkın bütün merhalelerini parlıyan renklerle anlatan, hikayeyi li
sanın en güzel cevherleriyle, en tatlı ahenklerle süsliyen Gitagovinda, 
bütün şehevi remizleriyle beraber mistik manada tefsir edilmektedir. 
K r i ş n a ile R a d a hikayesinin muhtelif rivayetleri Hind edebiya
tında ve güzel sanatlarında da her asırda yeniden ele alınan bir konudur. 

t,, Hindlilerin bir kısmı mukaddes üçlüğün ikinci şahsını temsil eden 
v i ş n u'ya taptığı gibi, başka mezheb salikleri teslisin üçüncü kuvve
tine, yam tahrip edici Ş i v a'ya ibadet etmektedir. Veda'larda R ti d -
r a ismini taşıyan hastalık ilahından inkişaf eden bu ilah, her halde 
Hindistan'ın aryan olmıyan eski seken.esinin bir çok ilah mefhuınlannı 
kendinde birleştirmiştir;) Alemin geçirdiği dört uzun devrin son kısmı
nın hükümdarı odur. Ş i v a, ilahların, ezelde ölümsüzlük veren şaraba 
(Ab-i Hayat'a) malik olmak maksadiyle «süt denizini» çalkaladıkları . za
man zehir -içmesi dolayısiyle, boğazı hala mordur. Yılanlar onu kuşatır
lar, kafa tasından yapılmış bir kase elinde tutarak gerek hararetli bir 
zahid şe�de, gerekse de şevkle raks eder suretle dünyayı gezer. Hey
kellerde dört kol ile temsil edilmektedir. Ş i v a, mahv eden prensip 
olmasına rağmen tevlid eden kuvvet yine o' ur ; erıya 
llıiga (yani tenasi:ii aJeti) şekHn<ie semôolize edilfuektedfr; bu suretle ona 
öa tapınılmaktadır. 

Ş i v a'ya inananlar ise, pek canlı bir dinin hararetli mümessilleridir. 
Cenubi Hindistan'ın (ve belki bütün memleketin) çok derin bir iştiyaltla 
yanan ilahileri, şivait mezhebine mensub olan Tamil şairlerinin söyledik
leri şiirlerdir. İlahi aşkla sarhoş olan bu şairlerin en mahiri, 17 nci asır
da yaşıyan MANİKKA VAŞAGA'dır : 

Ben zavallı, senden ayrı düştüm mü, 
KurumUş bir ırmakta 
Balıkçık çırpınır gibi çırpınarak 
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Korkarım.: beni bırakma ! 
Sen, ey. güneş kadar pırıl pırıl 
Pırıldayan cevher ! 
Ey mevla, senin başından 
Akan örgülerin 
Çalkanan dalgalarının 
- Ganja nehrinin dalgalarının -
Girdabında ufacık bir kayık gibi 
Be�beyaz, ince, 
Parlıyan hilal yuvarlanıyor . . .  

(Ulfı.hiyetin korkunç, dehşet taraflarını şahıslandıran Ş i v a'nın ya
nında bir müennes kuvvet de vardır ki ona bu ilahla birlikte tapılmak
tadır. Ş i v a'nın zevcesi K a 1 i veya D u r g a, Himalaya'nın · kızı 
samlan hem korkunç, hem de cazibeli bir ilahedir ; eski milletlerin ana -
ilaheleri gibi sayısız çocuk doğurup onları öldürerek yiyen toprak ana
nın bir sembolü olsa gerektir}[-Ş i v  a'da olduğu gibi, K a 1 i - D u r  g a 
tasavvurunda da bir çok eski Hind ilahelerinin birleştikleri Şüphesiz
dir. ş i v a mezhebine bağlı dindarlarca, her nahın, yaratıcı kuvvetini 
temsil eden ve kendisinden hiç ayrılmıyan böyle bir müennes tarafı 
(şakti) vardır ; bazı mezheblere nazaran ilah, böyle bir kuvvet bulunma
dan dünyayı katiyyen yaratamazdı;) 

nahların adedi gayet kabarıktır; muhtelif cereya.ıiıarın birleşip tek
rar ayrılması dolayısiyle bazı ilahlar muhtelif şekillerde peyda olup baş
kalariyle, bir çok komplike akrabalık münasebetleri vasıta.siyle bağla
mışlardır ; böylece, Hindistan'ın en popüler ilahlarından biri olan fil � başlı 
G a n e ş a, zenginlik ilahı, Ş i v a'nın büyük oğlu olarak telakki edil
mektedir. Bir çok ilahlar - bazen Veda devrinde büyük bir rol oynıyan 
varlıklar - Hinduizm'de yalnız bir dünya devriİı.de hüküm süren semavi 
kırallar şeklin<:Je tasavvur edilmektedir. 

�Dünya, altı felek ile yedi yeraltı ve bundan daha aşağı olan cehen
nemler arasında mevcud olan bir yumurta şeklinde tasavvur edilmekte
dir; B r a h m a onu teşkil etmiştir ; muayyen bir zamandan sonra 
(100 Brahma yıh, yani 311040 milyar sene) tekrar yok olur. Her Brah
ma yıhnm 360 gece ve gündüzü vardır; her gece her gün bir kalpa sürer; 
gecenin gelişinde . dünyanın büyük bir kısmı mahvolur; gündüz ise, her 
gün 13 defa - en yüksek 4 felek müstesna - mahvolur; her iki imha 
arasında birer insan-ı kadim 71 er devri hakimdir; her devrin, birbirinden 
kısa ve fena · olan dört zamam vardır. Bu sonsuz sayılar, Hindistan'da 
hakiki bir tarih anlayışına yer vermemiştir; dünyanın gidi§i, tekrarla
nan ve gerçek bir s9nlan olmıyan hadiselerden ibarettir yj 
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!{�san ·bu dünyada sayısın .ilılh. ve devler �rasmda yaşıyor; ·bilhassa 
köylerc;i�, şehirlerde sayıy!J. sığmıyan hastalık ilahları, devler ve saire 
mahlftkata inanılmaktadır. Dağlar, ırmaklar, hayvanlar da mukaddes, 
ilahi VE!Xlıklar sayılmaktadır. Bilhassa inek, Hindistan'm en mukaddes 
hayvanıdır; GANDHİ'nin sözüne göre, o, bütUn insan olmıyaİı. mahluk
ların ·mümessilidir; onu !:Hdürı:nek, bir Brahman'ı öldürmek kadar afft-
ctilmez bir günahtır�) .ı/ 

Bütün memlekette, mukaddes yerler, ziyaret edilen şehir ve nehir
ler vardır. Ganja nehri insanları günahlarından temizler ; Benares şeh
rinde, ölen her mahlftka Ş i v a'ru.n inayeti sayesinde kurtuluş vadedil
miştir. Mabedlerin şekli değişir ; en ufak ve iptidai binalardan başlıyarak. 
en güzel, fevkalade zengin süslenilmiş kocaman mabedlere kadar ; mer•ı
sim de, yalnız bir kaç çiçek takdim edişten ta komplike ayinlere kadar 
ayİ'ı: ayrı hususiyeti göstermektedir. Her sene bir kaç büyük bayram 
yapılmaktadır ; onlarıiı en önemlileri, «Ş i v a'nın gecesi», K r i ş  n a'
ııın doğum günü, L a k ş m i adlı, V i ş n u'nın zevcesi olan ilahenüı 
şerefine ic:ra edilen kandil bayramıdır. 

(Mez:asimde, mantra denilen mukaddes sözler pek ehemmiyetli bir yer 
tutİnaktadır. Her ilahın, . tercih ettiği mantraları vardır ; hem Veda'ların 
ilahileri, hem de yeni «kudret sözleri» mantra olarak hemen · her ibadetin 
başlangrcında kullanılmakta, muhtelif hareket ve jestlerle de icra edil
mektedir. Bütün mukaddes kelimelerin en mühimmi, «om» dur; bu, dün
yanın en eski numinos kelimelerinden biridir ki Hinduler ve bunlara daya
nan milletler ona çok"öüyük tesirler atfetmektedirleı] 

(Her Hindu, bundan evvelki hayatının bir neticesi sayesinde içinde 
doğan .. sınıfa göre bir çok dini vazifeler üzerine almağa mecburdur; sını
fı her nekadar yüksek ise, vazifeleri o kadar çoğalır. Doğumdan evvel 
vaki - qlan ilkah merasiminden başlıyarak, çocuğa sol omuzda taşınan 
mukaçldes iplik verilmesi ile kendisine mukaddes gay1tri - ilahisi 
söylenilmesi (bu ayinden sonra «iki defa doğmuş» çocuk sınıfa gerçek
ten intisap etmiş oluyor) , nikah merasimi, defn merasimi, ölülere sunu
lan kurbanlara kadar - hayatın hemen her safhası hususi· . ayinlerin 
icrasını ·gerektirmektedir. Biİhassa Brahman sını_fın dini vazifeleri çok
tur. Eski usullere göre, onun yolu şöyle idi : çocukluğunda Veda öğrenen 
talebe, sonra 8.ilesine bakan peder, sonra ormanlara çekilen zahid, niha
yet :dilenci rahib. Halbuki bugun bilhassa üçüncü merhale hemen hiç 
buJunınıyor) · 

Muhtelif vazifeler yanında birçok serbest ameller mevcuddur : bü
yük . kurbaıiıar, ziyaretler, fakirleri yedirmek, mukaddes sözleri 
işitmek, züht gibi ameller insanı, gelecek hayatında kötü bir şekilde doğ-
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maktan kurtarabilir. IJ..İnsa.n, �lili.k. ve günahtan içtinap etmelidir; yük
sek sınıflı bir Hindu için mesela Hindu olmıyan her insan, sonra da her 
köpek, sarım.sak ve başka maddeler dalına kirlidir; onlara dokunduktan 
sonra hususi bir tasfiye ayini lazımdır; bazen de pek müşkül keffaretler 
istenilir:-..\ 

Hinduizm'in büyük bir kısmında, tantra (ağ) denilen eserlerin te
sirleri görünmektedir. O kitaplar, esas itibarlyle §8.kta'lann mukaddes 
yazılarıdır ki, Tanrı ile §a.ktisi arasındaki konuşmalar şeklinde merasim
le sihirbazlığa, büyü sözlerine dair maltı.mat vermektedir. Bu karışık, 
bazen de sehevi ve nahoş adetleri ihtiva eden din, halkın fikirlerinde ha
kim olsa gere_ktir; bununla beraber o eserlerde bile, arasıra derin dini 
görüşlere rastlanmaktadµ'. 

(Asli Hinduizm'in yanında, İslam ve Hıristiyanlık memlekete geldi
ği zamandan itibaren bir kaç sinkretist cereyan peyda olmuştur. Bu ce
reyanlarda belki en enteresan şahsiyet, 1524 senesinde vefat eden KA
BİR'dir; İslam ve Hinduizm arasında mistiklik sayesinde bir birleşme 
yaratmağa çalışmıştır; Allah'ı R a m a adiyle isimlendiriyor; ili di
'hin CbŞ olaylarını kabuf etmeksizin (ne sünnet, ne de heykeller) gayet 
güzel ilahilerinde ilahi maşukunu özleyişini, aşkını, dertlerini pek par
lak, tatlı beyitlerle söylemiştir. Yarattığı dini hareket hala Hindistan da 
mevcuddur. Başka bir birleşme, ki onda İslam fikirleri daha fazla ön 
plana konulmuştur, Sikh dinidir'.) 

Bilhassa büyük Mogol imparatoru EKBER sayesinde İslam ile Hin
duizm arasında bir dini konuşma husule geldi; imparatorun kendisi, ken
dine mahsus yeni bir sentez yaratmış, ama, bu yeni cemaat yalnız sara
yında küçük bir rol oynamış. Halka kadar ilerlemiştir. Dini musa
mahası, devrinde yapılan resim ve minyatürlerden belirtmektedir. Tonı
nu prens DARA SHİKOH, hem Hindistan edebiyatından muhtelif eser
leri tercüme ettirmiş, hem de Hind zahid ve alimleriyle dini konular üze
rinde uzun ve derin konuşmalarda bulunmuştur. 

\Hinduizm, hıristiya.nlık fikirlerini de benimsemeğe çalışmıştır. Hris
tiyan misyonerler aleyhine arasıra yazılar yazılmış ise de, Hindu'ler da
ha fazla, hıistiyan anafikirlerini kendi dinlerinin hususiyetleri ile muka
yese edip l s a'yı avati.ra'lardan biri olarak, yahud başka bir şekilde 
beyan etmeğe uğraşmışlardır �ilhassa geçen asırda senkrestik mezheb
ler kurulmuştur; onlann en enteresanı, Brahmo-Samaj'tır. 1828 senesin
de tesis edilen bu cemiyet, hristiyanlık fikri - ve bilhassa hristiyanlık 
ahlakı - ile Hinduizm'e yeni teşVikler verecekti; onun üyelerinden, Ra
bindranath TAGORE ile babasını zikretmeliyiz. TAGORE ve GANDHi, 
modern Hinduizm'in belki en tipik mümessilleri sayılabilirler : ikisi, eski 
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Hind dinlerinin sonsuz musamahasım göstermişlerdir : GANDHİ'de, 
abimsa - öldürmemek - ülküsü bütün _siyasi teşebbüslerinin temeli idi ; 
avati.ra'lara inandığı için kendini hem İsa'nın hem de Muhammed'in şa
kirdi sanmıştır. ;Bu iki insan - sonra da RAMAKRİŞNA, ViVEKAN
DA, RADA.KRİŞNA · gibi büyük dini şahsiyetler - sayesinde Hinduizm son 
senelerde garpta büyük alaka toplamağa muvaffak olmuştur) 
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BUDDİZM 

l Miladdan önce 6. ncı asırda Hindistan'da, Veda'larm otoritelerini 
itiraf etıniyen, dilenci rahiblerden ibaret olan iki . tarikat te§ekkül etmi§
tir. Bunlardan biri, MAHA VİRA adli bir zatın muhitinde doğup . geli§en 
J:ayna,: tarikati, «beyaz giyenler» ve «hava ile giyinmi§ler» (yani ürjran
l'ar) i�imli iki kolu ile sert bir riyazete fazla ehemmiyet atfetmi§tir. En 
kıymetli amellerden biri, aç kalmak suretiyle intihar etmektiİ-. ,Jay�ui. 
(bu isim «gali�nen» demektir) nitıim eski lmıa za� eıİı.irleİine 
bağlıdır; bilhassa 1. ve 5. emrine gayet titizce dikkat etmektedir : canlı 
bir mahliik öldürmemek için, geçtiği yollan bir sü .. e ile temizleyJp 
ağızını bir mendil ile örter ; be§mcı emır, at'i fakr ve foksulluktur. Ta
rikat, muazzam bır edebıyat §ekliride gorunen hususi bir felsefe yarat
m.ı§tır ; buna nazaran, sonsuz küçük ve büyük ruhlar mevcuddur; dünya
nın tekerleği durmadan döner ; en mesut devirden ba§lıyarak en büyi'i.k 
facialarla dolu devre kadar ve bundan tekrar eski saadete, tekrar fela
kete tahavvül eder ; her devirde kurtarıcı kuvvetler insanlara lazım ge
len yolu göstermek maksadiyle dünyaya gelmi§lerdir.) Halbuki bugüne 
kadar ya§amakta olan, Hindistan'da a§ağı yukan 1.250.000 mensubu 
bulunan bu tarikatın tarih boyunca nasıl inki§af ettiği yalnız Hind din 
tarihine ait bir hadise iken, biraz sonra m!')ydana çıkan ikinci tarikatın 
-yani Buddizm.in-, kendi ana vatanında hemen hiç bulunmamakla be· 
raber, dünyanın en mühim dinlerinden biri olması keyfiyeti maliimdur. 

Bu tarikatın kurucusu olan, GOTAMA lakabını taşıyan ve SAKYA 
ailesine mensup olan SİDDHARTA a§ağı yukarı 560 senesinde (m. ö.) 
şimali Hindistan'da bulunan Kapilavattu şehrinde . doğm.U§tur; Babası 
asil bir prens olduğu için SİDDHARTA gençliğini ne§e ve refah içinde 
geçirmiştir; kendi sözlerine göre : 

«Babamın evinde eğlenmem için bir havuzda mavi nilüferler, bir baş
ka havuzda beyaz nilüferler, bir diğerinde de kırmızılar açardı ; bu çi
çekler hep benim içindi. Ve ben, ey rahipler, ancak Benares ıtırları 
sürünürdüın. Benim üç elbisem de yine Benares'ten gelirdi. Gece 
gündüz üstümde açık bir §emsiye soğuktan sıcaktan, toz veya çiğ
den beni korurdu. Üç sarayım vardı . . .  » 

Ama, bir gün bu boş hayata artık dayanam.ıyarak vatansızlığa, ev
sizliğe gitmek maksadiyle saraylarını, karısını, yeni doğm.U§ oğlunu bı
rakıp tanımıyan bir fakir sıfatiyle memlekette dolaşmağa ba§lamı§tu·. 
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Lejanda göre, GOT� babasının bütün ihtiyat tedbirleriiı.e rağ
men birer hasta, ihtiyar ve ölü insana rasladıktan sonra bu .dünyanııı, 
bu ömrün, bu gençliğinin fani olduklarının farkına varmış, bunun için 
şehirden kaçmıştır. 

�OTAMA �vvela Yoga temrinlerine büyük ehemmiyet vermiş, buddist 
metinlerin etraflı bir surette tavsif ettif!eri veçhile gayet sert riyazeti 
sayesinde öLm.eğe yakın olmuştur. Maaıriafih, bu riyazetin de kendisine 
sük.Un.et, huzur,ilham vermediğinden, bir müddet sonra ondan vazgeçe
rek yine yemek yemeğe başlamıştır. Bu istikrarsızlığını anlıyamıyan be§ 
zahit arkadaşı onu bu sebepten yalnız bırakmışlardır. Neranjara neh· 
rinin kenarındaki bir incir ağacının altında, denilebilir ki, murakabeye 
dalan GOTAMA kurtuluş8: getiren en derin bilgi ve marifeti kazanmış, 
dört kısımlı hakikati öğrenmiştir : ıztırap, ıztırabın sebebi, ıztırabm se
beplerinin giderilmesi, ıztırabın giderilmesine çıkaran yolf' (Bu tabirl�r, 
samkhya, - felsefesinden aldığı tıbbi istilahlardır ; hayat, bir dert, bir has
talıktan başka bir şey değildir. ) 

GOTAMA, bu bilgiye kavuştuktan sonra derhal tam Nirvana'ya gi
debilirdi ; lejandlara inanırsak, böyle bir iğvaya da maruz kalmıştır. Çün
kü bir taraftan, insanların alelfımum kendisi için bulduğu bu bilgiye 
erişmeğe kabiliyetli olmadıklarını göz önünde tutarken, öbür taraftan da 
va'z ve hitaplarla meşgul bulunmasının, ruh sükilnet ve huzurunu boza
cağından korkardı. 

(Halbuki B u d d a, (yani «ilhama kavuşan») bu iğvaya kulak 
vermeyip ıztırap çeken mahlUkata acıyarak onlara da kurtuluşa getiren 
hakikatları bildirmeğe karar vermiştir; buddist bir tabirle «dhamına (ya
ni doktrin) in tekerleğini çevirm.eğe başlamıştır.» Bu karar, sonraki 
asırlarda Maha.yana Buddizminda peyda olan inkişafların kaynağıdır J 

B u d d a , Benares'te kendini bir müddet evvel yalnız bırakmış 
olan beş zahide ilk va'zını vermiş, orada «dört mtikaddes hakikati» bıl
dirip zühd ile dünyevi zevkler arasındaki orta yoldan bahsetmiştir : 

«Ey rahipler ! Bu dünyayı terkedenlerin iki ifrattan kaçınma
ları !azim.dır. Bu iki şey nedir bilir misiniz ? Bunlardan birisi. zevk
lere, eğlencelere, insanı alçaltan şehevi kaba, adi, faydasız hazl�ra 
yer �etmek ; ikincisi de riyazetlerle, rahibin kendine yewrdiği dert
lerle asil olmıyan . faydasız bir hayata atılmaktır .. Ey rahipler ! Bıı 
· iki ifrattan da kaçmari kamil, gözü ve gönlü açan ve iıisanı hikmf'
te, irfana, huzftra, ilhama ve Nirvana'ya götüren bu orta yoldan 

. yütjimüştür. 
Ey rahipler ! Kamilin gözü ve gönlü açan ve hikmete, huzftra, 
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irfana, ilhama ve Nirvana'ya götüren bu orta yol hangisidir? Bu 
yol sekiz yol ağzına aynlan o şerefli yoldur ki, bu yollar şunlardır : 
doğru inanış, doğru irade, doğru söz, doğru iş ; doğru yaşayış, doğ
ru çalışış, doğru düşünüş, doğru murakabedir. İşte ey rahipler, ka
milin bulduğu, gözü ve gönlü açan, hikmete, huziıra, irfana, ilha
ma ve Nirvana'ya götüren doğru yol budur. İşte ey rahipler ; ıztı
rap ve ıztırabın doğuşu hakkındaki yüksek hakikat şudur : doğuş 
ıztırap, ihtiyarlık ıztırap, hastalık ıztırap, ölüm ıztıraptır. Sevilm.i
yen şeylerle bir arada bulunmak ıztırap, sevilen şeylerden ayrı düş� 
mek ıztırap, arz edilen şeye malik olmamak ıztıraptır. Kısaca, bağ
lanmaktan ileri gelen bu beş küme ıztıraptır. 

İşte ey rahipler, ıztırabın kaynağı hakkındaki yüksek hakikat 
şudur : hakikaten insanı bir kere doğuştan tekrar doğuşlara sürük
liyen bu varlık arzusu, varlık susuzluğudur ki hislerden ileri gelen 
hazlarla beraber kah şurada, kah burada tatmin edilmek isterler : 
zevk arzusu, varlık arzusu, kudret arzusudur. 

İşte ey rahipler, ıztırabın kaldırılması hakkındaki yiiksek ha
kikat şudur : hakikaten bu ihtirasların yokluğu, varlık arzusunun 
tam manasiyle tahribi, terk edilmesi, yok edilmesi, vazgeçilmesi 
ile olur. İşte ey rahipler, insanı ıztırabın kaldırılmasına götüren 
yüksek hakikat şudur : hakikaten bu yol se� yol ağzına aynlan 
o şerefli yoldur ki bu yollar şunlardır : doğru inanış . . . .  » 

B u d d a  uzun seyahatlarında doktrinini halka ilan ederken, seneden 
seneye müridlerin adedi çoğalmıştır. Takriben 80 yaşında iken B u d -
d a bu dünyayı terkedip murakabenin dördüncü merhalesinden büyük 
Nirvan.a'ya kavuşmuştur. Müridleri, rahip tarikatını teşkil etmişler 
(bhikkhu) , onların yanında, B u d d a'nın evvela itiraz etmesine rağmen 
rahibelerin de bir tarikati teşekkül etmiştir. 

\ Tarikate mensup olmıyarak rahiplerin ahdlerini üstlerine almağa 
mecbur olmıyan laik (bir tasavvuf tabirini kullanarak . «muhipler» diye
ceğimiz) bir zümre de vardır ki hiç bir şeye malik olmıyan rahip ve rahi
belere bakmış da onlara lazım gelen şeylerle yardım etmişlerdir.� 

: Buddizmin temelleri, triratna'da (yani üç kısımlı cevher) . toplanmış
tır; onlar B u  d d a, dharma ve saıngha'dır :  dharma, B u d d a'nın bu
lup bildirdiği doktrin ve akidedir ki, Buddizm'in hayat merkezini teşkil 
etmektedir. Hristiyanlıkta İ s a'nın, İslamda Kur'an-ı Keıim'in tuttuğu 
yeri, Buddizm'de ne bu dinin kurucusu, ne de mukaddes bir kitap tutar ; 
insanı · kurtuluşa götüren

· 
hakikatlarını bildiren doktrin bu· dinin hakiki 

mihveridir. Samgha ise, rahip ve rahibelerin cemaatıdır. Akide, bu üç 
temeli şu suretle ifade etmektedir : ) 

92 



B u d d a y a sığınıyorum, dharma'ya sığınıyorum, samgha'ya sı
ğınıyorum. 

LBuddist rahiplerin en mühim ayini, 15 günde bir defa yapılan 
«güiıahların itiraf §.yini» dir. O zaman, ne mühiplerin ne de rahibelerin 
hazır bulundukları bir zaviyede, rahipler, itiraf maddelerini okuyan bir 
pir ile toplantıya en ufak · günahlarını itiı:af etmektedirler. l • / , .  

Buddizmin doktrinlerini bilhassa Trip1taka (Pati dilinde tipitakaın) ,  
yani «Üç sepet» adlı, Pati lisanında yazılmış kocaman bir eserden tanı
maktayız. Bu eser, şu kısımlan ihtiva etmektedir : 

1. Sepet : vinaya, «hüda»,  bilhassa rahipliğin usul ve kaideleriyle 
bunların infaz hükümleri. 

2. Sepet : dhaınına, doktrin. Bazen bu sepete de Sutta-pitaka ismi 
verilmektedir. Sutta «İplik» kelimesinin manasını «anahatları» 
manasında anlamamız doğru olsa gerektir. Bu sepet, B u  d d a'
nın, kendilerine akide ve fikirlerini beyan ettiği konuşmalarının 
çoğunu ihtiva ettiğinden pek enteresan ve tripitaka'nın bizce en 
önemli kısmıdır. B u d d a'nın konuşmalarından maada bu se
pette bir çok küçük eserler bulunmaktadır ki onlardan biri, 
B u d d a'nın hayatını pek şairane anlatan dhaınınapadam'dır ;  
therigata, «rahip ve rahibelerin şiirleri» adlı, dünyayı terkedip 
ilhama erişmiş olanların saadetini gösteren bir şiir antolojisinin 
kıymeti hem şiir, hem de din bakımından büyüktür. Suttanitaka'
ya ait olan, jataka denilen hikayeler ise, B u d d a'nın sözlerine 
dayanarak onun bundan evvelki zamanlarda başka şekillerde do
ğup yaşamasını anlatmaktadır ; bu eserin kaynaklan eski Hin
distan'da yayılmış efsanelerde bulunmaktadır. 

3. Sepetin (abbidhamma) muhteviyatı ise, bilhassa Buddizm'in fel
sefe ve psikolojisinden ibarettir. 

Zikri geçen bu eserler muayyen bir asırda değil, muhtelif zamanlar
da toplanmıştır. Rivayete göre, B u d d a'nın müridleri, mürşidin Ölü
münü müteakip derhal yazılarını toplamağa başlamışlardır. Tarikatta 
ihtilaf ve münakaşalar meydana çıktığı zaman, büyük konsiller davet 
edilip müşkiller orada halledilmeğe çalışılmıştır. Bu konsillerin en meş
huru, miladdan önce 245 senesinde Buddizm ile büyük bir alaka gösteren, 
alemşümul mahabbet ve toleransını ilan etmek niyetiyle payıtahtının ci
varındaki kayalara kazdırdığı fermanlariyle bu dinin fikirlerine mükem
mel bir ifade veren, dünyanın en iyi ve m\i,samahakar hükümdarlarından 
saYıian kıi.-al AŞOKA'nın· himayesinde toplanan · 3. konsildir. 

O zaman, bir kanon mevcud idi. Bunun asıl dilinin Magada lisanı ol
ması pek muhtemeldir. Şimali memleketlerde Buddistler bir sanskritçe 
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tercümeslıii · kullannuşlardır ; ondan '.IUbetçe, Çince, Mogolca, Uygurca 
ve daha fazla lisanlara bir çok tercümeler yapılmıştır. 

Cenup memleketlerinde hük;üm. süren ve eski Buddizm'in hususiyetle
rini daha iyi gösteren kanon, Pali lisanında yazılan, zikri geçen eserle
rinden " ibaret olan bir eser, aşı;ı.ğı yukan miladdan bir kaç sene evvel 
Serendib adasında bitirilmiş olı;ıa gerektir. 

Buddizm'de müşahhas bir tann yoktur ; mevcud olan devler - yani 
ilahlara ve meleklere benziyen nurani mahliikat - yaşayan her şe "bi 

yoldur. Buddist, dua ve nıyaz a e , onun yerine murakabe ve tefekkür
te mesguldur - müşahhas bir tann . bulunm.adıgı ıçin, İnsa!! "ldIIle d.Ya 
etsin ? 

/Her mistikte göründüğü veçhile, Hindistan zahidleri ve Buddist ra
hiblerinde seyrü sülftkta ilk adım olarak dünyayı terk edip Hindistan'da 
asırlardan beri zahidlerin kabul ettikleri beş şarta riayet etmek lazım
dır :  1. can taşıyan hiç bir varlığı öldürmemek (ahimsa) ; 2. başkalarına 
ait olan şeyleri almamak, 3. yalan söylememek, 4. afif yaşamak, 5. hiç
bir şeye malik olmamak. Bu, hazırlık . derecesidir. Rahip, ondan aşarak 
murakabeye gider; bunun sayesinde bilgi ve kurtuluşa varabilir. 1) 

. �Murakabenin de dört derecesi vardır ; muhtelif murakabe yollannın 
en mühimmi dhyana denilen metoddur. Buna göre, insan 1. bu dünyanın 
fena ve alçak olmasının farkına varmak maksadiyle mesela mezarlıklar
da ölüler veya hastalıklara müptela mahlftkat, yahud da iğrene sanılan 
kendi vücudu gibi çirkin şeyleri seyr ederken bu hayatın, bU: dünyanın 
en kötü, en menfi taraflarını düşünür, dünyadan inziva eder. Bunun so
nunda, 2. insan o fena dünyayı terkettim diye derin bir saadet duyar ki 
3. derecede durgun ve sakin bir zevk haline gelir. 4. derecede ise, insan 
ne sevinç, ne de ıztırap duyar, huziir ve sükilnet içinde, iyilik ve kötü
lükten uzak bir halde yaşar 1) 

t\ Başka bir mürakebe metoduna göre, insan, birinci derecede, bütün 
dünyalarda yaşıyan bütün mahlukatı hayırhahlıkla düşünür, sonra bü
tün mahlftkatla birlikte sevinir ; sevindikten sonra hepsine acır ; 4. dere
cede tekrar ne sevinç, ne de ıztırabı mevcud olan bir huzıira ermiş olur..., 

\\Bu dördüncü · derecede insan, bundan evvelki hayatlarını nasıl geçir
diğini görür ; sonsuz doğum silselesi ve onun sebeplerini anlıyabilir ; dört 
hakikatın - yani ıztırabın, ıztırap sebebinin, ıztırap sebeplerinin gide
rilmesinin, ıztırap sebeplerinin giderilmesine çıkan yolun - farkına 
varır. �\ 
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8 ilgishtl/'k 
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7 
Duy uşlar 

il rero'iflet 

ÇKamilin . gördüğü . bu illiyet rabıtası . 12 kısımlı tekerlek şeklinde tas
vir edilmektedir: Buddizm., ruhun hakiki varlığını · inkar edip bütün hal
lerin yalıiız bir an için var oldüklannı· tarif etmekle beraber, illiyet ra
l:litasının dünyada en mühim rolü oynadlgını ıtirat · etme�dfı.. Çünkü 
h'er hal; her vaziyet, ondan eVV-elki bir halden ileri geım:iş gıbı telakki edil
mektedir. Buddist manastırlarındaki; ekseriya korkunç resimlerle süslü ha
yat . tekerlekleri, bilgisizlikten' başlıyal""cı.Jı. ölüm ile bitmek suretiyle bu 
illiyet rabıtasını eiı iptidai insanlara bile anlatmak üzere' yapılmıştır.) 

Murakabenin dördüncü derecesmde bu hakikati anlıyan kamil, tabi
at üSiu. şeyler� ite viikif olup sihır de yapabilir ; uzaklardan ve yakından 
il8.h ve insanların seslerini duyar, feraseti� insanların . fikir ve düşüncele
rini bilir ; . başkalarının gözlerine görünmiyen bir .hale gelir ; güneş; ay 
ve . yıldızlara kendi elleriyle dokunabilir. 

· 17Halbuki" kasdettiği bu tabiat üstü tecrübe ve sihirbazlıklar değil, 
Nii-Vana'ya uğramaktır. Salik yalnız bu dördüncü -dereceye vasıl olduk
. tan sonra Nirvana'ya erişebilir . .  Bu Nirvana mefhumunu, «yokluk» ile 
tetcüine etmek pek isabetli değildir ; böyle bir tercüme yalnız, yokluğun 
ıriistik manasınıiı ne olduğu göz'önü.n.e tutulduğu takdirde doğru sayıla
bilir. · Çünkü Nirvana� · psikoloji bakımından sevinçsiz ve ıztırapsız huzur ; 
·kosmoloji bakımından, insanın doğum silsilesinden kurtulmuş olması, me· 
tafizik bakımından ise en yüksek kıymet, yam müspet bir : mahiyettirl 



B u d d a ' mn güzel bir sötüne göre «Nirvana gürültülü bir ummana 
benzeyen dünyanın gidişinde sakin bir adadır>� . .A.ma, onun sırn, bütün 
mıstikligın arayıp bfildugu son hakikatın sırn gifö, keliüıeleıle ifade edil
lemez, akil ile e ilemez ; bunun için, akıl onu yalmz yokluk olaralt an
lamaktadır. Nirvana, ölüm e değildir; bilakis, ınsan bu ayatta iken 
1'1ırvana'ya kavuşabılir; maddi sifatlannı, Jll- iinde1:1. SQl!!.a büyük Nir
vana'ya gidecegı zaman kaybeder. Fakat varlık arzusu kadar likeli 

· bir istek de ölüm arzusudur ; ölüme susayan ır ınsan, Nirvana'ya eri
şemez. 

Nirvana akıl için yokluk olduğundan ötürü, B u d d a metafizik mese
lelerden hiç bahs açmamıştır : Nirvana'ya kavuşmuş olan orada var mı, 
yok mu ? Bu dünya ezeli ve ebedi mi, muvakkat mı ?  diye soranlara ce
vap vermemiştir. Çünkü bu meseleler, ne murakabeyi icra etmek ve doğ
ru yoldan yürümek için lazımdır, ne de kurtuluşa yardım ederler. 
B u d d a , kanaatını bir mecazda şöyle ifade etmiştir : 

Zehirli bir ok bir insana vurmuş, arkadaş ve akrabalan tabi
bi çağırmışlardır. Farzedelini ki bu hasta : «Bana ok vuran insa
nın kim olduğunu- şerif mi, brahman mı, vaisya mı, şudra im ol
duğunu - bilmeden evvel yaram için tedavi istemiyorum» diye in
kar eder, ya «Bana ok vuran adamın ismi nedir, hangi aileye men
suptur, uzun boylu mu, kısa boylu mu, orta boylu mu, beni vuran 
silahın şekli nasıldır - bunu bilmeden evvel yaram için tedavi is
temiyorum» diye cevap verir - : . böylece inkar etse eğer, bu işten 
ne çıkardı ? Adam yarasından ölürdü.» 

Temeli «beş zahid emri» olan ve bundan ötürü ilk bakışta belki so
ğuk, dünyaya uymıyan bir din, yahud dini bir felsefe şeklinde göze gö
rünen Buddizm'de merhametin ne kadar önemli bir yer tuttuğu şayanı 
dikkattir. Bütün mahlilkata, insanın düşmanlarına bile şamil olan bu 
merhamet ve sevgi (maitri, metta) , ahimsa (yani can taşıyan bir şeyi 
öldürmemek) emrinin müspet tarafıdır. Buddistlerin efsane ve lejandlan, 
bu değişilmez hayırhahlığı en parlak renklerle tasvir etmektedir : 
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Bütün ülkelerde mahlilkatın bütün dertleri bitsin . . .  , padişah, 
harami veya askerler tarafından tehdit edilip, idamlarına hüküm 

. verilip, yüzlerce çeşit çeşit korkudan zarurete düşen mahlfikat ise, 
zarftrete düşmüş bu · bedbahtların en müthiş, en korkunç yüzlerce 
korkudan kurtulsunlar. Vurulup, hapse konup, elem çekip türlü 
türlü ıztıraplarda bulunanlar; binlerce kederlere müptela olanların 
hepsi zincirlerinden kurtulsunlar; vuranlar, darbelerden kurtulsun
lar ; idam ile tehdit edilenler yine hayata kavuşsunlar, sıkıntıya dü
şenler büsbütün korkudan kurtulsunlar.. .  kimseye dert veya keder 
dokunmasın. Bütün mahlfikat afiyette bulunsunlar. İşte, maitri 
budur� 



\\Belirttiğimiz veçhile, bu alemşumul merhametten dolayıdır ki, 
B u d d a , derhal Nirvana'ya . gitmek yerine, insanlar aras.ında vaz ve 
hitap ile meşgul olmaya karar vermişti, B u d d a'nin bu kararı Buddizm' -
in bir fırkası _tarafından dinin merkezi ve temeli sayılıp daha geniş biı' 
manada anlaşılmıştır. Bu hal, Hindistan'dan şimali memleketlere ilerle
yip orada inkişaf eden bu fırkalarda� belli, plur : Mahayana yani «büyük 
araba» . Buddizm'i, Cenupta yayılan IDııayana (yani : küçük araba) ad
lı fırkada ise, insan yalnız kendi kurtuluşu ile uğraşıp ne kadar çabuk 
olursa olsun Nirvana'ya erişmeğe çalışmaktadır; ona bu yolda yardım 
eden kurtarıcı bir ilah yoktur ; bu fırka asli Buddizm'in adet ve tasavvur
larma sadık kalmıştır:� 

Halbuki Mahayana'ya mensup olan insan, büyük bir arabası olduğu 
için tehlike zamanında bir çok arkadaşı da kurtarabilen bir adam nevin
den, hemci?slerine de kurtuluşa giden yolu göstermeğe çalışır. Bundan 
ötürü Mahayana'nın ülk:üsji ilhama kavuşup Nirvana'ya varmış B u d
d a değil, mahliikatın 

·
saadetini kendi kurtuluşuna tercih eden B o d

i s a t t v a , yani Budda naJ:nQ;edi, mümkün olduğu derecede insanlal'a 
kurtuluş yoluna kılavuzlamakla uğraşıp bütün insanlara da sevgi, saa
det ve bahtiyarlık verip Nirvana'nın mes'ud sükfınetine erişmekten vaz
geçer. 

«Su, ateş, ay, güneş elem.anlan otları, çalıları, nebatları yetiştir
diği gibi, ayın su.rette de temiz kalbli B u d d a namzedinin ma
habbetini göstermesi ile bütün mahliikat koncalanıp açılır. O, bü
tün mahliikatın aydın sıfatlanmn hepsini yetiştirir.» 

�u fırkanın mütaleasınca, :a u d d a ' nın, kendi doktrinini ilan et
mek hususundaki karan, ezelde bütün mahliikatın kurtulmasından ev� 
verN ırvana'ya uğramıyacağun diye verdiği bır ahdin dunya planına_!. 
zuhtll' eden muvakkat hır tecellisidir. Mahayana'da, eski Buddizm'in ülk:ü
sü:ıiil teşkil eden «B u d d a yolundan yürüyerek Nirvana'ya uğramak» 
prensibi değil, insanın, B u d d a'ya inanması, ona teslim olması, onun 
ezeli ahdine güvenmesi dinin sırrıdır. O zamana kadar dinin merkezini 
teşkil eden dhamma (doktrin) yerine B u d d a ' nın şahsiyeti gel
miştir.) 

� B u d d a ' nın şahsiyeti demek, yalnız tarihi B u d d a demek 
değildir. Çünkü Mahayana'da büyük miktarda mevcud olan B u d d a 
ve B o d  i s  a t  t v a '  lar ekseriya tanrı haline girmişlerdir ; GOTAMA, 
uzun teselsülde 25. B .  u d d a sayılmaktadır. Tarih boyunca bu dün
yada tecelli eden her B u d d a ' nın birer ruhani B u d d a ' 81 
(Dhyanı budda) ve onun D h y a n ı b o d i s a t t v a ' sı vardır. 
GOTAMA'nın ruhani B u  d d a'sı B u d d a A m i t a b a (yani «muaz-
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zam nur ile parlıyan) dır; ona bilhassa Çin ve Japonya'da tapınılmakta
dır; o, merhametli, bağışlıyan , nurani bir ilahtır. Tarihl GOTAMA'nm 
Dhyani bodisattva'sı, A v a 1 o k i t e ş v a r a ismini taşıyan bir ila
m varlık, Mahayana'nın en popüler ilahıdır.� Enteresan bir inkiş.aftan 
dolayı bu ilah, merhameti sayesinde eski Çin ana ilahelerinden birisi ile 
birleşip K v a n - y i n (Japonya'da K v a n n o n ) adlı bir ilaheye 
inkilap etmiştir. K v a n - y i n , ekseriya kucağında bir çocukla tas
vir edilmektedir ; aslı büsbütün "unutulmuştur. Bu ilahede görünen inki
şafın, şüphesiz başka ilahlarda da görünmesi mümkündür; Dhyam bud
da ve Dhyam bodisattva'lar herhalde bir çok eski yer ve· faaliyet ilahla� 
rını içlerine almış ve böylece ananeyi muhafaza etmişlerdir . 

. ( A v a 1 o k i t e ş v a r a ise, şimdi Tibet'in milli ilahıdır ; bu memle
kette, bir çok iptidai tasavvurlarla karışmış, sayısız ilahları olan eski 
Bon dininin de izlerini taşıyan bir Buddizm mevcuttur. Bu milli Buddizm'P-, 
Laıiiaism denilir. Yeni din, galiba 7. asırda Tibete gelmiş, 8. asrın orta
sında �üyü - ve sihir usulleriyle karıştınlmış ve mukaddes metinlerin bir 
tibetçe tercümesi (Kanjur ve Tanjur) vasıtasiyle memlekette yayılm.ış
tir. 14. asırda La�ism THSONG-KHAP A adlı bir i18.hiyatçi tarafından 
reforme edilmiştir ; onun mezhebi, «san» dır (rahiplerin san kuşak ve 
külahlarından dolayı) . Rahipler, memlekette en büyük rolü oynamakta
dır ; manastırlar, kültürel hayatı:İı mez:kezleridir. Lasa · şehrinde oturan 
Dalai Lama ile Taşiluııpo manastırında yaşıyan Pançenlama - bu rahiple
rin ve memleketin ruhani reisleridir) 

�Şimali Buddizm'de, sayıya sığmıyan bu ilahlar yanında Nirvana an
lamı da değişmiştir. Mahayana, Nirvana hasretinden, zaman ve mekan
dan azade olmak arzusundan vazgeçip müminlere göklerde bulunan bir 
cennet, «garptaki saadet ülkesi» ni va'd etmektedir ki orada B u d -
d a ' nın nurunu göreceklerdirlı 

Mahayana Buddizm'inin geniş edebiyatına gelince, hayalle dolu hikaye 
ve . lejandlarda B u  d d a ' nın hayatından bahsederek kerametlerini an
latmaktadır ; ,hemen bütün din koruyucularında görüldüğü gibi, B u d
d a ' nın da bir kız tarafından do w uldu w doguşunun -en haı:i:külade 

olaylarla vuku bulduğu anlatılmaktadır. Bu efsanelerde, a ü1-
·ırusu arttıkça mükemmelleşmiştir. 

Mahayana Buddizm'i, ıniladdan sonraki ilk asırda Çin'e kadar ilerle
mi_ş, 6 ncı asrın ortasında Japonya'ya gelmiştir. Orada bilhassa 12. ve 
13 üncü asırlarda bir . kaç önemli mezheb teşekkül etmiştir. Bunların .Av
İııpa'da son yıllarda en büyük ilgiyi uyandıran mezhebi, murakeb0yrcrn 
plana koyan Zen tarikatıdır (zen - dhyana'dan muştalttır) . Maksadı, :riiü
-rfdin sert bir terbiyeyi geçirdikten sonra birden bire man� 
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dan çıkarak tenevvür ve ilhama kavuşmasıdır; bu yolda, ekseriya mür
şıdin paradoks bir ifadesi, akla uymıyan bir hareketi müridi mantıki ol
mıyan l'ffr bilgıye Jhlayuzlıyalıilir..\\Zen Buddizm.'inin, Japon kültürüne, bil
hassa asil muhariplerin (samuray) terbiye ve ahlaklarına bıraktığı tesiri 
küçümsememeli ; gerek meşhur Japon çay merasimi, gerekse lirik şii
rin en zarif şekilleri de Zen. m�zhebinin tesiri altında kalmışlardır. Bu 
terbiyeyi görmüş bir adam, tam bir ahenkle hareket edebilir ; bütün var
lığının bir tek noktaya teveccüh ettiği için sanatta da bir tek çizgi veya 
bir iki satır ile her şeyin hakiki mahiyetini isabetle ifade eder .ır· 

· \Japon halkı, daha fazla aynı zamanda HONEN ve müridi ŞİNRAN 
tarifından bildirilen Jodo mezhebine alaka göstermiştir. Mahayana'nın 
fikirlerini en mantıki surette geliştiren bu mezhepte B u d d a A m i t  a
b a ' nın ( A m i d a ) sonsuz kurtancı merhametine inamş, kurtu
labilmek için yegane şarttır. Kadın, erkek ; zengin, fakir, iyilik yap� 
madan, riyazet çekmeden B u d d a ' nın ezeli ahdine güvenmek şar
tiyle, ebedi saadete erişebilirler. Bu suretle, eski agnostik Buddizm, yal
nız mürakabe ye bilgiye ehemmiyet veren bir mistik felsefesinden, ila
m bir kurtancının sözüne inanan ve sonsuz merhametine güvenen tipik 
bir sola fides dini şekline gelmiştiif ŞİNRAN'ın bu telakkileri Hristiyan
lıkta protestanlar tarafından ileri sürülen doktrinlere o kadar benziyor 
ki, 16. asırda Japonya'ya gelen katolik misyonerler, o memlekette bile 
LUTHER'in zendekesinin mevcud olduğunu yazmışlardır. Bu basit ve 
halkın dini ihtiyaçlanm iyice tatmin eden inamş Japonya'da ço:\t taraftar 
bulmuştur. 

�3 üncü asırda Japonya'da va'zlarda bulunan, yüksek fikirleriyle be
raber müteassıp olan NİÇİREN, zikri geçen bu iki Buddist mezhebini tak
dir etmemiş, vatandaşlarma cehennemi ihtar ederek ihtiraslanm yennıe
ğe davet etmiştir. Fakat Buddizm'in müsamahalı ruhuna muhalif olan ta
assuptan dolayı şiddetli taarruzlara maruz kalmıştır. Onun akidesi, 
B u d d a ' nın zatının bütün olaylara şamil olıruı.sım ileri sürmektedir: 
«Ruh, B u d d a ve hakiki varlık, bu iiçi i  kendi riıbumuzda mevcud-

� 

dur : buridan maada bir reel varlık yokbır : bu, vahydır, Buddalıktır ») 
W. SCHUBRİNG, Die Jaina, 1927 - H. OLDENBERG, Buddha und der aıtere 

Buddhismus, 1921. - H. BECKH, Buddhismus, 1926!!, - E. W ALDSCHMİDT, Die 
Buddhalegende, 1949. -

H. HAAS, Amida Buddha, unsere Zuflucht, 1910. - D. T. SUZUKİ, Die grosse 

Befreiung, 1947. - D. T. SUZUKİ, Zen Buddhism and Japaneı:;e Culture, 1936. 

F. HEİLER, Die buddhistische Versenkung. 1922. - W .. RUBEN, Buddhizm Ta
rihi, 1947. 
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İSRAll.. 

İsrail milleti dünya din tarihinde gayet mühim bir yer tutmuştur 
denilebilir : ilahi vahye dayanan bu dine, Allah'ın istek ve emirlerini bil
diren peygamberler tarafından özel bir şekil verilmiştir. İsrailin bu eli
ni dayandığı vahy bakımından hem hristiyanlığın, hem de - endirekt 
bir ı:ıurette - İslam dininin esasıdır. Halbuki, bu dinin özellikleri ne ka
dar enteresan ve eşsiz olursa olsun, inkişafı yakın doğuda görülen dini 
fenomenlerden tecrid edilmez ; bilakis onu bir taraftan onların sayesin
de, Öbür taraftan da onlara karşı gö�terdiği hareketin bir aksulameli ola
rak anlamamız lazımdır. 

Bu dinin en mühim vesi.kalan Eski Ahid'de toplanmıştır. Halbuki 
Eski Ahid, muayyen bir zamanda muayyen bir zatın tesbit ettiği bir eser 
değildir ; onun tarihi yüzlerce yıl sürmektedir. Bize kadar gelen bu tek 
kitabın metni ayn kaynaklardan alınmış ; ciddi bir filolojik ve tarihçi 
tenkit bu muhtelif rivayet cereyanlarını belirtmiştir. Maamafih, bu ince 
kaynak tenkidi sayesinde Eski Ahdin kıymeti bizim için çoğalmıştır : biz 
bu kitabı, İsrail milletinde muhtelif zamanlarda peyda olan ve ilahiyatçi 
ve tarihçilerin düşüncelerini in'ikas ettiren dini inkişafın habercisi say
maktayız. 

Yahudi an'anesine göre, Eski Ahid üç kısma bölünür : - Tevrat -
.!!{ebiim {yani : peygamberlerin sözleri) , - Ktubim {kitaplar, tarih, hik
met ve saireye ait eserler) . 

Bu kitapların sırası bazen pek manalı görünmüyor; halbuki ki
tapların bize gelen sırasiyle muhteviyatını bilmek lazımdır : 

1 00 

Tevrat : yani MUSA'ya atfedilen 5 kitap : Tekvin {bab 1 - 11 : 
ta tufana kadar yaradılış destanı, insanların ilk suçu, bab 12 - 50 · 

İBRAHİM'in ve oğullarının hikayeleri ; İSHAK, Y AKUP, YUSUF'· 
un Mı�ır'da bulunması) 

2) Çıkı� {bab 1 - 18 MUSA, İsrail'in Mısır'dan çıkışı, bab 
19 - 40 Allah'ın Tfir dağında MUSA'ya kanunları bildirmesi) .  

3) Levililer : ayin ve merasime ait usuller ; kurban, kahinler, 
temizlik kanunları, bayramların tanzimi. 

4) Sayılar : İsrailin Tfir dağından kalkıp Erden ülkesine gir
mesi. 



5) Tesniye : 622 senesinde Y�huda kıralı Yoşiya zamanın.., 
da kahinler tarafından neşredilmiş bir eser ki, MUSA'nın ölümün
den bahsettiği ve MUSA'nın zamanında henüz mevcud olmıyan . bir 
çok adetler� ima ettiği için o zamanki ilahiyatçıların, bozulmuş dini 
islah etmek maksadiyle yazdıklarını diyebiliriz. 

Bugünkü Tevrat'ta, en aşağı .iki ayn kı:ı.ynağa rastlarız : Allah'ın is
mini muhtelif şekilde kullandıklarından, Yahvist (Yahve ismini kulla
nan) ve Elohist (Elohim ismini kullanan) diye isimlendirilmektedir. 
Yahvist, en eski kaynak olsa gerektir ; eseri aşağı yukan m. ö.- 1000 se
nesinde yazmış olmalıdır; Elohist ise, daha fazla teolojik meseleler Uze
rine durur; aynı mevzulardan bahseden eseri 8. asırda telif etmiş olsa 
gerektir. Bir a�ır sonra, bilinmemiş bir aliıiı bu iki (belki de daha fazla) 
kaynağı birleştirmiş,  şimdiki haline getirmiştir. 

Aynı müelliflerin eseri, bazen Tevrat'a bağlanan Yeşu kitabında gö
rülmektedir ki, Filistin'in :(ethini anlatmaktadır. 

mkimler kitabı, Ken'an'da zuhiira gelen müşkilattan, müs
tebidçe hüküm süren hakimlerden bahsetmektedir ; onların en meş
huru, bedevilere karşı savaşan GİDEON'la herhalde mitik bir var
lık olan SİMSON'dır. 

Rut kitabı, Babil sürgünlüğünden (530 dan) sonra yazılan 
küçük bir romandır; yabancı olan RUT, gayet mes'ud ve mem:ie
kette büyük bir rol oynıyan bir aileyi kurar : bu, EZRA tarafından 
yasak edilen «yabancılarla nikah» a karşı bir reaksiyondur. 

I. Samuel, kırallığın başlangıçlarından, SAUL ve DA VUD'in 
tahta çıkmasından bahsettikten sonra, II. Samuel yalnız DA VUD'1m 
m. ö. 970 senesine kadar süren saltanatında vaki olan hadiseleri 
anlatmaktadır. I. Kırallar, SÜLEYMAN'ın kırallığını anlatır, 12. 
babdan itibaren o kıralın 931 de vuku bulan ölümünden sonra mem
leketin ikiye bölünmesini ve bilhassa ilk büyük peygamber olan 
tt.,YA'nın amellerini ileri sürmektedir ; Il. Kırallar'a gelince, mem
leketin cenup bölgesinin (Yehuda'nın) sonuna kadar (587) gitmek
tedir. Peygamberlerin sözlerinden anlaşılan tarihi vakıalarını be
lirten bir eserdir. 

I. ve Il. Tarihler, İsrail milletinin tarihini tekrar anlatmaktadır. 
Ezra, sürgünlükten sonra İran İmparatorları sayesinde tekrar 

Kudüs'e giren ve orada yeni bir mabed bina etmekle meşgul olan 
milletten bahs edip EZRA'nın gayet sert n�ah kanunları vasıta
siyle yahudiliği sözün tam manasiyle kuruduğunu göstermektedir. 

Nehemia, EZRA'nın yaptığı gibi Yahudilere daha ç_ok eski za
manların usul ve kanunlarına riayet etmelerini emretmiştir. 
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Ester kitabı, Purim . bayramının aslını belirtmektedir. 
Eyüp: Eski Ahidde hüküm süren mukayese anlamına karşı b::.r 

aksülameldir. EYÜP, dindar olmakla beraber, felaketlere uğruyor ; 
dostlarının itirazlarına ve başına gelen bütün facialara rağmen Al
lah'a güveniyor ve, Allah'ın sözünü işittikten sonra kendini O'nun 
iradesine teslim ediyor. Kitabın öğrettiği, Allahın istedikleri, onuh 
iradesi, onun kudreti tek insanın saadetinden ehemmiyetlidir. 

Mezmurlar, 5 kitapta 150 dini şüri ihtiva etmektedir. Onlarda, 
eski şarkta kullanılan ilahi tarzlarını benimsiyen ama daha fazla 
şahsi bir din duygusu ile dolduran, hayatın hemen her . vaziyetinde 
ya ferdin, ya cemaatin söylediği dualara rastlanmaktadır. Onların 
büyük bir kısmı hala hristiyan ibadetinde o.kunmaktadır. 

Süleymanm meselleri : hikmetin sahibi olan SÜLEYMAN'a at
fedilmekle beraber muhtelif zamanlara ait, atasözleri, hikmet söz
leri, Allah korkusunu, yaşamak sanatını öğreten meseller. Eski Mı· 
sır hikmet edebiyatının tesirleri burada görülmektedir. 

Vaiz : yine SÜLEYMAN'a atfedilen, halbuki sürgünlükten ,;on
raki zamana ait olan ve bedbinlikle dünyanın boşluğunu anlatan kü
çük bir kitap. 

Neşidelerin Neşidesi : sürgünlükten sonraki zamanlarda 
gelişen pek dünyevi, tatlı ve güzel aşk şarkılarım, maşuk ile ma
şuka arasındaki maceraları, konuşmaları pek şairane anlatmakta
dır. İsrail'de bu kitabın şehevi askı cok erken Allah ile kendi nişan-

. - -

lısı sayılan İsrail milleti arasındaki sevginin bir sembolü olarak te-
lakki edilmiş, şarkılar bu bakımdan mukaddes kitaba sızmıştır. Yine 
SÜLEYMAN'ın bir eseri olduğu iddia edilen bu kitap, hristiyanlık
ta da mistik manada anlaşılmış, ya İSA ile kilise arasındaki muhab
betin güzel bir sembolü, yahut da {bilhassa 12. asırda gelişen mistik 
te'vile göre} kalbın İSA'ya karşı duyduğu aşkın bir ifadesi olarak 
kabul edilmiştir. 
Peygamberlerin eserleri : 

İsi.ya {m. ö. 740 senesinden itibaren Yehuda'da} bab 40 dan : 
Devteroişaya, sürgünlükte milletini teselli eden, ismi bilinmiyen bü
yük bir peygamber. 

Yeremiya {m. ö. 630 ile 586 arasında, Yahuda'da} 
Yeremiya'nin mersiyeleri {galiba onun eseri olmıyan ağıtlar) 
Heze"ıdel : sürgünlükte yaşıyanların büyük peygamberi. 
Daniel : sürgünlükte yaşıyan bir peygamber. 

«Küçük» peygamberier : 
Hoşea : 740 senesinden evvel İsrail'de vaz etmiştir. 
Yoel : 8. asrın başlangıcında Yehuda'da yaşamıştır. 



de. 

Amos : Tekoa'lı bir çoban, peygamberlerin· en müessirlerinden 
biri. 740 dan evvel İsrail'de bulunmuştur. 

· 

Obadya : YOEL'in bir çağdaşıdır. . 
Yunus : İsrail'de 8. asrın ortasında faaliyette bulunmuştur. 
Mika : Yehuda'da 7. asrın ortasında yaşamıştır. 
Nahum : MİKA'dan biraz sonra yaşamıştır. 
Habakuk : Yehuda'da 622 sen�sinden önce bulunmuştur. 

• l i  
Tsefanya : 7. asrın ortasında Yehuda'da va'zetmiştir. 

Haggay - Zekarya - Maleaki : Babil sürgünlüğünden sonra Filistin' -

Peygamberlerin muhtelif . eserlerine de bir çok yabancı unsurları si
rayet etmiş ; muhtelif şahsiyetlere ait sözler birbirlerine karıştınlmış
tır. İmana göre çözülmez bir kül olan bu eserler, kaynak tenkidi saye
sinde özel strüktürlerini, her peygamberin hususiyetlerini daha vazıh 
bir şekilde göstermektedir. 

Hem Esk\ Ahdin verdiği malfunatı, hem de aynı �amanda yazılan 
Mısır, Babil, Assur milletlerinde muhafaza edilen vesikaları araştırmış 
olursak, İsrail dininin tarihi gelişmesinin anahatlarını şöyle görürüz : 

Sami mmtakasmm garp kısımlarında (mesela Ken'an, Suriye, Feni
kiya} hüküm süren eski din, bilhassa verimmikle alakadar olan merasinı
den ibaretti. Milletlere göre isimleri değişen bir ilah, tabiatın gidişini ida
re edip insanın hayatını de tanzim eder gibi tasavvur edilmiştir. Ori.ıar
da bilhassa B a a 1 (Rabb} , · E 1 ( «kudret, kuvvet» }  , M e 1 e h 
( «·malik» }  muhtelif ibadet merkezlerinde büyük bir rol oynamışlardır. 
Eski. Babil'de gördüğümüz veçhile, müteaddit yer ilahlarına tapmılmış
tır. Aynı zamanda bir yönden gök krali.çesi ve büyük ana-ilahe olan bir 
tanrıçanın mabedlerinde mukaddes fahişelik ·vaki olup, I ş t a r ile 
T a m  m u  z'un aşk destanı gibi, bu tanrıçanın da ölen ve yeniden can
landırılan bir ilaha bağlı olduğunu anlatan bir çok verimlilik mitleri var
dı. İlahlara kurbanlar sunulmuştur ; bilhassa Ken'an'da insan kurbanları 
ve büyük mikdarda çocuk kurbanları takdim edilmiştir - ilahın hidde
tini teskin etmek için yalnız en kıymetli mal, erkek çocuklar, kafi gö
rünmüştür . 

. Ken'an'a (m. ö. 2000 den beri} gelen, herhalde Arabistan ve İrak'tan 
muhaceret eden İsrailliler ise, bedevi bir kültüre mensup, iptidai millet
lerin hepsi gibi o zaman pek derin bir Tanrı anlamına henüz varamamış 
bir kabile idi. Muhtelif maddelerde peyda olan tabiatüstü kuvvete inan
m1.şlardır ; bu maddelerin en önemlisi, kan idi : her ahidde, her mühim 
amelde biraz kan dökmek 18.zımdı. Halbuki odun ve başka şeylerde de 
böy!e bir mana kuvveti görülmüştür. � En eski zamanlarda bile, mu-
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kaddes söze büyük bir kudret atfedilmiştir. Bütü.iı Sami'ler gibi, İsrail ' 
kabilesinde de mukaddes taşlara hususi bir hürmetin gösterilmesi gayet 
muhtemeldir ; taşların özel bir kuvvetine inanmalarına, YAKUB'un Beth
El de görüp anlattıkları- bir işarettir : YAKUP, başını bir taşın üstüne 
koyduktan sonra rüyasında göklere çıkan bir merdiven ve artık Rabbın 
kendisini görmüştür. · 

«Ve Y AKUP uykusundan uyanıp dedi : Gerçek Rab bu yerdedir, 
ve ben onu bilmedim. . .  Ve Y AKUP sabahleyin erken kalktı, ve başı 
altına koymuş olduğu taşı aldı ve o;ıu direk olarak dikti ve tepesine 
zeytin yağı döktü. >:I\\ (Tekvin 28) 

Buna karşı, MUSA'nın Mısır'dan çıkardığı aşiretin dini, büsbütün 
b!lşka bir görünüşten ileri gelmiştir. Eski .zamanlarda (kat'i bir tarih 
bilmiyoruz) belki tesadüfen Mısır'a gelmiş olan bu aşiret, MUSA'nın ri
yasetinde belki 14. asırda akrabalarının memleketlerine, Ken'an'a göç
meğe başlamıştır .. Bu Mısır'lı İsraillilerin aslının YAKUB'un oğlu YU
SUF'a bağlanması kahinlerin güzel bir uydurmasıdır - Tevrat'ın tarih 
tasavvuru, adi tarihin hadiselerini değil, İsrailin ilahi bir plana göre ge
çirdiği safhaları belirtmeğe çalışmaktadır. MUSA'ya Tur dağında ismi
ni vahyeden Yahve, .belki esas itibariyle Tur dağına mensup olan bir fır
tına ilahıdır - ateş ve gök gürültülerinin içinde tecelli eder ; _:_ belki de 
o civarda yaşıyan Midyan kabilesinin bir aşiret ilahıdır. Fakat derhal bu 
mahdut yer ve küçük aşiretten ayrılıp kendisine bağlı bir ruhani cema
atin ilahı şeklinde görünmektedir. Başka Sami ilahlarının faaliyet ve 
kuvvetlerinin tabiatın doğuş ve ölümünde belirmelerine rağmen, bu ilah 
kendini tarihte gösterir : birden bire bir mUlet, her sene yeniden mey
dana gelen tabiat tezahüratının sonsuz deveranına bakmaktan . vazgeçip 
tarihin kıymetini, yani tarihte Allahın idaresini görmeğe başlamıştır. Bi
ze pek tabii görünen b� hal, aşağı yukarı 3500 sene evvel yaşıyan insan
ların zihniyetlerinde büyük bir değişikliğe sebep olmuştur. 

Bu ilah, kendi milleti olan İsrail ile bir aht etmiştir ; esatire göre tu
fandan sonra vuku bulan bu ahit, millet ile Allah arasında çözülmez bir 
irtibat yaratmıştır ; İsrail tarihinde vi:ı.ki olan her hadise, bu ahdin bir 
neticesi olarak telakki etmiştir ; millet ahdına riayet etmeyince, Rabb 
ceza yağdırdı ; millet günahından tövbe edince, Rab eski ahdı yenileşti
riyor. Allah Tur dağında MUSA'ya şöyle hitap etmiştir : 
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Ve bununla beraber düşman memleketlerinde oldukları zaman, 
onları tamamen yok etmek ve kendilerile olan ahdimi kırmak üzere 
kendilerini re:ddetmiyeceğim ve onlardan nefret etmiyeceğiın ; çünkü 
ben onların Allahı Rabb'im ; ve onların Allah'ı olmak için kendileri
ni Mısır diyarından milletlerin gözü önünde çıkarmtş olduğum ata-



: !arının ahdini onlar uğruna hatırlıyacağım; ben Rabb'im.» (Lev. 
26, 4 - 45} 
İsrail'in Mısır'dan çıkışı, Yahudi ilahiyatında, şahsi dinde de yorul-

madan zikredilen hadisedir: 
· 

Rabbe şükredin, çünkü iyidir ; çünkü inayeti ebedidir . . . 
İsraili aralarından �ılqı.rana ; çünkü inayeti ebedidir. 
Kızıl Denizi ikiye bölene ; Çünkü inayeti ebedidir. 
Ve İsraili ortasından geçirene ; çünkü . inayeti ebedidir. 
Firavn ile ordusunu Kızıl Deniz'e atana ; çünkü inayeti ebedidir . . .  
(Mezmur 136, 1; 12 - 16}  

Millet Yahve'nin, muhafazasına . gayretle baktığı ahlak emirlerine 
göre davranıp, adalet eder ve komşusunu severse, Rab, onu doğru -yol
dan yürütmiye devam edecektir. Halbuki Rabbin iradesi insanlar tara
fından bilinemez ; o, mukaddes, şedid, kahhar, fa'al bir ilahtır. 

llahlar arasında senin gibi kim vardır, ya Rab ? Kudsiyette celil, se
malarda heybetli, harikalar yapan, seri.in gibi kim vardır? (Çıkış, 15, 11} 

Rabbin celali, kudsiyeti bir çok mezmurlarda (19., bilhassa gayet es-
ki zamanlara ait 29. , 90. ve saire} övülmüştür ; EYÜP hikayelerinde en 
mehabetli sözlerle tavs!f edilmiştir. Bu ifade edilemez kudsiyetin sırrı, 
belki en isabetli ifadesini iL YA peygamberinin destanında bulmuştur 
(I. Kırallar 19} : 

Ve işte, Rab geçiyordu, ve büyük kuvvetli yel dağlan ayrıyor
du ; ve Rabbin önünde kayaları parçalıyordu ; fakat Rab yelde değil
di ; ve yelden sonra zelzele ; fakat Rab zelzelede değildi ; ve zelzele
den sonra ateş ; fakat Rab ateşte değildi ; ve ateşten sonra sakin in
ce bir ses. Ve bu oldu ki, İLYA bunu işitince yüzünü cübbesiyle 
örttü . . .  » 

MUSA'nın ve büyük peygamberlerin zamanlarında, öbür dünyada 
bir kıyametten, amellerin ölüm.ünden sonra bir mukabelesinin vuku bulaca
ğından bahis açılmamıştı ; Yahve, dirilerin ilahıdır, ölülerin.ki değil. İn
san, bu hayatta ani.ellerinin mükafatını görür ; hayata mana veren, yal
nız Rabb'e inanıştır. 

�ahve dininin Ken'an'a gelen taraftarları oradaki dinlerde kısa bir 
müddet münakaşa ettikte� sonra, Şekem şehrinde toplanan İsrail ihti
yarları, başları, hakimleri, reisleri Yahve'ye kulluk etmeye resmen ka
rar vermişlerdir. Halbuki zaman ilerledikçe eski yerli dinlerden bir çok 
adetler, görünüşünü bir az değiştirip Yahve dinine sızmıştır : eski ilah
ların yerine Yahve gök ve tabiat ilahı da sanılmıştır ; Ken'an kurban
merasiminin bir kısmr da İsrailliler tarafından kabul edilmiştir. Maama-
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fih �v yaptırmıyan, şarap içmiyen. Rehabi'ler gibi bir iki küçük zümre, 
tevarüs edilen bedevi kültüre ve en eski Y ahve dininin emirlerine uya
r.ak .yaşam.ağa · devam etmişl�rdir. İsrailliler, yerlj. dinlerin en iyi parça
larını kendi merasim.ine sızdırmış iseler de, iı;ısan kurbanları gibi kötü 
taraflarını, sihir muameleleri de şiddetle yasak etmişlerdir ; büyücüler 
ise idam edilmişlerdir� 

· 

İsrail oğullan, tarihi idare eder gibi telakki edilen Yahve'yi, git
tikçe kendi m.illetlerine bağlayıp sırf milli bir ilah sanmışlardır; büyük 
11eygambelerce bile, Yahve'nin günü - yani bu dünyanın sonu ve yeni 
bir zamanın başlaırgıcı - ·kat'i surette İsrail'e inhisar ettirilmiştir. Baş
ka milletlere de ş8.ınil olan b!r selamet, yabancıların da Yahve'nin itaatı 
altına gelecekleri hakkındaki fikirlere yalnız son peygamberlerde (6. as
rın ortasında) rastlanı::p.aktadır. O yeni dünyanın merkezi, yeni bir Ku
düs olacaktır : 

. . . . . .  Ve bir çok kavimler gid�cekler, ve diyecekler : Gelin, Rab
bin dağına, Yakubun Allah'ının evine çıkalım ; ve kendi yollarını 
bize öğretecektir ve onun yoUarında yürüyeceğiz. Çünkü şeriat Sionda.n, 
ve Rabbin sözü Yeruşalimden çıkacak. Ve milletler arasında hükme
decek ve çok kavimler hakkında karar verecek ve kılıçlarını sapan 
demirleri ve mızraklarını bağcı bıçaklan yapacaklar ; millet millete 
karşi kılıç kaldırmiyacak ve artık ce:İı.gi öğre�iyecekl

_
er. (İş. 2, 3) 

İsrail oğullan, merasimin bütün değişiklikleriyle berab�r, bütün in-: 
sanlar arasından seçilip Yahve'ye yaklaşarak onu yüz yüze görmeği 
in'ain edilen . ve bundan sonra dinin kurucusu _olan MUSA'yı, dinin bir 
merkezi olarak takdir etmekten hiç çekinmemişlerdir. 

"MUSA'nı� ·bildirdiği dini temiz bir şekilde muhafaza · etmek, yahud 
rl:a onü yabancı dinlere karışmış olmasından temizlemek maksadiyle 8. 
inci ' asrın ortasından beri bir çok peygamber memlekette meydana çık
mışlardır. Halbuki bundaiı evvel, SÜLEYMAN'ın ölümünden sonra (931) 
ikiye bölünen memleketin _şimali mıntakasında, İLYA adlı bir kuvvetli 
peygamber oradaki B a a 1 ilahının kahinlerin �leyhine ayaklamıştı ; 
bir çok mucize sayesinde anlan - kıralın �uhalefetine rağmen - mağ
lup etmiştir. Bu fırsatta ve Eski Ahdin rivayet ettiği başka hikayeler
den, o civarlarda hususi nebi cemiyetlerinin mevcud olduklarını . öğren
mekteyiz. Bunlar, rakıs ve muayyen temrinlerle vecde 'gelmeğe çalışmış
lardıt ; halbuki yazılan kalmış olan büyük ibrani peygamberlerin bu. mu
hit!erle münasebetleri yoktur. · 

Tekoa'da çoban olan AMOS'tan başlıyarak (m. ö. 8. asrın ortasında) 
İsrail peygamberlerinin hepsi, Yahve'nin sözü hayatlarında derin bir de
ğişiklik husule get4'mesi:n,den dolayı meydana çık:mağa mecburlardı. Hu
susi bir iç tecrübe ile O'nun sözünü işittikten, yahud da bayıltıcı bir mü-
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şahede ile kuddus olan Rabb'in yüzünü, · .kudsiyetip.i ruhani gözleriyle 
gördükten sonra, bütün millete, büyüklere de, küçüklere de hitap ederek 
yolunun şaşıranlara Allah'ın · emir ve nehylerini .ilan edip . onlan doğru 
yola .sevk etmeğe uğraşmışlardır. 

Yeremiya diyor ki : 
Ve bana Rabbin şu . sözü geldi . .  Ana karnında sana şekil ver

meden önce seni tamdım, ve sen·1·tloğmadan önce · seni . takdis ettim, 
seni milletlere peygamber ettim. Ve ben dedim : Ah, ya Rab Yehova 
işte, ben söz söylemek bilmiyoı;um ; çünkü çocuğum. Ve · Rab bana 

dedi : Ben çocuğum, deme ; çünkü kime seni gönderirsem gideceksin ve 
sana emrettiğim her şeyi söyliyeceksin. Onlanıi �den korkma, 
çünkü seni kurtarmak için ben seninle beraberim ! Ve Rab elini -uzat
tı ve ağzıma dokundu ; ve Rab bana . dedi : İşt� sözlerimi senin ağ
zına koydum ; bak bugün milletler üzerine ve �eler üzerine, kökfü:ı.
den sökmek ve yıkmak için, halk etmek ve yok etmek için, bina et
mek ve dikmek için seni koydum. 

«Tövbe edin ! »  peygamberlerin tekrarlanan tevbihleridir, «tövbe 
ed.LJJ., yoksa Yahve'nin cezası size isabet edecektir.» Ta . uzaklarda uyu
yan bir istikbalden değil, bu dakikada Allah'a karşı yapmaları lazım g·e
len vazifelerden bahsetmişlerdir. İsrailin başına gelecek felaketlerin önü
ne geçmek için adalet ve Allah sevgisi, insan sevgisi göstermekten mü
him bir ödev yoktur. Merasim ve ayinlerin bu ahlaki emirlere karşı bü
yük bir ehemmiyetleri yoktur; bunlara bazen hiç kıymet atfedilmemek
tedir : 

pR.ab diyor : Kurbanlarınız çok olmuş, bana ne ? koÇla,rdan ya
kılan takdim.elere ve besili hayvanlann yağıİı.a doydum; ve boğala
rın, . kuzuların, ve ergeçleıin kariından hoşlanmam. Önümde görün
meğe geldiğiniz zaman elinizden bunu kim istedi, 'de, avlular:ı.ma ayak 
basıyorsunuz ?  Artık boş takdime getirmeyin ; buhur ·bana mekruh 
şeydir ; ay başı ve Sebt günü toplantı çağırılm.asına, fesat ile bay
ram toplantısına dayanamıyorum. Ay başılarınızdan ve belli bay
ramlannızdan nefret ediyorum; üzerimde yüktürler, onları taşımak
tan yoruldum. Ve ellerinizi açtığınız zaman, gözlerimi sizden gizliye
ceğim ; bir çok dualar ettiğiniz zaman da dinlemiyeceğim; elleriniz 
kanla dolu. Yıkamn, temizlenin ; gözümün önünden işl�rinizin kötü
lüğünü atın, kötülük etmekten vazgeçin ; iyilik etmeği öğrenin ; ada
leti arayın, ezilmiş olana doğruluk edin, öksüzün hakkını koruyun, 
dul kadının davasına bakmJ) (İş. 1, 11 v.s. ; bak Yer: 7, 21 ve �aşka 
yerlere) 

Peygamberler bu fikirleri mütemadiyen ifade etmişlerdir ister 
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. milleti günahlarından dolayı azarlıyan tabirlerle, ister ilahi cezayı bildi
ren tehdit sözleri ile ; gah eski kehanet üslubunu, gah ağıt geklini kullan
mışlardır. YEREMİY A derdini, ümitsizliğini şöyle anlatma�tadır : 

Kaşki başım sular ve gözlerim yaş pınarı olsa da, kavmin öl
dürülmüş kızlarına gece gündüz ağlasam ! �aşki bana çölde bir yol
cular konağı olsa da, kavmimi bıraksam ve yanlarından gitsem ! Çün

kü onların hepsi zina ediciler, hainlerdir (Yer. 9, 1) 

Sözlerinin tesirini daha fazla kuvvetlendirmek için peygamberler 
semb.olik amellerde de bulunmuşlardır. Yakın doğunun milletlerinin hep-

· si .ASur kıralına kulluk etsinler diye, YEREMİYA boynuna bir boyun
du� almıştır. Kendi milletini bekliyen kısmeti sembolleştirmek istedi
ği zaman, 

Rab şöyle. dedi : Git ve çömlekçi işi toprak bir testi satın al, ve 
kavmin ihtiyarlarından bir kaçını bul . . .  O zaman seninle beraber gi
den adamların önünde testiyi kıracaksın ve onlara diyeceksin : Ordu
ları Rabbi şöyle diyor : Nasıl ki, çömlekçi kabını kırarlar, o da bir 
daha onarılamaz, ben de bu kavmi ve bu şehri öyle kıracağım .. . 

Gündelik hayat peygamberlere kullandıklaı-ı temsil ve mecazlar ver-
- m�ştir : bir fahişe ile evlenen HOZEA, Yahve ile İsrail arasındaki mfü;.a
sebeti, nişanlısını terkeden vefasız bir gelin şeklinde sembolize ettirmiş
tir ; aynı mecaz, YEREMİYA tarafından da ilk vahylerinde kullanılmış 
tır. iŞAj"A'ya gelince «Bir baki Yahve'ye dönecek» diye beslediği ümi
di ifade etmek maksadiyle, oğluna bu manayı taşıyan «Şearyaşub» is
mini vermiştir. 

Büyük peygamberler, felaket ve uğursuzluk ilan eden insanlardı ; on
lar, İsrail kırallarımn (bilhassa Asur ve Babil hükümdarlarına karşı} 
yaptıkları siyasi hıttalarla milletin Yahve'ye hürmet etmemesi arasında
ki münasebetleri iyi bildikleri için, yorulmadan siyasi reislerle kahinlt::
ri tevbih etmişlerdir ; fakat onlar, nahoş ·ve cansıkıcı nasihatlarına kulak 
asmaIDJşlardır. Böylece, İsrail ülkesinin sekenesi 722 " yılında Asur k.ıralı 
SARGON tarafından nefyedilmiştir. Bunun üzerine cenubi ·ülkedt:: pey
gamberlerin teşvikiyle bir kaç defa dini islahat icra edilmiş ise de, 7. 
o s1rda yaşıyan peygamberlerin sözleri ekseriya kabul edilmemiştir. 

Milletinin böyle bir anlayışsızlığı bilhassa cenup devletinin kırılma
sına tevbih edici bir şahit sıfatiyle iştirak eden YEREMİY A'nın kısme
ti idi.  Gençliğinde ve peygamber faaliyetinin ilk yıllarında, kıra! YÖSİ
YA'mn m. ö. 622 senesinde icra ettiği merasim reformünü büyük 

· memnuniyetle görmüştü. Bu reform, rivayete göre Kudüs mabedinde k�.
b inler tarafmdan bulunan eski bir yazıya dayanarak yapılmıştı : Tesni
y�'nin en mühim parçalarım ihtiva_ eden ve MUSA'ya atfedilen bu kitap 
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sa yesinde, Filistin'de cari olan karışık . ibadetlerin yerine a.ymıerin eski 
şekilleri ih-y:a edilmiştir. İslahatçı · kahinlerin bir eseri olaiı bu hareket, 
aym zamanda da İsrail'in tarih anlamına yeni bir şekil vermiştir : bu ta
rih, Şimdiden bir kurtuluş tarihi, Allah'ın, . sevdiği millete gösterdiği ina
yeti belirten vakaların bir tarihi olarak telakki edilmeğe başlamıştır. 

. . 
YEREMİY A, buri.a ait vesika:larıiı , bulunulmasından sonra bir kaç 

sene ı:;usmuşsa da, Babil orduları yakl�şınca yeniden Yahve'nin sözleri
ni bildirip kendine isabet eden belalarda bir tek fikirde teselli bulmuştur : 
722 senesinde Asui"ya'ya nefyedilenler, sonra da 597 senesinden beri Ba
bilde sürgünlükte bulunanlar, artık ilahi ruh ve hakikatte yaşıyacak bir 
lsrail milletinin özünü ve yeni kökünü teşkil edeceklerdir. 

Kendisi, vatandaşlariyle beraber Mısır'a gitmeğe mecburdu ; nerede, 
ne zaman öldüğünü bilmiyoruz. YEREMİYA'nın gayet §ahsi, bütün me
rasimden azade olan dini , duaları, ağıtları Eski Ahdin en güzel ve mües
sir parçalarından�. insam vasıtasıZce Allah'la karşı karşıya koyan bü 
peygamberin derin dini duygusunun, mezriıurların · şairlerine de bir te
sir bırakmış olduğu şüphesizdir. 

Babilde nefyolunanların muhitinde üçüncü büyük peygamber sanı
Ja.n HEZEKİEL de bulunmuştur ; o, sürgünlükten evvel Yehuda'da uğur
suzluk bildiren peygamberlerden idi ama, Babil'de saadet tebşir etmeğe 
başlamıştır : 

Çünkü Rab Y ehova şöyle diyor : İşte ben, koyunlarımı ben tm
rnp onları araştıracağım. Dağılmış koyunlarının arasında bulunduğu 

· gün, çoban sürüsünü nasıl araştırırsa, ben de koyunlarıniı öyle araş
tiracağım, bulutlu ve karanlık günde dağılmış oldukları yerlerin hep
sinden onları kurtaracağım.. .  Onları iyi otlakta güdeceğim ve onla
rin ağılı İsrailin yüksek dağlan üzerinde olacak . . .  (Hez. 34 ; 11, 12, 14) "  

Halbuki kitabının büyük bir kısmı şiddetli tehditleri, gördüğü hey-
betli ve korkunç vizyonları ihtiva etmektedir. HEZEKİEL'in kullap.dı
ğı sembollar gayet renkli ve kuvvetlidir ama, İŞAYA ve YEREMİY A'
nm sözleri kadar dokunaklı değildir. HEZEKİEL'den bir kaç sene . son:ra 
çıkan, sözlerinin İŞAYA'nın kitabına ilave ettirilmesi dola�iyle DEV
TEROİŞAYA (yani ikinci İŞAYA} denilen, adı bilinmez bir peygamber, 
selan:ıet ve uğur geleceğinden başka bir şey söylememiştir 

Allahınız diyor : Teselli edin, kavmimi - teselli edin ! 

Z::ı.yıf olana kuvvet verir ve takatı kalmamış olanın kudretini artırır. 
Gençler bile zaYrflar ve yorulur ve bütüri yiğitler düşerler. Fakat 
Rabbi bekliyenler kuvvetlerini tazeler, kartallar gibi kari.at gerip 
yükselirler, seğirtirler - ve yorulmazlar, yürürler ve zayıflaniazlar. 
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Halbuki bu uğurun yalnız İsraile değil, başka milletlere de şamn ola
cağından emindi. Kitabındaki «Yahve'nin kulu» hakkındaki bap, bilhas
sa hıristiyan dini için en büyük ehemmiyeti haizdir. · Orada, bir şahsiye-· 
tin, çoğunun suçlarım taşıyıp onların yerine kurban olduğu söylenilmek
tedir . .  

Büyük peygamberlerin sözlerinde gittikçe vazıh olan bir tasavvur, 
yall;İ. kendini Allah'a vakfeden bir kalbin her kurbandan önemli ve kıy
metli olmasına kani oluş, · en güzel ifadesini 51. nci mezmurda bulmuştur ; 

Ya Rab, dudaklaİ'ıml aç ve ağzım senin ham.dini bildirsin. 
Çünkü sen · kurbandan zevk almazsın, yoksa arzeylerdim, 
Yakılan takdimeden razı olmazsın. 
Allahın kurbanları kırılmış iuhtur ; ey Allah, kırılmış ve ezilmiş yii
reği hor görmezsin. 

Yahudilik - sözün tam manasiyle - İsrail oğullarının Babil'de geçjr
dikleri sürgünlükten sonra inkişaf etmiştir. Oradan Filistin'e döndükten son
ra (m. ö. 538) ilahi şerlati bildiren TEVRAT, daha fazla bütün hayatın 
merkezi sanıİmıştır. Bu, hayatın, sayısız ayinleri icra etmekten, Rabbin 
emrettiklerine dikkatle bakıri.aktan ibaret olduğunu söylemekti. Nikaha 
dair de Yahudilere mahsus talimat verilmiştir; Yahudiler artık yabancı
larla evlenemezlerdi. Ha.kim olan kanaatça, Tevrata tabi olan insan se
vabım · kazanır ; hastalık ve bahtsızlığın bir günah işleİım.esinden ileri 
geldiği söylenilmiştir. 

Mısır' dan gelen «hikmet , sözü» adım taşıyan edebi cinsin ayni fikir
leri ifade ettiğinden, İbrani edebiyatında da bir �ksi seda uyandırmış
tır. (Süleyman'ın meselleri) . Fakat biraz mekanistik görünen «günah -

ceza ; iyi amel - mükafat» teorileri yanında, tamamiyle başka bir din 
Eyüp kitabı'nda peyda olmuştur : hayatın, belanın manasını anlamıya ça
lışan, insafsız görünen Yahve ile münakaşa eden insanın bütün dinlerde 
- eski Babil'de Üzun bir şiirin . mevzuunu teşkil eden ve her zamanda ye
niden zuhlir eden ayaklanması, ümitsizliği, artık kadir ve kadir Allah'ın 
teslim etmesi, bu kita,bın satırlarında konunun ehemmiyetine uygun bir 
ifade bulmuştur. EYüB'ün şikayetleri Yahudilerin ahirette vaki olan bir 
ce�a veya mükafata inandıkları bir zamanın problemlerini göstermek
tedir : 

EYüP şöyle şikayet ediyor : «Beni çamura attı ve toz gibi ve 
kül gibi oldum. Sana çağırıyorum ve bana cevap vermiyorsun ; aya
ğa kalkıyorum ve gözünü bana dikiyorsun...  Fakat insan düşerken 
el uzatmaz mı ? Ve felaketi içinde ondan ötürü yardıma çağırnı.ız 
mı ?  Ben sıkıntıda olan için ağlamaz mı idim ?  Yoksul için canım ke-

. . .  derlemez mi idi ? B�n iyilik beklerken kötülük geldi ; ben ışık umar-
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ken karanlık geldi. . .  O zaman Rab kasırganın içinde EYÜBA cevap 
verdi dedi : · Bilgisizce sözlerle takdiri karartan bu adam: kim ?  Şimdi 
kuşağını beline vur, erkek gibi, sana sorayım da, . bana anlat. Ben 
dünyanın temellerini korken, sen nerede idin ? Bildir, sen nerede 
idin ? . . .  

Belki aym zamanda; 73 üncü mezmfıı:'pn tan.i.m.a.dığı.m.ız şairi, EYüP 
gibi ümitsizce hayatının ve derdlerinin manasını soranlara, Allah'a gü
venen kalbin unutulmaz cevabını vermiştir : 

Fakat ben daima seninle beraberim., benim sağ elimden tuttun. 
Öğüdünle bana yol gösterirsin ve sonra beni izzetle alırSın. 
Göklerde başka kim.im vardır ? Ve yeryüzünde senden başkasını is-

temem ! 

İnanan insan, ceza ve mükafat sormaz ; Allah'ı yanında duyunca baş
ka bir şey istemez. 

Aşağı yukarı m. ö. 300 senesinden ıİı.. ö. 135 seneslıie kadar İsraili -
yahudi dininin ikinci büyük devrini görmekteyiz. Selevkyali hükümdar
ların Yahudileri hellenistik fikir ve siyaset sistemlerine girmeğe icbar 
etmelerine karşı, 175 ile 143 seneleri arasında, Makkabe'lerin isyanları 
sayesinde Yahudiler evvela dini sonra da siyasi hürriyeti kısa bir zaman 
için elde etmişlerdir. Selevkyalilerin devrini müteakip Romalı hakimiyet 
devrinde tekrar Filistin vatanperestlerin bir çok isyan hareketleri vuku 
bulmuştur. 

· lO zaman da, Eski Ahid, muhtelif kaynaklardan geien, muhtelif mü
ellif ve mürettiplerin izlerini gösteren rivayet, hikayet, tarihi ve şairane 
kısımlarının bir kül haline getirilmesinden sonra şimdiki şeklini alm.ağa 
başlamıştır. Üstüste katılmış bu rivayetleri birbirinden ayırıp metnin 
tarih boyunca nasıl inkişaf ettiğini göz önünde tutabilmek· için �atli 
bir tahlil lazımdır. Böyle bir tahlil yaptıktan sonradır ki, dinin özel .kök,. 
lerini bütün güzellikleriyle görmekteyiz. Bu suretle de, metnin içine sız
mış olan bir kelimeye dayanarak yanlış teolojik ve felsefi sistemleri kur
maktan kurtulabiliriz.) 

Yahudi dininin yeni - ve sonraki din tarihi için son derece mühim olan 
- bir ·unsuru benimsemesi o zaman da vaki oldu : Zoroastrizm'den, dün
yaıiın sonunda bir kıyamet, umumi bir mllhakeme vaki olacağına inanıŞ 
İsrail'e gelmiştir. Eski )'.ahv:e dinin aksine olarak, dünyanın gayesi bu 
hayatta değil, ahirette veya yeni bir dünyada - yeni bir Kudüs'te - bu
lunacağı söylenilmiştir. Milletin, yabancıların tazyiki altında geçirdiği 
pek _  zor zamanlarda, bu vaziyetten daha iyi _bir istikbalin geleceğiıie ümit 
beslemesi gayet tabiidir : ya DA VUD'un neslinden zuhftr edecek bir hü
k:Üm.dar, mesihi bir kıral beklenilmiş, yahud da YAHVE'nin bizatihi 

1 1 1  



kır::ı.l olarak tahta çıkıp ezelde dünyaya §amil olan selameti tekrar geti
ren yeni zam.anın, yeni dünyanın geleceğini ilan edeceği zannedilmiştir. 

«Ve kurt kuzu ile ber�ber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber 
yatacak ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak, ve 
onları küçük bir çocuk güdecek. Ve inekle ayı otlanacak, onların yav
ruları birlikte yatacak ve aslan sığır gibi saman yiyecek . . . » (İş. 
11 ; 6, 7) . 

Eskatolojik, yani zam.anın sonunda vaki olacak hadiselere ve bilhassa 
Allah'ın egemellIIginin gelmesine ait mezmurlar, Yahudilikte hiç kaybol
mıyan bu ümidi bildirmektedir (mesela No. 46, 47, 96 - 99) . 

Rabbe yeni bir ilahi okuyun ; çünkü o §a§ılacak işler yaptı. Sağ 
eli ve mukaddes bazusu kendine zafer verdi . . .  Deniz ve. onun dolusu, 
dünya ve onda oturanlar gürlesinler, ırmaklar el çırpsınlar, Rabbin 
önünde dağlar meserretle terennüm etsinler ; çünkü o, yere hükmet-
meğe geliyor, dünyaya adaletle . ve kavimlere doğrulukla hükmede

cek. (98, 1, 7-- 9} 

Yahudilik, . bu hususta hakikaten «ümidin dini» olarak vasıflandm
labilir. 

Yine İran tesiri altıııda, Yahudilikte Allah ile kötü bir kuvvet -
yani §eytan - arasındaki daimi sava§ - hakkındaki fikirler gittikçe geniş 
bir yer almı§tır. Dinin eski şeklinde, şeytan, İ b 1 i s, bilhassa düşmüş 
olan bir melek sayılmıştır; Eyüb kitabının başlangıcında bile Allah ile· İb
lis arasındaki konuşmadan, kötü kuvvetlerin yalnız iİahl bir emir üZ0rine 
çalıştıkları anlaşılır. 

· lYahudiliğin bu ikinci safhasında, şeriatin sayısız emir ve nehylcri 
daha fazla işlenilmiştir; onu bilen ve şer heden ; hem hukukçu, hem de 
ilahiyatçı olan yazıcılar, Allah'm beğeneceği bir hayat sürmek için lü
zumlu görünen kanunlan bilmeleri dolayısiyle milletin hakiki sahipleri 
idiler. Onlarda iki mezhep vardı ki, burilardan Sadukiler yalnız MOSA'nın 
Tevrat'ınm ihtiva ettiği emirlerin mer'iyetini takdir etmişlerdir. Ferisiler 
ise, bunun yanında mevcud olan şifahi geleneğin ilzam edici olmasını ile
ri sürmüşlerdir.') 

Kudüs'te bulunan, İSrail'in en mukaddes yeri olan ve bazen de dün
yanın merkezi sayılan eski mabedin HAGGAY ve ZEKARYA (Zekeriya) 
peygamberlerinin sözlerine tabi Babil sürgünlüğünden sonra tekrar bina 
edilmişti ; sayısız mezmfı.r ve şiir, yahudi m.iİletinin bu yeri ne kadar öz
lediğini göstermektedir. Fakat asırlar boyunca, kurbanlara değil, Allah'
ın .  sözünü dinleyip de dualarda bulunmağa fazla ehemmiyet verildiği için, 
her yerde yaptırılan sinagog'un - yani cemaatın gua edip hutbe dinle
mesi maksadiyle yapılan ibadetgahın - ehemmiyeti artmıştır. Kudüs'teki 

1 1 2 



ınabedin in.s. 70 senesinde tahrib edilmesinden sonra sinagog'lardan baş
ka mabedler kalmamıştır. O yerlerde, Tevrat tomarı bir sandıkta muhafa
za edilmektedir ; sinagogun içerisine giren Yahudi, bu sandığın önünde ba
şını �aygı ile- egip ona parmağı ile dokunur, parmagını da öper. ._ 

Sinagog'da yapılan ayinler, mua en dualar, '!'evrat okunması ve hut
beden i arettir. \Turani şairleri, bilhassa ortaçağda, en güzel şiirlerini ya 
lfu. ayıniere has�tmişler v�ya hı:ısusi merasim şerefine yazmışlardır. Şrbc 
ayinleriyle tarihin en mühim hadiselerlııi andıran bayramlardan Ya
hudi sanatkarlar ruhani ateşlerini almışlardır. Bu bayramlai-ın en önem
İileri, roş haşan� (yılbaşı) , kippur 'cbüyük bağışlama bayramı) , sukkot 
(sonbaharda yapılan eski bir mahsul bayramı) ve pesah (nisanın ilk haf"' 
tasında, Mısır'dan çİkışı andıran büyük bayramdır) ; on günlük bir oruc 
ve bir · kaç bayram daha icra edilmektedir. Bilhassa tarihi hadiseleri ha
tırlatan bu bayramlarda söylenilen ilahilerde, Yahve'nin milletler arasın
dan seçip kendine tahsis ettiği milletin, asırlarca Rab'dan gelen bela �e 
tedbirleri gördükten sonra günün birinde nihayet Sion dagına dönüp 
O'nun 'ınayetını gorecegıııe inanış, bugüne kadar devam etmektedır J · 

Yahudi ibadeti mukaddes yerlere ihtiyaç göstermiyen ilk ruhani 
ibadet sayılabilir. Onun hususiyetleri, . haftada bir günün ibadetlerine 
mahsus olup, her günün özel dua zamanlan hıılumnasıdir; ıbadette, mu
kacf<IeSYazıları okunup tefsir edilmektedir. Günde üç dua zamanı var
dır, sab8.hleyin, ögle . vakti ve akşam. · Sabah ve akşam duaları sma 
adlı---ınSnii'nı ihtıva ediyor ('fesn. 6, 4 - 9; 11, 13 - 21 ;  Sayılar 15, 37 - 41) ; 

,.�ütün resmi dualarda Şmone esre (onseltlz dua) adlı kısmı okunmaktadır. 
Bundan fazla muhtelif dualar, (keduşa, Allah'm kudsiyeti, kaddiş · {(Al
lah kuddustur», niyazlar) ibadeti teşkil etmektedir. Bayram ve şebt gii
nü duaları adi. günlerin dualarına bemer; yalnız o bayramların özellUr
leri orada gayetle vazıh bir suretle gösterilmektedir ; mesela roş haşan21 
(yılbaşı) da okunan dualar, dünyanın yaradılışını, gelecek kıyameti ha
tırlatmaktadır ; kippur gününde bilhassa günahların itirafı ibadetin e:r;ı mü
him kısmıdır. Duanın yanında mukaddes kitaplardan okunan parçalar 
vardır·; haftanın her gününe mahsus bablar okunmaktadır; Tevrat'ın 
okunmasını müteakip şebe, bayram ve onıç günlerinde peygamberlerin 
eserlerinden seçme fıkralar okunmaktadır. Bu muhtelif parçalar .eski za
manlarda tefsir edilmiştir ; bu tefsir, sonları bir va'z olarak ge}işmiştiıJ} 

Dualar, örtülü baş ile okunur · sina o larda da kadmlaniı. hemen hiç 
· hak arı yoktur; cemaat, en aşağı on erkekten teşkil edilmektedir. Sabah 
dllalarmda hususi bir du! mantosu giyilir, adi günlerde aynca ellerine dua 
bifekliği takılır. Her erkek,- imam vazifesini alabilir. Dualar e · 

larda serbest idi; şiır er e sus em ı eni piutim) ; bu suretle 
muhtelif mem eketlerde yerli şairlerin eserleri de ibadette okunmaktadır ; 
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bütün dua ve şürleri toplayan eserler (mahsor) Yahudilerin iki büyük 
grupuna (Alman, .. Amerika v.s. Aşkenaz;m ve İspanyoHıarklı §efard!m) 
göre ayrılmaktadır. Sinagog'da kullamlan bestelerin ne zamana ait oldu
ğu bilinmiyor ; fakat herhalde çok eski geleneklere dayanmaktadır. 

Yunanlıların Yakın Doğu'yu idareleri altında geçirdikleri zaman, ge
niş memleketin muhtelif yerlerinde Yahudi cemaatle·r meydana çıkmıştir 
ki çeşit çeşit dinlere mensup olanlar arasında misyonerlik yapmakla meş
gul oı.niuşlardır. Hellenistik kültür muhitinde yeni ruhani teşvikleri can
dan özliyenlerin çokluğundan Yahudiliğe yeni intisap edenlerin adedi şa
yanı dikkattir. O zaman Yahudilik dar milli çerçevesinden aşıp Yakın 
Şark'ta yeni dini hareketleri teşvik etmiştir. Bu muhitte, Eski Ahid Yu
nanca'ya çevrilmiştir ; bu tercümenin rivayete göre 70 alim tarafından ba
şarıldı.ğı için Yunan metnine Septuaglnta (yetmişlik) adı takılmıştır ; bu 
metin ibranice aslından biraz farklı olduğundan aİi'anenin tarihi için bü
yük bir ehemmiyeti haizdir. 

\_Zikri geçen bu hellenistik - Yahudi cemaatlerde b'r taraftan kat'i 
bir tevhid bildirildiği için, öbür taraftan da sinagoglardaki ibadetin sa
deliği ve vekarlılığı o 2amanda cari olan başka ay!nlerden pek farklı ol
duğundan, _bu Yahudilerin, birkaç asır sonra gelen hristiyan - tasavvur ve 
ibadet şekillerine bir yol açmış olduklarını söyliyebiliriz. � = 

Hellenistik Yahudiler kendi hikmet sözleri ile Yunan felsefesi arasın
da· bir ·münasebet mevcut olduğunun farkına varm!ş iseler de, kendi dinle
rinin mutlak üstünlüğünü ispat etmek için Yunan feylesoflarının bu fikirle
ri eski_ Yahudi kaynaklardan çalmış oldukları ithamınqa bulunmuşlardır. 
Bir yönden bu gibi iddialar, bir yönden de iktisadi müsabaka meselesi., 
klasik devrinde bile zuhur eden Yahudi ·aleyhdarlığının sebeblerinden idi. 

(Iskeİıderiyeli FİLO'riun (öldü m. s. 40) icra ettiği, Yahudi şeriatçılık
la eflatftni felsefe arasındaki sentez, bilhassa Tevrat'ın mecazi şekilde şer
hi,ne yol açmıştır. FİLÇ>, dünya ile Allah arasındaki farkına o kadar bü
yük bir yer vermiştir ki, bu mesafeyi geçmek için birçok mutavassıt var
lıklara füzum görniektedir1i?nlann en ehemmiyetlileri, ilahi kelam (Lo
gos) ve ilahi hikriıet (S()fia) dır. Orfik ve platonik fikirleri benimsemek 
suretiyl� bedenin, rfıhun zindanı olduğunu söyleyjp _ bundan kurtarmak 
için lazımgelen rfıhani tasfiyeleri beyan ettirmiştir. FİLO monoteistik din
lerde ilk hakiki mistik sayılabilir. Tevrat'ın mecazi şerhleri, hristiyan ila-· 
liiyatçılann İiıcil ve Tevrat şerhlerine de dikkate· değer bir tesir bırak
mıştır; · 

M. s. 70 senesinde Kudüs'teki - mabedin tahribinden sonra - Yahudiler 
dünyanın her tarafına dağılİliışlardır. Ortaçağda İspanya, Yahudi kültii
rünün bir merkezi idi. Orada müslüni.an hüküni.darlar sayesinde hem şür, 
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hem de felsefe sahalarmda şa�ılacak eserler yaratmışlar, İslam felsefesi
nin garba naklinde de bir mütavassit rolünü oylıamışlardır. Şairler ara
sında, tatlı ve kuvvetli şürlerinde İsrail'in sonsuz hasretini,- değişmez Ya
hudi inanışını dile getirmeğe muvaffak olan YEHUDA HALEVİ, felsefe 
sahasında MAYMON:i:p'in isimlerini zikretmekle iktifa ederiz. 

15. asırda müslüman hükümdarların ileriliyen hristiyan ordular tara
fından gittikçe İspanya'dan çıkarilmalarından sonra, Yahudiler de müdhiş 
merhametsiz takiplere müptela old'qktan ,şonra bu memleketi terk etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Üç asır ewel, haçlı seferlerinde, garbi Av
rupa'da yaşıyan Yahudiler zalim takiplere kurban olmuşlardı. 18. asrın 
sonuna - yani aydınlatma devri tesirlerinin zuhura gelmesine - kadar, 
hakları gayet sımrlıydı ; hududiarı muay-ye::ı o�an mahallerinde garp lrül
tiiründen tamamiyle habersiz kalmışlardır. 

Yahudi hayatının hareket hattı, o zaman da - her zaman olduğu gibi 
- Tevrat'tır. Miladdan sonraki asırlar, din bilginleri, an'anevi kanunları 
genişletip değişmiş olan vaziyete göre tadil ve tashih etmişlerdir. Aşağı 
yukarı m. s .. 200 senesine kadar süren bu iş, Talmud'un llUşna denilen 
esas maddesidir. Tevrat'ın b�r şerhinden başka bir şey olmamakla bera
ber bundan sonra kendisi, mer'i olan �eriat haline gelmiştir. l\lişna yine 
muhteljf şerh ve ilavelerle genişletilmiştir. Gemara adını taşıyan bu ila
veler, hazırlandıkları yer ve okula nazaran ya babilonyalı, ya filistinli 
Gemara olarak vasıflandırılmaktadır. Şeriat, sayısız emir ve nehyler, iba
det ve hukuka dair talimat (hala,ha) yanında Talmu.d'da büyük mikdarda 
hikaye, mesel, hikmet sözleri, !ejandlar vardır ki onların akisleri edebiyat 
ve folklorda görünmekted�r. 

<._.Talnmd'un fikirlerinin milletin zihnjyet!nde hakim olmasına rağmen 
insanların dini duyguları tatmin eden b;r m"stik cereyan da tegekkül et
miştir. Kabbala adiyle isimlendirilen bu hareketin eserleri oldukça geniş 
b�r edebiyat halinde toplanılmıştır. Ayrı zamanlarda husule geldiği için 
onlarda, ayrıca dini ve· felsefi cereyanların tesiri göze çarpmaktadır : için
de sayılar ve harflere bağlı bir mistiklik (bir ı:evi hurllfilik ) ,  sonra da me
lekler, devler, tabiat üstü varlıklar hakkındaki mübhem teoriler bulundu·
ğu gib i ,  gayet derin ve temiz bir Tanrı anlamını belirtmeğe çalışan dene
meler de görülmektedir.�fahdud olınıyan, ezeli bir ilah hakimdir ki onuıı
la, görülen dünya arasındaki mesafe on derecede· tecelli eden bir nur ile 
doludur (Burada, FİLO'nun fikirlerinin bir geli§mesi görülmektedir) . 
Varlığın her parçası, Allah'ın zatını tayin eden muhtelif sıfatları haiz bu 
ilahi nur kıvılcımlarına iştirak etmektedir. Bu kıvılcımların, kudret, rah 
met, hilm, hiddet gibi Allah'm muhtelif sıfatlarının birer tecellisi olduk
ları için her varlık ta, bu ilahi sıfatlara, kendinde mevcud olan nur par
çasma· nazaran, sahih olur : bir insanda daha fazla rahmet, başkasında 
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1 18 

aralarında fark var. Halbuki büyük benzerlikleri için siııoptilı: (yani : 
ayın bakışla) olarak tavsif edilmektedir. Bu benzerlik meseleSini hal
letmek için birkaç tecrübe yapılmıştır ; bugün, Markos'un fücilinlıı: 
en eskisi olduğunu, lUatta ve Luka hem bunun en eski şeklinden, her.ı 
de kaybolan, Q denilen bir kaynaktan metinlerini aldıklarını söyliye
biliriz. Q bilhassa t s a • nın hikmet sözlerini ve yazılarını ihtiva 
eder. 

· 

Markos'a göre iııcil 70 senesinden önce yazılmıştır ve Yahucıi 
adetlerini tefsir eden bir hristiyan tarafından pek basit bir üslfı.bla 
tefü edilmiştir. · Matta'ya göre İncil'in müellifi galiba Yahudilikten 
hristiyanlığa ihtida eden bir Suriyeli idi ; Yahudi adetlerini tefsir et
meyip L3ki P..Jıd;n sözlerine bir çok defa ima etmiştir. 

Luka'ya göre llııc"I, başka incil:erde mevcut olmıyan hikayeleri, 
mesela İ s a ' nın doğumunu ihtiva etmekterur ;  onun yazarı, riva
yete göre P A VLUS'un seyahat refiki olan LUKA'dır (ki aynı za
manda «Resfillerin işleri» ni yazmıştır) ; her . halde esas itibariyle Ya
hudi olm1yan bir zattır. 

Yuhanna'ya göre İncil, oldukça ge� yazılan, pek mistik bir eser
dir ; orada, İ s a ' nm Allah'ın oğlu olmasına işaret edildiği gibi, 
1 s a ' ·mn §ahsiyeti de ilahi b'.r nur içinde gösterilmektedir. 

Bu dört İncil'den maada, Yeni Ahid'de şu eserler toplanmıştır : 
Resfillerin iş!erl, İ s a ' nın göğ� çıkmasından ve Paııtkot gü

nünde Ruhülkuddüs'ün havarile·re gelmesinden itibaren genç lıristi
yan cemaatının hayatına dair malfı.mat ve bilhassa ei:ı büyük misyo
ner olan P A VLUS'un seyahatları hakkındaki rivayetler. 

P A VLUS'a atfedilen mektuplar ki. onların bir kaç parçası o bü
yük ilahiyatçıııın eserleri değildir. Romalılara, Korintoslulara, Ga
latyahlara, Filipili�ere, Selaniklilere birinci, Fil'mona yazdığı mek
tuplar tamamen veyahut büyük kısımlarında gerçeJüen onun eserle
ri olsa gerektir ;  mese!e teferruatına kadar halle·dilememiştir. 

Romalılara mektu,p ; aşağı yukarı 55 senesinde yazılan, P AV� 
LUS'un tE:•J!ojilı.: görüşlerini en iyi §ekilde gösteren uzun bir mektup. 
Orada, Allah'ın tecellisi, şeriat ile iman . arasındaki münasebetler, . 
vaftiz gibi pek mühim meselelerden bahsedilmektedir (16 bap) . 

Korintoslulara. l, mel.."tu.p {16 bap) ; 55 senesinden evvel Efes'ten 
gönderilen l:İir mektup ; hakiki hikmetten, nikahtan, putperestlerm 
kurbanı ve evharistiya, son l-a�'arın ·'a  da ölülerin kıyametinden bah
sedilmektedir ; onun en meşhur parçası, 13. bap, sevgiyi, (agape) e'n 
güzel sözlerle övüp başka keramete tercih etmektedir. Halbuki bu 
parça galiba PA VLUS'un değildir ;  çünkü mektubunun gidişini ke
siyor. 



Korintoslulara 2. meb.-tup (13 bap) . Daha doğrusu : 4. m.ektu_p, 
çünkü bu arada iki mektup kaybolmuştur. "Muhaliflerle münakaşalar 
ihtiva ettiği gibi gayet şahsi ve derin bir imanın örnekleri olan par
çaları da vardır. (Mesela 6, 3 - 10 ; bilhassa 12, 1 - 10) . 

Galatyahlara mektup : (6  bap) , aşağı yukarı 50 senesinde cenü
bi Galatya'da oturan. hristiyanlara, yahud 52 senesinde şimali Galat
ya'daki cemaatlara yazılan bir müqafaa mektubu ; Yahudiliğin au'
anelerini . muhafaza edenler PA VLUS'un aleyhinde ithamlarda bulun
muşlardır ; kendi amellerini izah ve müdafaa eder. 

Efesoslulara : Herhalde PAVLUS'un kendisinin yazmadığı bir 
mektup. ·Uzun bir şükrandan sonra hristiyan hayattaıi_ bahsedilmek
te, ahlak esasları verilmektedir. Bu eseri galiba ·p A VLUS'un bır 
şagirdi yazmıştır . 

. 
Filipilere mektup : (4 bap) J:ıerhalde Romalı hapishane.den ya

zılan bir mektup. İnsan, İ s a ' mn yolunda gitmelidir ; bu suret.
le şimdiden semavi bir hayat sürüp İ s a ' nm yakın zamanda g�-· 
leceğini meserretle bekliyebilir. 

Koloselilere mektup (4 bap ) ; Efesoslulara yazılan mektuba ben
zer ; o da PAVLUS'un bir şakirdinin eseri olsa gerektir.« İ s a  ' da 
ulllhiyetin bütün doluluğu bedenen mukimdir». 

Selanildilere 1. mektup (5 bap) PAVLUS'un en eski mektubu
dur ; en mühim parçası, 4. babda kıyamet ve İ s a ' nın gelişinden 
bahistir. 

Se!anikli!ere 2. mektup (3 .  baph Belki PAVLUS'a ait değildir. 
İ s a ' mn tecellisi hemen peyda olmıyacaktır ; bundan evvel, 
deccal'in gelmesi lazımdır. 

Timoteos'a 1. mektup ve 2. melı;:tup : (6 bap, 4 bap) PAVLUS'a 
ait değildir. İ s a , insanlar ile Allah arasında yegane mutavas-: 
sıttır ; bir çok nasihat ve tavsiye, bilhassa episkopos için (1. mektup 
2. bab) . 

Filemon'a mektup
· (1 bap ) ; PAVLUS'un, Filemon'ın evinden 

kaçan bir köle hakkındaki sözleri. 

İbranilere mektup : (13 bap) müellifi bilinmiyen, 96 senesin
den evvel yazılmış enteresan bir mektupdur ki, eski hristiyanhğm 
teolojik fikirlerinin bir hülasasını göstermektedir ; bilhassa i s a ' -
nın Allah'ın oğlu olması, aynı zamanda da hem ezeli ve ebedi büyiik 
kahin, hem de kurban o:!ması inancı üzerinde durmaktadır. 
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Yakub'un mektubu : (5 bap ) imanın, iyi amelleri işlemeden 
ölü olduğunu söylemektedir. 

Petrus'� 1. ve· 2. mektubu (4 bap, 3 bap) : PETRUS'a atfe
dilen, fakat onun eseri olınıyan iki mektup ; orta ve şimali Anado
lu'da oturan cemaatlara ahlaki nasihatlar ; gelecek semavi eğemen
liğini bekleyiş. 

Yuhanna'nın 1., 2., ve 3. mektubu _ (5 bap, 1 bap, 1 bap ) : 
İ s a ' nı:n en çok seydiği �akirda atfedilen, ilahi muhabbetten 
bahseden mektuplar� «Allah sevgidir, ve sevgide duran Allah'ta du- . 
rur ve Allah onda durur. » 

Yahuda'nın mektubu (1 bap ) . Nasihatlar. 
Vahy (22 bap) YUHANNA'ya atfedilen, mahşer günü ve yeni 

_dünya hakkında pek korkunç ve rengarenk tasavvurlar gösteren 
eskatolojik bir vizyon. Bu eser, oldukça geç Yeni Ahd'in kanuni 
yazıları arasında sayılmıştır. Bütün hristiyan eskatolojik tasavvur
ları I s a ' nın mutlak hükümdarlığını gösteren bu kitaptan ilham 
almışlardır. 

I s a ' nın yolu muhtelif İne'.] ve mektuplara göre muhtelif şekillerde 
de görünmektedir : PETRUS'un anlattıkları ve buna dayanan Markos İn
cili, I s a ' nın vaftizinden itibaren göklere çıkmasına kadar . gitmekte
dir ; Luka ve Matta'ya göre İnciler, İ s a ' nın doğumundan (ve ecdadın 
dan bile) başlıyarak yine göğe çıkışına kadar dünyevi hayatının bütün ı:ı.af
halarından bahsetmektedir. P A VLUS'un mektupları, !. s a ' nın ezelde 
mevcud olmasından başlıyarak se:ı:navi ve dünyevi yolunu göstermekte·dir ; 
Yuhunna'ya göre İneli ise, Allah'ta olan Kelam (logos) ile başlar, ay
nı hayari ye atfedilen Vahy'da kıyamet ve yeni bir dünyanın geleceğini 
de göstermektedir. 

Muhtelif kaynakların verdikleri malfımata nazaran, İ s a ' nın Filis
tin'de bulunduğu zaman hakkında şöyle bir fikir edinmek mümkündür : 

l.l'lasira'lı İ s a ' da peyda olan dini cereyanın bir ön ayağı, VAFTİZ
Cİ YAHYA idi. Erden mıntıkasında, çöllerde eskatolojik bir mezhebi kur
muştu. Ona nazaran, günahların affının ve yeni bir doğuşun bir sembolü 
olan vaftiz, kıyamette insanın başına gelecek muhakemeden muvaffaki
yetle geçebilmek için lazım olan bir ayin idi.J 

\;! s a ise, bu mezhebe iştirak etti, vaftiz oldu - o zaman rivayete gö
re otuz yaşında idi. İncil'e nazaran, vaftizinde Ruhulkudus güvercin şek
line göklerden inerek onun başına konmuştur ; ilahi bir ses «Se·vgili Og 
lum budur, ondan razıyınl» demiştir. Bir müddet - k1rk gün - çölde· itikaf 
e:lip Şeytan tarafından da tecrübe edildikten sonra Galilea ülkesinde do
laşan eskatolojik vaiz sıfatiyle halka şöy!e hitap etti : «Tövbe . edin ki Al
lah'ın eğemenliği yakındır. »:) 
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Sert bir zahid olan . YAHYA karşısında İ s a hayata daha yakın, 
daha serbest davranmıştır ; ilk mucizesini Kana kasabasında vaki olan bir 
düğünde yapmıştır. 

· 

İ s a , insanlara şifa verip mecniı.nlan cinlerden kurtarmasının AI .. 

lah'n eğemenliğinin gelmesini ispat eden burhanlar olduğunu söylemiştir. 
Vatandaşlarının ve hatta kendi 8.ilesinin anlayışsızlığı dolayısiyle erkek 
ve kadın şagirdlerini hakiki ailesi olarak.ıkabul edip aileye, soya bağh ol
mıyan bir cemaat vücuda getirmiştir. 

\Zamanımızda protestan kilisesinin büyük bir kısm:nın kabul ettiği ,;e 
hakikatten şüphesiz pek uzak kalmıyan telakkiye göre I s a ' nın göz önün
de tuttuğu en mühim nokta Eskatoloji idi, yani, kıyamet günü ile Allah'ın 
melekfı.tunun en . yakın· :Zamanda peyda olacağına inanıştır. 115.hi bir muci
ze ile, kat'i adaletin, hakikatin ve sevginin melekfı.tu getirilecek, hükü,m 
süren R.omalı jmparatorluğunda görünen [eytani kuvvetler yok edilecek
tir. Kötüler Cehennemde yakılacak, iyile·r ise, kıyamet ve tecelli vasıtasiy
le ebedi hayata gi<;ieceklerdir. i s  a , kendinin bu ilahi eğemenliğin yal
nız mübeşşiri değil, onun getiricisi olduğuna �ani idi, o, ilahi iradeyi yerhıe 
getirendir. Gösterdiği mucizeler; bu kudretinin bir feyzidir. Şakirdlerine öğ
rettikleri duada - «Göklerdeki babamız» - Allah'ın melelrfı.tunun ge�esi 
en mühim yer almaktadır . : «  Senin · melfı.kutun. gelsin ;  gökte olduğu gibi 
yerde de senin iraden olsun ! ») 

Q3u duada, i s a ' nın gayet önemli ikinci fikri görülmektedir : Allah -
baba anlamı. İnsan Allah'ı, çocukları seven bir peder �eklinde· gö:ı;sün, ço
cuk gibi ona sığımp bütün kalbini de ona versin. Eski Yahudilikte, Y a  h v e, 
arasıra İsrail milletinin babası sıfatiyle gösterilmiştir ; fakat daha fazla 
Rabb, kıral sıfatlarını göstermektedir. İ S. a , da, bu Allah - baba'ya ina
nış ve güveniş dinin me·rkezine girmektedir. Çünkü l s . a , kendini de 
Allah'ın oğlu olarak tavsif etmiştir. Fakat bu tabir herhalde, mecazi bir 

.manada kullanılmaktad!r� İ s a ' nın kendi sözlerinde daha büyük bir rol 
oynıyan bir mefhum, «İnsanoğlu» dur. Bu kelime, Eski Ahdin peygam
berlerin vahylerine kadar geri gidiyor ; bilhassa DANİEL'in vaiıylerinde 
bu «İnsanoğlu»,  dünyada ge�ecekte sonsi:ız bir saltanat süren ilahi bit var-
lıktır : 

· 

Ve işte,  insan oğluna benzer biri göklerin bulutları ile geldi ve 
günleri eski olana kadar geldi, ve- onun önünde . kendisini yaklaştılar. 
Ve bütün kavimler ve diller ona kulluk etsinler diye, kendisine saltanat 
ve izzet ve kırallık verildi ; onun saltanatı, geçmiyecek ebedi bir salta- . 
ııattır ve kirallığı yıkılmıyacak bir kira_llılrtır. (Dan. 7, 13, 14} . 

HENOH'a atfedilen apokrif bir eser, bu fikri genişletip daha teferru-
atlı bir şekilde İnsanoğlu'nun Allah ile b!r olduğunu göstermektedir. Fa-
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kat bu esere göre (ki Yahudilikte büyük şöhret kazanmıştır) , Insanoğ'lu, 
gelecek ilah i melekfi.tun mübeşşiri §eklinde yeryüzünde vazda bulunup hun-. 
dan sonra Allah canibinden bu ilahi rütbesine yükseltilmektedir ;  kendisi, 
bir gün İnsanoğlu olarak bu sıfatla dünyada hüküm süreceğini anlatamaz ; 
bu, yalnız Allah'm bir vahyile hususi insanlara bildirilen bir hakikattir. 
Bunun için İ s  a ' da kendi havarilerine bundan bahsetmiyor ama, PET
RUS'u b:.ı husustaki sözlerine ( « Sen, hayyolan Allah'ın oğlu Mesihsin» ) 
ona <{Ne mutlu sana, çünkü bunu sana açan, et ve kaıı değil, göklerde olan 
Babamdır» diye cevap vermek suretiyle tam bu eski tasavvurların çerçe
vesinde kalmıştır. 

Fakat İ s 8. ' nın blidird'ği bu ilahi eğemenlik, şimdiden in sanların 
arasında mevcuttur ; birçok misallerde· anlattığı gibi görünmez bir halde 
işliyor, insan, o kıymetli cevheri bulmak için her şeyi bırakmalıdır. 

Bu bakımdan İ s a.· ' nın ahlaki kanunları da anlaşılmaktad!r. İnsa
na, bu melekfi.ta girmeğe imkan veren şartlar, Allah'ın irade ettiklerini 
icra etmektir, yani : rfilıani temizlik, tevazu, affeden ve yardım eden bir 
sevgi ve rahmet, yar ve ağyar sevgisini göstermek suretiyle olabilir. Bu 
ahlaki emirleri dıştan değil, içten, irade ve niyet bakımından anlamak la
zımdır : kin ve buğz beslemek, öldürmektir ;  bir kadına şehvetle bakmak, 
zinadır. Bundan da, evlenme meselesi hakkındaki sözlerini de anlıya biliriz : 

«Kim zinadan öfürü olmayıp karısını boşar ve başkası ile evlenir- · 
.se, zina eder ; boşanmış olanla da evlenen zina ede·r. » Şagirdler İ s  a'
ya dediler : Eğer erkeğin, karısı ile hali böyle ise, evlenmek iyi değil ! 
Fakat İ s a  onlara dedi : Bütün adamlar bu sözü kabfil edemez, ancak 
kendilerine verilmiş olanlar kabul edebilir. Çünkü anadan doğ
ma hadım vardır ve insanlar tarafından yapılmış hadım vard1r, gök
lerin meleki'ı.tu uğrunda kendilerini hadım edenler de vardır. (Matta 

19, 9, - 12) . 

Bundan, boşanmaya hiç müsaade vermediğini belirtir ; bu söze daya- -
narak ka:tolik kilise de böyle bir müsaade vermez. 

Halbuki insan, nekadar çalışırsa çalışsın, ebedi saadeti, ebedi hayatı 
en faziletli amellerinin bir ücreti olarak değil, yalmz Allah'ın inayetinin 
bir armağanı olarak alabilir : 
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Zira göklerin me�ekfi.tu ev sahibi bir adama benzer ki, sabah er
ken bağına rençber tutmağa çıktı. Ve rençberlerle günde bir dlnara 
uyuşup onları bağa gönderdi. Ve saat üç sularında çıkıp çarşı mey
danında başkalarını işsiz durur gördü. Ve onlara dedi : Siz de bağa 
gidin, ben size hak ne ise, onu veririm. Onlar da gittiler. · Saat altı ve 
tlokuz sularında yine çıktı, yine şöyle yaptı. Ve saat onbir sularında 
çıkıp 1şsiz duran başkalarını buldu ve· onlara dedi : Neden burada 



bütün gün aylak duruyorsunuz ? Onlar kendisine dediler : Çünkü hi
zi kimse t.utmadı. Onlara dedi : Siz de bağa gidin. Ve akşam olunca, 
bağ· salı :bi kalı.yasma dedi : Rençberlerl çağır ; ve sonuncudan ba�la
yarak birincilere kadar ücretlerini ver. Saat onbir sularında tutulan
lar geldikle·ri zaman, her biri bir dinar aldı. Birinciler geldikleri va
kit, daha fazla a�acaklarını sandılar ; onlar da aclam başına bir dinar 
aldılar. Ve aldıkları· zaman, ev saqjbine karşı mırıldanarak dediler : 
Bu sonuncular bir saat işlediler ve ' sen onları günün ağırlığını ve sı
caldığını !;eken bizlerle bir tuttun, Fakat o cevap verip onlardan bi
rine dedi : Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ; sen benim!e bir di
nara uyuşmadın mı ? Kendininkini al, git ; bu sonuncuya verdiğim 
gibi vermek istiyorum . .  Malımla istediğimi yapmak bana caiz degil 
mi ? Yoksa benim iyi olduğumu kötü gözle mi görüyorsun ? Böylece 
sonuncular birinciler ve .birinciler sonuncular olacaklardır. (Matta 
20, 1 - 16 )  

İ s a ' nın sözleri, meselleri, bir kanun değildir ; o ,  istiğfar eden gü
nahkara ve Allah'ın rahmetini arayan asilere, Allah'ın, sevgi ve merha
metle niyazlarına cevap verecegını bildirmiştir. Bu sebepten, bir defa 
«Allah bana inayetini göster ! »  diyen gümrükçüyü, hodperest ve kendi iyi 
amellerine gilvenen Ferisiye tercih etmiştir. Allah ve İnsan sevgisi, 
Eski Ahd'in peygamberlerinin de bildirdikleri emirler, ahlakın merkezidir :  
kıyamet gününde, .  İnsanoğlu §eklinde görünecek mesihi yargyç, insanlara 
akidelerini değil, komşularına yaptıklarını soracaktır : 

O zamaİı Kıral, sağındakilere diyecektir : Ey sizler, Babaınm 
mubarekleri, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış 
olan melekutu miras alın. Zira aç idim, bana yiyecek verdiniz, sur;;a
inıştım, bana içecek verdiniz ; yabancı idim, beni içeri aldınız ; çıplak 
idim, beni giydirdiniz ; hasta idim, beni aradınız ; zindanda idim, ya
n!ma geldiniz. O zaman salihler ona cevap verip diyecekler : Ya Rab, 

· biz seni ne zaman aç görüp yedirdik, veya susamış görüp içirdik '? 
Ve ne zaman seni yabancı gördük içeri aldık, veya çıplak görüp giy
dirdik ; ve ne zaman seni hasta, veya zindanda görüp yanma geldik ? 
Kıral cevap verip onlara diyecek : Doğrusu si�e derim ; Mademki · bu 
kardeşlerimden, şu en küçüklerinden birine yaptınız, bana yapmış 
oldunuz. »  (Matta 25) 

Zahiri b:r zenginliğe bağlılık, Allah yolunda bir manidir. I s a fa
. k:.rlere «Ne mutlu size» diye hitap etmiştir ; insan, her şeyden önce Allah'
ın melekiituıiu ve salahmı aramalıdır ; bundan sonra bütün bu dünyevi 

· şeyler ona artırılacaktır. Bütün ahlaki emirlerin bir hülasası, Dağ va'zı 
diye isimlendirilen, MATTA tarafından rivayet edilen babda görülmekte
dir ; onun en İneşhur parçası şudur : 
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Ne mutlu ruhta faldr. olanlara ; çünkü gökle·rin melekiitu onlarındır. 
Ne mutlu yaslı olanlara ; çü:Qkü oıılı:ı.r teselli edilecekler. 
Ne mutlu halim olanlara ; çünkü onlar yeri _ miras alacaklar. 
Ne mutlu salaha acıkıp susayanlara ; çünkü. onlar doyurulacaklar. 
Ne mutlu merhametli olanlara ; çünkü onlara merhame� e�ilecek. 
Ne· mutlu yüreği temiz olanlara ; çünl;rü onlar Allah'ı görecekler. 
Ne mutlu sulh edicilere ; çÜnkü onlar Allah oğuEarı çağırılacaklı:J.r. 
Ne mutlu s·alah uğrunda eza çekmiş olanlara ; çünkü göklerin mele-

kiitu onlarındır. (Matta 7) 

İ s a ' nın faaliyeti illr zamaıilarda İsrail oğullarına münhasır kalmış
tır. Fakat Yahudi olmıyanlarda gördüğü kuvve tli iman : onu, yabaricı mil
letlerin de ge:ecek ilahi n:elekfıta iştirak edeceklerini tefe'ül etmeğe sevk 
etmiştir. (Matt'il 8, 11 ) Halbuki Yahudiliği:a çevresinde kalmıştır. Fakat 
papazları, ay1n!eri o!an, kilise cenilecek hususi b:r müesseseyi kurmam.1ş 
ise de, etrafında toplanan cemaat sonraki kilisenin nüvesi idi. Bu muhitte 
bir tövbe vaftizi mevcud idi ; müşterek yeme]r!ere gelince, göklerdeki ila
hi Babasının sofrasında vuku bulacak, ziyafet halinde tasavvur edilen se
mavi saadetin bir sembolü idi. 

Vaftizci YAHYA'nın hükiimet tarafından öldürülmesinden dolayı 
İ · s . a  'nın durumu da tehlikeli olmağa başladı. Kudüse girip Allah'ın düş
manlarına, şeytani kuvvetlere meydan okumak suretiyle Allah'ın mele
kiitunun gelmesini tecil etmeğe karar verdi. Bir e-geğe binip halk tarafın
dan büyük sevinç ve meserret ile karş1lanarak Kudüs'e gitti. İlahi otorite 
ile oradaki mabedde bulunan tüccarı mukaddes yerden kovdu. Fakat Sin
hedr1oıı, yani . Yahudilerin kurultayı, Romalı müstevlileriyle bir münaka·· 
şadan korkarak İ s a  ' yı tevkif etmeğe karar verdi. o, böyle bir imkanın 
gerÇekleini.esini hissederek şakirdleriyle ·bir . 

veda ziyafetini yaptı ki, o 
münasebetle, tam İsrailin eski peygamberleri nevinden, sembolik bir amel
de bulunmuştur. Eski .Alı.din «İnsanoğlu» mefhumunu, yine Eski Ahid'de 
mevcud olan «Iztırap çeken Allah kulu» ile birleştirip insanları kurtarmak 
maksadiyle bütün ıztırapları kendine alan, kuzu gibi itaatli kurban · olan 
(İ!1. 53 ) ve kemali itaatından ötürü Allah'ın sağ tarafına yükselten kur 
tarıcı sıfatiyle bu son ziyafetinde . hareket etmiştir. Bu veda ziyafeti, Ya
hudi Pesah bayramından bir kaç gün evvel vaki olduğundan, sonraki Ha
hiyatçılar, zikri geçen bu .tasavvur ile Yahudilerhı bu bayramda kurban 
ettikleri kuzu arasında bir münasebet kurmuş, İ s a ' yı da «dünyanın 
giinahmı taşıyan, .Allah'ııı kıizusu» olarak tavsif etmişlerdir. 

İ s  a o akşam, bir gün sonra vuku ·bulacak olan ölümiinü, 
ekmeği kırması, şerabı da dökmesi il� «Bu, benim vücudum ; bu benim ka· . 
nım» d:ye semb.olleştirmiştir. Yakında şagirdlerile beraber cennette ebedi 
ziyafetini göreceğinden emindi. 
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Bu son ziyafete hrlstiyan · teolojide gayet büyük bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. Kilisenin çeşit çeşit mezheblerlııde bunun manası hakkında 
birbirlerinden farklı telakkiler vardır.flEski hristiyanlar, • İ s· a · ' nm, fo
sanları ölüm ve günahtan kurtaran ölümünü hatırlıyarak ibadetlerinden 
biraz ekİnek yiyip şerap içerek ikisini onun vücudunun bir sembolü, gele
cek saadetinin- de bir müjdesi saymışlardır ; aynı zamanda bu mukaddes 
yemek .Jaakrament) . qağJ?ık hristiyanların ruhani birliğini ifade etmekte
dir. Fakat asırlar boyunca bu spiritualistik telakkinin yerine daha realis
tik bir tasavvur gelmiştir :  ekmek .- parçası (yahud, da mayasız yapılan 
hostia) ,  . İ s a ' nm vücududur ; şarap, onun· hakiki kanıdır . .  Papazın. 
İ s  ·a ' nın kelimelerini söyleyip (ve,  ortodoks kilisenin usullerine göre) Rfı
hulkudüsü davet ettikten sonra (epjkless) ekmek yalnız , zahiri bir sıfat
tır ; zat� ise, İ s _a ' nın kamil vücudu - ·hem ulfıhiyeti, hem de ·beşeriyeti 
ile - dir. Bu sırq l_ayık bir suret�e kabul edebilmek için, iıisan bundan ev
vel tövbe ve günah ikrar etriıelidir ; bu kanuı şifabahş kuvveti - İncil'de 
ibrauilere yazılan mektupta bildirlldiği veshile - günahların lekelerini yı
kayıp �sanın rfıhunu tasfiye etmekte-dir. Günahkarlık halinde bu mukad
desatı kabul etmek en büyük suçlardan biridirn 

VJ-3. üncü ası:ı�dan beri katolik kilisede yalnız papazlara şarap bardağı 
verilmiştir ; halka gelince, ekmek parçasinı almaktadırlar. Protestanizmin 
Lutheran mezhebinde, ekmekle şarabın zatı bir tahvile uğramaz, fakat bu 
maddelerin «içinde, altında ve ortasında» İ s a  ' nın hakiki zatı i,nsanlara 
takdim edilmektedir. Reforme kiliseye nazaran, ekmekle garap yalnız re
miz ve misallerdir. Bu muhtelif telakkilerden dolayı hristiyan kiliseier 
arasında bu noktada bir birlik mevcud değildir. Bir kiliseye veya bir mez
hebe mensup olan kişi , öbür mezhepte . evhar�st:ya'ya iştirak edemez ; me
sela katolik bir adam Lutheran kilisede papazın müsaadesiyle bu mukad
desata iştirak edince otomatik olarak lutheran kilisenin bir üyesi oluyor,ll 

� s a , şagirdlerile birlikte yaptığı. bu son sohbetinden sonra Zeytin 
dağında bir bahÇede münacatta bulunmuş, gecede - rivayete göre bir şa
girdin hiyaneti yüzünden - tevkif edilmiştir. Romalı imparatorluğunu me . 
s'.hi dava ile tehclid ettiği için haça geçirilmiştir. Cuma günü, sabahle
yin, 22 nci mezmurun ilk - «Allah'ım, Allah'ım beni niçin bıraktın ?» .- keli
melerini bağırarak ölmüştür� 

l O gün, gelecek ilahi eğemenliğin hayalini görenlerin ümidi kırılmış 
gibi idi. Şagirdler, Gaİilea'ya kaçmışlar, yalriız birkaç kadın Kudüs'te kal
mışfardır. Fakat kısa bir zamandan sonra, haçta ölen, belli bir mezarda 
gömülen I s a ' nın kıyam etmesine dair haberler memlekette yayılmış
tır ; göze görüiıen bir şekilde mezarından kalkıp kendinin yakında kıya
met gününde yine yecyuzüne döneceğini söylediği anlatilmıştl)J Biı kıyama 
dair malU:.mat birbirlerinden biraz farklıdır ; en eskilerine göre, l s fi 
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Galilea'daki şagirdlerine göziikinüş, ba§:kalarca, Kudüste tezahür etmiş 
tir. RfıharıJ bir telakkinin yanında, kıyam edenin vücudünün kesif olarak 
tavsif edenler de vardır. 

f O günlerde - bilhassa I s a ' mn kıyam günü sayılan Paskalya gü
nünde - Kudüste neler vuku bulduğunu bilmiyoruz ; yalnız, ifade edilmez 
bir hadisenin, o zamana kadar korkak ve ürkek şagirdlerin hattı hareke
tini birden bire tamamiyle değiştirdiğini şüphe etmeden söyliyebiEriz. Ri
vayete göre, I s a ; kıyamından sonra kırk gün şagirdlerile beraberdi ; 40 
ıncı günde ise, bir bulut içinde göklere çı�ştır. On gün sonra, Pantkot 
bayramında, Kudüste ıçtıma eden şaglrdler üzerine Rı'.i.hulkudüs ateşten 
yalazalar şeklinde dökülmüştür' 

· 

Hepsi Rfıh�llrudüs!e doldu ve kendilerine Ruhun verdiği söyle
yişe göre başka başka dillerle söylemeğe başladılar . . .  Her biri, onl�
rın kendi diliyle söylediğini işitiyordu. Hayran oldular ve şaşıp dedi
ler : «İşte, söyliyen bu adamlar hep Galileali değil mi ? Ve nasıl biz, 
her birimiz kendi anadilimizi işitiyoruz ? Biz, Partlar, Medler, Elam
lılar ve Mezopotamyada, Yahudiyede, hem de· Kappadokyada, Pon · 
tus ve Asyada, Frikyada, hem de Pamfiliyada, Misırda ve Libya. 
semtlerinde Kirine çevresinde oturanlar, gerek "Yahudi ve· gerek 
mühtedi Romalı misafirler, Giritliler ve Araplar, kendi dillerimizde 
Allah'ın büyük işlerini söyledik!eriııi işitiyoruz. »  

Bunun üzerine, şagirdler, ne insan, ne de Şeytan'dan korkarak· !  s a  '
nın bildirdiklerini neşretmeğe çalışmışlardır. Etraflarında toplanan cema
atın, Yahudi ayinlere iştirak etmesine rağmen özel bir ibadeti vardı ki, 
merkezini, eskatolojik bfr mukaddes olan «ekmek kırması» teşkil etmiş
tir. Şagirdlerin riyasetinde mal birliği içinde yaşamışlardır. 

Yahudi - aramik cemaatın yanında bir yahudi - hellenistik cemaat ge
lişmiştir. Onun reisi, ISTEFAN adlı bir adamdı ; yedi kişiden ibaret olan 
bir komite ile bu yeni cemaatı idare etmiştir. ISTEFAN, va'zlerinde, Ya
lıudi mabedin, kanunlarının ve kurban ayinlerinin I s a ' nın dönüşünde 
biteceğini ilan ettiği için, Yahudiler tarafından taşlarla öldürülmüştür. Bu 
suretle, kilisenin ilk şehidi (martir) olmuştur. 

Onun ölümünden sonra, hellenistik cemaat Kudüs'ü terkedip Akdeniz 
ülkelerine dağılmıştır. Yahudi olm.ıyanlar arasında misyonerlik yapmağa 
başlamıştır. Hristiyan dinine yeni intisap edenlerin Yahudi kanunlara !'ia
yet edip etmiyecekleri hakkında Yahudi- hrist!yaalar ile başka milletler
den gelen, evvela Yahudi olmıyanlar arasmda bir ihtilaf husule geldi ki, 
Yahudi olmıyanlar lehine halledilmiştir. (Mesela başka milletlerden gelen 
hristiyanlar ne sünnet usulüne tabi oldular,ne de Yahudiler için mer'i J· 
lan yemek kanunlarına riayet etmeğe mecbur kaldılar) .  
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Bu ilk ihtilaflardan sonra, hristiyanlık oldukça çabuk intisar etmiştir. 
Di.-ıagogfarda bildirilen tek tanrıcılık onun yolunu · açmıştı. Yoksull::ı.r 
ise, h:dstiyanlann geniş merhamet faaliyetini, bütün esnaf hududunu aşan 
yardımını te�ekkürle kabulle bu dine intisap etmişlerdir. 

Hristiyanlık yayıldıkça hellenistik m�ster . - dinlerinin birçok hususl
yetlerlni benimsemiştir. Onlar gibi ölen ve yeniden hayata kavuşan bir 
kurtarıcı ilahtan bahsetti. ki, qindar mukaddes ayinlerde onunla birleşip 
ebedi hayatı kazanacağını ümit etmektedir. Halbuki Hr.istiyanp.ğın bildir
diği kurtarıcı, O s i r i s , M i t r a , A t t i s nevinden mitolojik bir 
varlık değll, kısa zaman evvel yaşamış olan bir şahsiyet i.di. 

Hristiyanlığın, Yahudilik için yaşayan bir mesihi - eskatolojik cereyan
dan, merkezi 1 s a ; nın insanı kurtaran ölümü olan bir mister - dini hali
ne getirilmesi bilhassa PAVLUS'un teşvLltl ile vuku bulmuştur. Bu adam, 
lıristiyanları şiddetle takip eden bir müteassıp olduktan sonra hristiyan 
dinin en ateşli vaizi kesilmiştir. O, bütün aleme şamil bir kurtuluş hakkın
daki fikirleri ya havarilerin sözlerinde bulduğu temellere dayanarak, ya
hud da kendi iç tecrübelerine göre inlcişaf ettirmiştir. Şeriate bağlanmak
la değil, Allah'ııı kurtuluş ameline inaiınl:akla insan kurtulabilir. İ s a ' 
nm kendi v a'zlerinde her şeyden mühim olan eskatolojik fikirler, PAV
LUS tarafından miste·r ayinleriyle birleştirilmiştir ; zira doğduğu yer, 
Tarsus şehri, hellenistik misterlerin bir merkezi idi. Bu yeni görüşte·, 
İ s P. ' yı, ilk şagirdierlniıı gördükleri veçhile yalnız tarihi bir insan olarak 
değil, ölen, mezardan çıkan ve göklere yükselen Rab (kyrlos)  olarak tas
vir edilmektedir. Bu kyr:o:ı kelimesi, hristiyan teolojisine göre bütün şeref 
isimlerini ihtiva etmektedi r :  bu suretle hem _muallim, hem ilahi Rab, h'3m 
de kıral manasına şamil olur. Liturlide.ı... kyrie e:eison «Ya Rab, merhamet 
et» diyen niyaz tekrar ve tekrar dünyanın bütün kiliselerinde kullanılmak
tadır. Yani, bu kyr!os lakabı, İ s 3. '- ya teveccüh eden dualarda en bü
yük ehemmiyeti haizdir. O . eski zamanlardan itibaren, hristiyanlar, ilahi 
Rab olan M e s i h İ s a ' ya dua etmeğe veya onun isminde Allaha 
niyaz etme·ğe başladılar. 

PAVLUS'a nazaran, l s  a '  nın yeryüzünde sürdüğü hayat, pek önem
li değildir ; o, yalnız eııkarnasyon sırrına ve ha�ta. ölümüne ehemmiyet 
vermektedir. Bu fikirlerin en tipik ifadesi, Fllipilere yazılan meictnpta 
bulunm;ıktadır : 

M e s i h İ s a ' da olan düşünce sizde de olsun ; o Mesih ki, 
Allah 'ın suretinde olduğu halde, Allah'a müsavi olmağı bir ganimet 
saymadı ; fakat kul suretini aldı ve insanların benzeyişinde· olar�k. 
kendini hali kıldı ; ve şekilde insan gibi bulunarak ölüme, hatta haç 
ölümüne kadar itaat edip nefsini alçattı. Bunun için de Allah onu pı:>k 
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çök yükseltti, ve her ismin fevkinde olan ismi ona ihsan ·etti ve yer
dekiler ve yer altındakiler diz çöksün ve .Baba Allah'in izzeti için her 
dil «l s a M e s i · h Rabdır» diye ikrar etsin ! (Fil. 2, 5 - 11) · 

Bundan da anlaşıldığı veçhile PA VLUS'uıi teolojisinde· haç .
fikri m1 

mühim yer tutmaktadır ; İ s a· ' nın haça yükseltilmesi, aynı zamanda 
gökler€:'. yükseltilmesinin şartıdır. · Haç; · inananlar için «hikmet, adalet ve 
kurtuluş» demektir. Halbuki bu hadisenin derin manası, a11cak iman eden-
ler� görün�yor. 

· · · 

Çünkü haç sözü helak . olanlarca akılsı,zlıktır, fakat biz . kurtulan
lara Allah'ın kudretidir (1. Kor. 1, 12) . 

Zira haç, ADEM'in işlediği ve bütün insanlara siı:ayet eden günah
tan ·kurtuluştur. 

Bunun için, nasıl günah bir adam vasıtasiyle ve ölüm günah va
s?tasiyle dünyaya girdiyse, böylece ölüm: de bütüiı · insanlara geçti ; 

· çünkü hepsi günah işlediler ; . . .  çünkü · şeriat kadar dünyada giinah 
vardı ; ama şeriat yokken günah sayilmaz. Fakat gelecek zatın su- . 
reti olan ADEM'in tecavüZünün benzeyişi üzere günah işlememiş 
olanlar iizerinde de, ADEM'den MUSA'ya kadar ölüm saltanat sür
dü. Fakat suç nasılsa, mevhibe de öyle değildir ; çünkü birinin suçu 
ile çoğu öldülerse, çoğu için Allah'ın inayeti ve· bir adamın, yani, 
I s a M e s i h ' in inayetiyle olan atiye daha ziyadeleşti . . . . .  Şimdi 
öyle ise, bir suç vasıtasiyle· bütün insanlara mahkumiyeti için !ıü
küm geldiği gibi, böylece· de hayatın salih · sayılması için bir salah 
fi'li vasıtasiyle bütün insanlara atiye geldi; (Ro. 5, 12 - 18 ) 

Veya başka bir sözle bu paradoksu ifade etmeğe çalışıyor : 
Mesih, bizini uğrumuzda lanetlenmiş olarak bizi şeriatiiı lanetinden 

kurtardı (Gal. 3, 14) 

· Demek,! s a ' nm böyle bir ölümü sayesinde günahın mükafatı olan 
ölüm manevi bir manada insanlardan alındığı gibi, bu asli suç karşısında 
yaratılan şeriatın meriyeti de I s a ' ya iman· edenler için bitmiştir. 

· . .  
. . . . .  

· Çünkü zaıiriediyoruz ki, şeriatın işleri olmıyarak insan imanla sa
lih sayılır. (Rom. 3, 28) . 

Böyle bir kurtuluşu gören insan, M e s i h I s a ile birleştirilir 
(bu telakki, sonra kilisede peyda olan mistikliğin bir köküdür) . insan 

vaftiz vasıtasiyle I s a ' nın . mistik vücudüiıe - yani bütün in�ın 
ru ani cemaatma - gırıyor ; va ız, a gore - s · · · Iikte 
dıniert ve . kıyam etmektir. Bu suretle 'hüsiıle gelen münasebet, mukaddes 
yemege ( evhari�_�YM ·i§tirak etmek suretiyle . I s a 'nın vi.icudünü ve lram-
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�ı]:ıani b;r �ekilrle benimsemekle ku�etlendiriJ.i_.:. O zaman iki asli 
mukaddesat olan vaft1z ile evharlst·ya, I � a '  nın zamanın�a olduğu gi
bi yakında gelecek ilahi egemenlik için bir hazırlayış olarak değil, kurtu
luş sırrına bağlı olarak kabul edilmektedir. P A VLUS'un bu telakkisi, 
hristiyanlığın inkişafı için gayet önemlidir. 

· 

Büyük misyonerin muhtelif şehirlerde oturan hristiyanlara yazdığı 
mektuplarda arasıra grıostik fikirle�e rastlamaktayız ; bu gibi tasvirler 
c:levtero - pa.vliııik - yani P A VLUS'un adıriı taşımakla beraber kendisinin 
yazmadığ·ı - mektuplarda daha sık görülmektedir. PA VLUS'a atfedi!en 
mektuplardan hangilerini yazdığı şimdiye kadar yüzdeyüz belli değildir ; 
büyük mektuplarında {Romalılara, Kori"ntoslulara) bHe bazen ona ait ol
m1ya11 parçalara tesadüf etmekteyiz .  Bilgin:ler, Efeslilere, Kolossoslulara, 
ibranileı:e gönderilen mektuplarm P A VLUS'un eserleri olmadığına kam
dirler. Zikri geçen bu gnostik metinlerde, İ s a , ikinci ADEM şeklinde 
tasvir edilmektedir, yahud da Eski .foJıid'de zikredilen kıral - kahin l\![EL
KİSEDEK ile mukayese edilmektedir ; çünkü o, aynı zamanda sunakta 
kansız kurbanı (ekmek ve şarabı) takdim eden kahiıı ve haçın sunağında 
kendi kanını insanların kurtiıluşu için döken kurban kuzusudur. 

İ s a , bu metinlere göre, ilahi kudreti şah1slandıran varlıktır : 
Ülı1hiyetin bütün doluluğu Meslhte bedenen mukimdir. (Kol 2, 19) 
.Allah, bedende izhar olundu. (I Tim. 3, 16) 

Bu gnostik ve mistik cereyanm en mühim metni , 4. üncü İııcil'dir. 
YUHANNA;ya, İ s a ' nın en çok sevdiği şagirdine atfedilen bu İncil 
aşağı yukarı m .s . 100 senesinde yazılmış o!sa gerektir. Burada İ s  a Al
lah'm Kelamı (logos) ,  şagirdlerjne Allah'm harikulade amellerini ' gösterir, 
gösterdiği mucizele·r, ilahi ve ruhani amellerinin sembolleridir. Sık sık 
tekrarlanan «Ben. . .  im» (Ben doğ·ru yolum - ben üzümüm - ben ab-ı haya
tın;ı. v.s . )  ülı1hiyetine ima etmektedir. 

Kıyamet ve hayat benim ; bana iman eden ölmüş olsa da, yaşar 
ve kim yaşar ve bana iman ejerse, ebed;yen ölmez. (Yuh. 11, 25) 

Ben asmayım, siz çubuklarsmız ; bende duran ve kendisinde dur
duğum kimse çok meyva verir ; çünkü bensiz bir· şey yapamazsınız. 
(Yuh. 15, 5) . 

Yol, hakikat ve hayat benim ; ben vas!ta olmadıkça, Baba'ya kim
se gelmez. (Yuh. 14,6) . 

İ s a ' ya inananlar, O'nda yaşarlar, o da onlarda yaşamaktadır. Me
silıte baki olan bu yeni hayat, iri.sanlara vaftiz ve evlıaristiya vasıtasiy!e 
verilmektedir. Halbuki Yuhanııa'ya göre İncil, İ s a ' nın iki hususiye
tini bilhassa ön plana koymuştur : d1ş ibadete pek fazla bir ehemmiyeti 
affetmemesi ve bütün aleme şamil olan sevgi ve merhamet. 

. 
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Allah Ruhtur, ve ona tapınanların ruhta ve hakikatte tapınma
ları gerektir. (Yuh. 4, 24) . 

Böyle bir ruhani ibadet sayesinde, insanlar arasında hala mevcud olan 
ruhi ve dini hududlar düşecektir. 1: s a ' nın ö!ümü, YUHANNA'ya gö
re, O'nun, ullıhiyetin kudretine girişinden başka bir vak'a değildir. Bunun 
için de, haçta ölen 1: s a ' nm son kelimesi, üç si.noptik İncilde okunduğu 
gibi 22. nci mezmurun başlangıcı değil, majestetik bir «Tamam oldu» dir. 
Fakat ilahi sırların beyanı 1: s a ' nın ölüm ve göğe çıkışı ile· bitmiş de
ğ·ildir. Tarihi İ s a dan sonra «tesellibahş» (pa.raklet) , yani Ruhulku

dös, inananları ulfilıiyetin esrarına daha derin bir yol gösterecektir (Yuh. 
15, 2li ) .  

( Ruhulkudös burada, şahıs olar�avvu r  ednm iştir. Allah'ın takdis 
edici kudretini şahı.Slandırmaktır ; yalnız onun sayesinde insan hakiki ima
na...gırebilir, doğru sözlerle Allah'a dua edebilir. Hristiyan kilisede, YU
HANNA'nın naklettiği bu söze dayanarak arasıra «Üçüncü bir devlet» 
kurmak istiyenler kalkmışlardır : PETRUS'a dayanan Roma kilise ve 
P A VL US'un doktrinleTini ileri süren protestan kiUseden sonra yuhanneik 

bir kiUseyi beklemişlerdir ki orada ne şeriat, ne de başka dış kanunları 
. mevcud olup yalnız Allah'm sevgisi saltanat sürecektir. Yahut Eski Ahdin 

bildirdiği ilahi peder ve Yar�dan'ın eğemenliğinden, İ s a ' da görünen 
Kurtarıcı'nın devletinden sonra artık Ruhulkudüs'ün takdis edici kuvveti * 
kendini, ruha; i bir alemşumiıl kilisede gösterecektir:) Bu gibi fıkirler Or
taçağda (bilhassa JOACHİM DE FLORİS'in ecclesla spiritua.Iis, ruhani 
kilise, hakkındaki güzel hayallerinde) görüldüğü gibi hala, kilisenin ke
mikleşmesine üzülen geniş ruhlu ilahiyatçılarda yaşamaktadır .. 

YUHANNA'nın teolojisinin en güzel ifadesi, bu havad'ye atfedilen 
mektuplarda kendini göstermektedir : 

Ey sevgililer, eğer Allah bizi böylece sevdi ise, bizim de birbirimi
zi sevmemiz gerektir. Hiç bir vakit kimse Allah'ı görmernjştir ; eğer 
birbirimizi seversek, Allah bizde durur ve onun sevgisi bizde ikmal 
edilmiş olur. 

Allah sevgidir ve sevgide duran Allah'ta durur ve Allah onda 
duru�. ü.Yulı. 4, 10, ·12, 16 ) . · ·  · � 
,.--

�Böylece, hrlstiyanlık yeni unsurlar benimsemiş, mevcud olan fikirleri 
gel iştirmiştir. İlk asırlarda lıeretik sayılan gnost'k cereyanlar da İııcil'de 
bulunan maddelerin bir genişlemesinden ibaretti. Halbuki o felsefi-mistik 
sistemlerde, yeryüzünde yürümüş olan . 1: s a l ya . .  hemen hiç ehemmiyet 
verilmemiştir ; I s a , vukarı Nur dunyasından gelen. en d.erm felftket
lerde bulunan dünyaYı kurtaran ve bu maksadla insani bir vücud gfyen 
illi.hi bir varlık sanılmaktadır ;  ınsanı vtieadü, bir hayalaen ıbaretfı{do-
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f{etizın) , hakiki değildi ; çektiği ıztıraplar da gerçek değildi. Halbuki kili
se, muhtelif şekille·rde husule gelen ve hristiyanlığın özünü başka mister 
dinlerin hususiyetleriyle karıştıran bu gnostik cereyanları kabul etme
miştir) 

. c._ Gnostiklerin yanında, takriben m.s. 150 senesinde Karadenizli }.ıIAR
KİON va'zlarda bulunmağa başlamıştır. Bu adam, P A VLUS'un ciddi bir 
taraftarı idi. Eski Ahd'in bildirdiği Y � h v e , onun zannınca iptidai 
ve düşük bir ilahi varlıktır .ki, onUrı zıddı İ s a ' da zuhur eden, sevgi 
olan «Yabancı İla.h» tır. MARKİON, Luka'ya göre İncil'i, Resftllerin i�Ie
rini ve :Pavlus'un mektuplarını toplayıp bir nevi Ahdl Cedid yaratmıştır. 
Resmi kilise tarafından zındık sanılan bu adamın böyle bir eserinden · ötü
rü, kilisenin mümessilleri de, keneli maksadlarına göre bir Yeni Ahid top
lamağa karar vermiş, o zamanda mevcud olan yazılardan en meşhur ve 
bütün cemaatların takdir ettiklerini seçip fazla fantastik olanlarını kanuni 
olarak kabul etmemiştir ; en büyük hristiyan cemaatlarda kullanılan bu 
resmi İncil, 2. nci asrın 2. yarısmdan bugünkü şeklini almıştır ; yalnız ba
zı küçük kiliselerde bir iki bap ya ilave edilmiş,  yahud da eksilmiştir. Fa
kat böyle bir eserin meydana çıktığmdan sonra, hristiyan dinine hristiyan 
olmıya� fikirler içine sızmasın diye bir set yapılmıştır) 

Yeni gelişen dini tehdid ede11 sinkretisme karşı ikinci bir set, bir aki
de'niıı yani yaradılış ve kurtuluş hakkında imamn, cemaat tarafından ayin
!erde kullanılan kısa bir hülasas!D.lll yaratılması idi. Bizde Apo;;tolikum 
isminde meşhur olan bu akide, yine 2 nci asrın son onyıllarında husule 
ge!miştir. 

Herhalde ilk defa olarak · Roma'daki vaftiz liturjisinde kullanılmış 
olan bu akidenin yanında, yeni bir �ekil alan kiliseyi muhtelif cereyanlar
dan koruyan üçüncü bir set, episkopos .vazifesi idi . Cemaatın reisi olan 
episkopos'un ruhani silsilesi kesilmeden havarilere kadar gerı gıtmekte·
dfr:---ş-u sllstle, :yeni bil' ettiskoposun vazifesine başladığı vakit eski episko
posların el koyması ile temsil edilmektedir ; Ortodoks, Romalı, Anglikan 
kiliselerinde bu silsile bugüne kadar havariler zamanından itibaren. teva
rüs edilen ruhun devam etmesini t�m!n etmektedir ; protestan kiliselerde, 
bu successio apostolica kesilmiştir. 

tEp!skopos vazifesinin kurulması, kilisede yeni bir devrin başlangıcı 
demektir. O za�ana kadar ibadette, Rfi.hulkudüs'le· dolu erk�k ve kadınlar 
serbestçe va'z ve dualarda bulunup en derin saygıya değer sayıl.inışlardır ; 
kilisede mevcud olan vazife sah!p�eri ise, cemaatın dış hayatmı tanzim 
edip ayinlerde ruh sahiplerinin vekilleri idiler.} 

Z�kri geçen bu üç set sayesinde kil!se resmi ve sert bir nizamı olan 
·bir teşkilat haline gelmiştir. Ruhun, eski zamanlarda göze çarpan serbest 
tesir edişi kat'! sınırlarla tahdit edilmiştir. 
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\Kilisenin kanaatınca, hem İncil, hem de akide ve kilisedeki vazifeler, 
l S a  ' llill şagirdlerine dayanır ; kilise, aJ!OStolik'tir ; yani havarilerin ıi.n'a
nesini . muhafaza etmektedir. Halbuki zikri geçen bµ üÇ unsnrun çeşit Çeşit 
tarihi ı sebeplerden ötürü viicude geldiğini söyliyebiliriz.) 

,c; Bu harekete karşı, MONTANUS adlı, takriben 170 senesinde meyda
na çi,..lran, Frilı:yalı bir adam, en eski hristiyanlığm profetik kuvvetlerini 
yenİjeştirmeğe çalışmıştır ; İ s a ' nın eski eskatolojik fikirlerini tekrar 
ön plana koymuştur. Ama MONTANUS ile yanmda çalışan kadın peygam
beder resmi kilise tarafından reddedilmişlerdir - bu hadiseden itibaren 
«h;ristiyanlık» demek, episkoposlann hüküm sürdükleri, apostolik ge1ene
ğtjı koruyucusu sanılan «kilise» demektiJ 

Kilisenin bu inkişafında Roma şehri, havarilerin zamanından beri bü
yük bir faaliyette bulunmuştur. Oradaki cemaat, en eski zamanlardan beri 
başına gelen bütün şiddetli takiplerde bitmez bir sabır gostermiştir. Ro-

.ma' da, eE mühim havariler olan PETRUS ile PAVLUS, imparatorların 
hristiyanlar aleyhine icra ettikleri korkunç takiplerde şehit olmuşlardı . 

. Bu sebeptendir ki, o zaman Roma episkoposunu..� üstünlüğü başka cemi
: yetler tarafından bu tarihi bakımdan kabul edilmiştir ; halbuki Roma'nm 
hu�usi .bir hukuki üstünlüğü mevcud değildi. Asırlarca süren bir merkez
leştirıjıe hareketi sayesinde, Roma'da oturan episkopoa, yavaş yavaş hu
kuk �akımından da öbür ep!skoposların re:s{ haline gelmiş, artık PET' -
RUS'un J:'ialifesi sıfatiyle bütün kilisenin reisliğini kendi elinde toplamağa 
başlamıştır ; onun bu iddiası, Matta'nın İncil'inde nakledilen bir söze da
yanmaktadır : 

\Ben sana derim ki : Sen PETRUS'sun ve ben kilisemi bu kaya
nın üzerine kuracağım ; ve ölüler diyarmın kapılan onu yenmiyecek

· · tiı·. Göklerin melekutunUn. anahtarlarıru sana vereceğim ; yeryüzünde 
bağlıyacağın her şey göklerde bağlanmış olsun ve yeryüzünde çö;!ce

, ğin her şey göklerde çözülmüş olur. {Mt. 16, 18) 

Papa'nın bu husustaki fikirleriı ıi,  hem ortodoks, hem de protestan 
kiliseler kabul etmemektedir.1' 

Harikulade şahs�yetlerin riyaseti ile, birbirine muhalif olan zahiri te
sirle� altında, hristiyanlık eski İsrail Yahve - perestiŞinden 2 nci asrın ol:.. 
dukça iyi tertiplendirilmiş kilisesine giden yoldan yürümüştür. Yahudi
likte Babilonya, M:ısır, Kenan, İran dinlerinin izlerini gördüğümüz gibi, 
hristiyanlığııı da hellenistik - şarklı mister dinl�rin, Yunan ve helleıiistik 
felsefe ile mistik hareketlerin tesiri altında kaldığmı biliyoruz. Hemen her 
safhası belli ve- vazıh olan bu : birleşme ve inkişafta, ilmi teşebbüslerle be
lirtilemiyecek bir tek nokta vardır ki, o da hristiyan dininin en önemli 
noktasıdır : İ s a ' nın ölülerden kıy3m etmesine inıimş nereden geldi ? 
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�Gösterdiğimiz suretle vücuda gelen ı,atolik (yani şamil, üniversel -
çü�kü :t;ıer yerde, her za�aııda aynı hakikatlara inananların cemiyetidir) 
kilise, 3. asırdan 6. asra kadar binasını kuvvetlendirip esaslariiıi. daha ke
sin olarak ifadelendirmeğe çalışmış tır. Apologet'ler· ismi ile tanınan bir
kaç şahsiyet, klasik Yunan felsefesi bu binanın nazar! bir temeli sıfatiyle 
kullaıınıağa başlamıştır ; onlardan, bilhassa, martir olarak " 165 senesin
de ölen JlİSTİN'i zil�retniemiz · lazım�ır.),_1

. 
- · 

\,Büyük İskeııderiyeli ilahiyatçılar KLEMENS ile talebesi olan ORİGİ
NES, Apologet'lerin yol�ndan yürümüşlerdir. KLEMENS'e göre·, bü
tün Yunan felsefesi ile Yahudi din 1 s a '  nm gelişini hazırlıyaıı ilahi 
vahyler- olup bir tek logos (Allah'ın ezelde;.ı beri mevcud olan kelimesi ki 
f s a ' da tecellı eder) butun_ insanları nurlandırmıştır. Hemen aynı fikir
l<ıre dayanan ORİGİN".illS'e nazaran, hristiyaıılık bütün insanların asli di
nidir ama, insaı:l, külturel ve dmi se·viyesine göre 1 s a ' yı muhtelif su
retlerde görüyor ; \.iİCUdda zuhur ede:q., beden ve ruha şifa veren tabib 
t·s §. ' dan vc:ı.z.geçip ezeli ve ebedi Iogos'a çıkmalı, onunla mistik bir ma�
da birleşmeHdir. ORiGİNES, EFLATUN'un felsefesi ile hristiyan itikad
ları arasında bir sentez yaratacaktı ama, ldlise onun teşebbüslerini tak
dir etmemiştir. Bilhassa ileri sürdüğü apokatastis hapa.nton doktrini, ya
ni cehennemdeki azapların ebedi olmayıp günlerin sonunda artık bütün 
insanlar kurtulup Allahtan başka birşey mevcud olmıyacağma dair fikir
leri kilise tarafmdan bugüne kadar ekseriya reddedilmektedirlcHalbuki 
ORİGİNES,  eski zamanların en büyük ilahiyatçısı idi ; Kitab-ı Mukaddes'i 
o:�un kadar iyi bilen ve tefsir eden bir kimse yoktur. Bununla beraber 
kilise, doktrinlerinin bir k!smını ortodoks olarak kabul etmemiş, 553 sene
s:nde pek insafsız bir hüküm ile· bu büyiik mistik ilahiyatçıyı zındıklar 
arasınc1a saymıştır:.) 

\J{i!isenin itikadları, ekümenik lmnsillerde geliştirilmiştir. 325 �enesin
de Iznik'te vuku bulan bütün ·episkoposların böyle bir toplantısı, I s  a ' -
nın varlığı hakkında bir beyana varmıştır : oradaki münakaşa, «i» harfi 
hakkın�a bir münakaşa idi ki ondan dolayı, büyük kilisede iki zıd cereyan 
yanyana yaşam.ağa mecbur idiler. ARİUS tarafından temsil edilen itikad, 
1 s a , nın babasm� zat bak�mından müşabih olduğunu söylem.ıştir (ho
ıı'iö "ouios) ;  ATHANASJ 1 ı S'm;ı aifndoks olarak kş;bırl edilen itikadı, 1 s a '
nın zat bakı:ı';i'.u.;,dan b�bası ile, .?-Ylll olduğunu beyan etmiştir (homo ousios) ;  
yani o, I s  a '  da tam ve ltat;i bir eııkaıııasyonun taraftarıdır ; ARiTJS, 
fs a., da peyda olan paradoksu reddetmiştir. Fakat onun fikirleri, bundan 
sonra hristiyanlaştırılmış Jermenlerde asırl8:rca yaşamağa devam etmiştir.? 

\_.İkinci mühim bir konsil, 431 senesinde Efes'te vaki olmuştur. Orada- · 
ki kararlarda 1 s a ' mn mahiyeti hakkında izahat vermeğe çalışılmıştır : 
I s a ' da iki. tabiat - birisi ilahi, birisi de insani - bir şahısta mevcuddur) 
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'Buna karşı, o lı::onsilde reddedilen NESTORİUS, I s a ' da iki şahıs (ya
hud hipostaz) mevcud olduğunu ileri sürmüştür : ilahi logos vemsan olan 
I s a arasında irade bakımından bir b;rU-i husu:e ··elııii tfr . aina, ikisi. 
esas ı ı arıy"e ayrı Şahs!yetlerdir� Bunun için de NESTORiUS, Efes kon-· 
s ilinin itikacl haline getirdi - i theotok�s mefhumunu kabul edememi§Br : 
1' _eryem ana yalnız insan I s a ' yı doğurmuştur, ilah I s .. a .  y;ı egı . 
«"Al.lalı doğuran» mefhumunun, eski Ana ilahelerin merkezi ola� Efes Şeh
rinde Meryem ananın şeref lakabı o!arak seçilmesi belki bir te�adüf de-
�� 

. 

NESTORİUS'un, I s a ' da iki ayrı şahıs kabul eden taraftarları 'ur
fa (Eclessa) yolu i!e şarka gelm1şlerdir. Iran'dan geçerek bilhassa Türkis
tan. ve Çin'de, bir kısımları da Hindistan'da misyonerlik etmişlerdir. Muh
telif fırkaların birbirinden ayrılmasından ötiirü bu cereyann gittikçe zayıf
lamıştır ; Mogol devrinde artık hemen hemen kaybolmuştur. Yalnız İrak 
ve cenub-doğu Anadolu'da hala tek-tük kalıntıları mevcuddur. 

( 451 senesinde Kalke�on (Üsküdar) da yine bir konsil toplandı ki, tek
rarkristolojik bir mesele ile meşgul idi. O zaman, monofisitler büyük ki
liseden ayrılmışlardır. Bilhassa İskenderiyeli ilahiyatçılar, I s a '  da yal
nız bir tabiatın mevcud olduğunu söylemişlerdi ; ilahi ve insani tabiat bu 
yeni tabiatta karıştırılmıştır J.lBuna karşı, Kalk.edan konsili iki tabiatın · 
mevcudiy.etini vazıh bir surette göstermekte meşgul idi. Bu konsilin karar
larını kabul etmiyenler, moııofisit ismini almışlardır. Bunlar, Suriye'de ya
şıyan Yakubi'le;r, Mısır'daki Kıbtler ve habeşi hristiyanlardır. 270 sene
sinde ilk milli kilise olarak Kayserili GREGOR tarafından kurulan grme
ni kilise de, Kalkedon konsilinin kararlarını kabul etmemiştir,;) 

Maamafih, garbın ve şarkın büyük kilise!erinde --=- Yunan, Romalı ve 
protestan - bir şahısta iki tabiatm mevcud olup I s a ' nın yalnız bu su
retle insanları kurtardığı itiraf edilmektedir. 

�sırlar boyunca garp ile şarktaki dini telakkiler arasında bir fark 
meydana geldi. İstanbul'lu patriark ıı'OTİUS, 867 senesinde ilk defa Ro
ma ile münasebetleri kesmiş ve bu münasebetle, şark kilisesine mahsus 
olan bir kaideyi de ileri sürmüştür : İtikadda, Rfihulkudüs'üİı · · y8J.iıız ila
hi Pederden · çıktığı beyan edi.lmektedir"'"fKatolik kilise ise, ruhun hem "'P"'e
aer, hem de o - l • 0 A cıktı- ı söylemektedir. Şarif1rtti
sesı, eski telakkileri muhafaza etmiştir ;  Baba, Oğul ve arasındaki 
münasebet en eski Hristiyanlıkta «Ökonomik» olarak tasvir edilmiştir : 
Baba.'mn işi ; yaratılıştır, oğlun iŞT;- kurtuluş, ruhunki : takdistir. 
Bundan sonra, bu uç sıfat, klt-cth'nı i�iııde vaki olan, ifade edılemez ha
yatı sembolle-ştirmek maksadiyle temsil edilmiştir. Roma kilisesinde, Rfı
hulk.udüs Peder ile Oğul arasında mevcud olan ezeli ve ebedi muhabbetin 

1 3 4 



ifadesidir ; mjstiklerin şairane bir tabiri ile, Ruh, ezelden beri kendini Oğ
lunda seven Pederi oğlu ile birleştiren öpüştür. Bu bakımdan, Roma kili
€"isi, Rühun ıkısınden çlktıgını ıddla etmıştır. 

FOTİUS'un - bilhassa siyasi sebeple·raen husule gelen - kat'i müna
sebeten iki asır sonra, (16 Temmuz 1054) , Romalıların Aya Sofya kiliıse
sinde takdim ettikleri bir vesika ile kat'i bir ayrılık vaki oldu ki, bir kaç 
birlestirıne konsillerine · rağmen · bugüne kııdar devam etmektedir. .... .. · l J  

10 uncu asıraa Bizans'ta vaftiz olan bir Rus prensesi, memleketini 
hristiyarıJaştırmağa başlamış, şark kilisesinin itikadlarını orada da ııeş
rettirmiştir. ' 1589 senesinde, Rom a ile İstanbul'un yanında Moskova'da 
üçüncü büyük patriarkat yaratılmıştır. Onun reisi, hala oldukça büyük 
bir tesir icra etmektedi�· Ruslar bilhassa son asırda gayet derin ve bilgi
li ilahiyatçı ve feylesoflar vasıtasiyle ortodoks kilisesinin hakiki mahiye
tini beyan etmeğe çalışmışlardır. Bu kilisede asırlar boyunca halkta gö
rüneu derin mistik duygular, aym zamanda da teologların en yüksek ve 
ince fikirleri , şimdi garpta Rus kilisesinin geleneklerini saklıyan ilahiyatçı
lar tarafından doğu hristiyanlara gösterilmektedir. 

Ortodoks kilise, idare eden bir papanın hukuki otoritesini · ka
buı"et!iıiyor ; kllıse, daha fazla rUham bır varlık otaıak tenıstt ed!tinefile
(rı ,  kı)am eden İ 8 a ' dan btittin lirıstıyarilarda akan inayet ve hayat 
cereyanında yaşamaktadir. Unun en büyük bayramı, Paslcalya, I s  a 1-
!ıın kıyamıdir ; ınsanı ebedi ölümiİnderı · kurtaran bu hA:d:ise, - kilisettin ·-ve 
:lier ınsanın hayatının merkezi sayılmaktadır - hiç bir kilisede, şark kili
sesinde görüldüğü miktarda Paskalya. ilahüeri, Paskalya ayinleri mevcud 
değildir. 

tHalbuki sert bir dış nizamı mevcud olmadığı için bu kilisede eski za
mallıarda bazen - hem Bizansta, hemde Rusya'da - dünyevi hükümdarla
rın otoritesine tab� olmuştuF; imparatorlar, kiliseyi siyasi hedefler için 
kullanmakla uğraşilllşlar ve kendi dünyevi otoriteleriyle dini meseleleri 
halledip itikadlar bile icad etmeğe . çalışmışlardır) 

Şark kilisesi, platonik fikirlerin tesirleri altında kaldığı için dün
y�vi res'.m!erin, insanı ilahi üzelli � e kıla vuzlıyan bir vesile olduklarına 
lfa;:ı tr. I s a ' yı, Meryem anayı, teslisi, azizle·ri temsil eden ve hususi bir 
Üslupta yapılan resımler (_ikon) kitiselerde, kudusulakdesı k:ttiseııirı halka 
ma:hsus kısmından ayrıı:maktadır ; evlerde de güzel ikoiilara rastlanır. 726 
senesinde Kayser LEO, bu adet aleyhine biı katar çıkarmış,  ama, 61 s'ene 
sonra resimleri müdafaa edenlerin partisine uzun ve şiddetli münakaşalar
dan sonra hak verilmiştir. 

Bu kilisede, gayet sert bir zühd ile derin bir misti.klik inkişaf etmiş
tir. Ruhbaniyet adetleri kendilerini Mısır ve Anadolu'da göstermeğe baş-
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lamıştır. Rahib ve zahidler eyvela tek başlarma çölde, dağlarda' yaşamış
lardır ; 4 üncü asırdan itibaren rahip cemaatları teşekkül etm.iŞtir. Bu ce
maatlere ilk kanun ve usulleri vere:ı şahsiyet, Kayserili BASİLİUS (ölüm.Ü 
379) idi . Niyaz, zühd ve amellerle meşgul olan rahiplerin hayatını, melekle
rinkine benzetmiştir ; onun teşviki sayesinde teşkil edilen rahip kolonile
rJnin pek t ipik m\sallerini, Ürgüp, Göreme ve Orta Anadolu'nun başka 
yerlerinde görmekteyiz. Ruhbaniyet bundan sonra garbda da intişar et
m:ş, orada muhtelif tarikatlarda geliştirilmiştir. Şark kilisesinde ise, "bil
hasga Athos dağ!nda yaşıyan rahip zümresi en sert zühdü üstüne· almış, 
ince bir mistik ile meşguldür . � 

Bu mistik cereyanlar, BASİLtuS ile aynı zamanda ve aynı mıııtıkada 
yaşıyan iki GR.EGOR (Nazianslı ve Basilius'un kardeşi olan Nissalı) ta
rafından işlenmiştir ; bu iki ilahiyatçı, hrlstiyanlığa platonik ve neoplato
nik fikirleri sızdırmışlardır ; Apologetler'iıi başladıkları işi onlar bitirmiş
lerdir ; aynı zamanda da teslis doktrinlerini daha güzel bir şekilde ifade 
etmeğe çalışmışlardır. BASİLİUS'ını bir sözü, bütün dinlerde mevcud 
olan mistik bir fikri şöyle beyan ediyor : 

f.c·. ·:·f i . 

tf Allah'ın zatı hakkındaki bilgi , idrak edilmemesine idrak ��ek
ten 1?ıaretdr. Bız ;  ·Afiah'ım1zı faalıyetinden dolayı tanıdıgımızı' iddia 
ediyoruz· ama, kendi zatına eriştiğimize dair bir hayale takılmıyalım. 
Çünkü Onun faaliyeti bize iniyor ; zatma gelince, biz ona erişemiyo-
ruz.]) 

.. 

Neoplatonik fikir:eri , bu kappadokyalı azizler vasıtasiyle kiliseye t>ir 
yol bulmuştur. Halbuki onlardan daha kuvvetli, daha derin bir mistik, bu 
fikirleri o kadar isabetli b ir şekilde ifade etmiştir ki, artık flütün kilisenin 
malı o!muştur. Bu mistik, 5 inci asırda DİONYSİUS AREOPAGİTA tak
ma adı ile yazan, kendi ismini bilmediğimiz pir Suriye'li ilahiyatçıdır. Me
lekler hakkındaki kitabı ve bilhassa mistik"'"'teolojisine dair k_üçük eseri, 
asırlar boyunca hristiyanbkta son derece büyük bir rol oynamıştır. Bu 
yazarda, kilisede ilk defa, her mistiğin sevdiği via negationis'u görüyo
ruz : �lah'ın varlığı yalnız ::meafi tahirler�e tavsif edUehilir : Allah, J_ıer 
şeyden ayrıdır, her şeyde-n daha yiiksek, daha aziz, daha küddustur. Hem 
g�xb, . hem de şark kilisesinde DİONYSitJS adım kullanan bu büyük şah-
siyetin tesirleri açıkça görünmektedir. 

· 

\Yunanistan'da, hu mistik cereyanın en önemli mümessili, 11 inci as
rm ilk yarısında yaşıyan SThfEON'un ismini kaydetmemiz lazımdır ki, o 
mistik şair, pek güzel ilahileri ile Allah'ın büyüklüğü ve izzeti ile insanın 
yoksulluğu arasındaki gerginliği , aynı zamanda da insanın evharistiya'da 
aldığı ilahi armağanı - yani ilahi maşuk ile vuslatı - ifade etmeğe çalışmış 
ve bu hususta nurla dolu, çok müessir dualarda bulunmuştur � 
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:fil!' olduk benimle O !  Fakat hangi isim ile O'nunla birleşmiş olan 
kendime hitap ederim ? Tabiata göre iki, zata göre bir olan Allah, be
ni de iki kat yaptı : gördüğün, veçhile bana da iki kat bir isim verdi . .  
Tabiattan dolayı ben insanım, ınayellen ötttru AUaniım !. 

' 

�onraki asırlarda, '.'l unanıstan'da süptil bir mistik, çpk nlühim 'mistik 
temrinler (bilhassa nefes almak temrinleri) görünmektedir ; bütün bu 
;istik an'anelerln birleştiği  yer, rahip�,�rin sükunet ve derin münacatla 
meşgul bir halde yaşadılrları · Athos da�dır. Buna benzer mistik - eksta
tik, yahud da mistik �ietistik cereyanlar Rusya'da da mµhtelif şekiller
de meydana gelmişt:it. ) 

Garp hristiyan alemi ise, 3 üncü ve 4 üncü asırdan itibaren birçok 
din adamları yetiştirmiştir ki onların en büyüğü, AUGUSTİN'dir. Gençli
ğinde Manikeizme mensup olduktan sonra vaftiz olmuş, şimali Afrika'da 
bulunan · Hll>po �ehrinin episkopos!uğuna tayin edilmi.ştir. Maniketst ge·!e
neğe bir bakımdan sadık kalarak hristiyan fikir sistemlerinde asli suç 

mefhumuna önemli bir yer vermiştir : (.İnsan, Adem'in Cennette Allah'ıri 
emrine muhalif olarak yasak meyveyi yemesinden ötürü doğuştan bed 
suçludur ; bu asli su�, tenasül vasıtasiyle tevarüs edilmektedir. "Bu te
la�ki (ki onuıi kökleri P A VLUS'un beyanatında bulu.ı.ımaktadırt sonraki 
ilahiyatçıların nazariyatında gayet büyük bir rol oynamıştır. Bu suç ile do
ğan adam, Allah'tan kaçar, Allah'a karşı hodperestliğinden ötürü isyan 
eder, baştan başa günahla suç ile doludur, kendiliğinden iyi ameller işliye
mez. Bu sert telakki, Protestantizm'de de mevcuddur ; katolik kilise ise, 
gittikçe AUGUSTİNin pek radikal fikfrlerinden biraz uzakiaşıp insana, 
bu asli suçun takdis eden inayeti imha etmesine rağmen, biraz tabii iyilik 
atfetmektedir'.) 

\Yalnız 17 inci asırda Fransa'da jesuit tarikatine karşı savaşan, ga
yet derin bfr ahlak duygusu ile mutlak ve değişmez bir imanla hristiyan 
ülkülerini ileri s üren l'.ansen:st cereyan AUGUSTİN'in fikirlerini be 
nimsem.iştir) 

439 senesinde vefat eden bu büyük ilahiyatçı, belki katolik kilisenin 
en tipik mümeşsilidir. Bir taraf tan kilisenin sert otoritesini kabul · etmiş; 
bir taraftan da hakiki rllhani kilisenin alemşümul mahabbetin bağı oldu
ğu!'!U söylemiştir. Deeivitate Dei «Allah'ın Devleti hakkında» adlı 
büyük eserinde yeryüzünde görünen, semavi kilise bir nümunesi olan 
kiliseyi vasıflandırmaktadır. Meşhur bir manikeist arkaÇlaşı aleyhine yaz
dığı eserlerde, kendini pek m antıki ve felsefi bir bilgin sıfatiyle gösteri
yor ; asli su� meselesi hakkındaki münakaşalarda İncil'in otoritesine da
yanarak hiraz taassuba giren büyük ilahiyatçı olarak görünüyor. Bu�mn
la beraber, AUGUSTİN derin bir mistik idi. Onun sayesinde neoplatonik 
mistik cerey'.lnları garb hristiyanlığına sızmıştır. Duaları derin bfr aşk 
ve hasretle yanmaktadır : 
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tilahi, sen bizi kendin için yarattın ; bizim kalbimiz de., sende rahat bu
lacağı zamana kadar huzursuzdur.} 

AUGUSTİN'in bu sözü, meşhur Confessiones'ten alınmıştır - şahsi ve 
dini hayatını anlatan, ilk büyük otobiyografya olarak şöhret kazanan. bu 
kitap, müellifin hayatının her halini, iç tecrübelerinin her merhalesini, 
dış · vakaların en küçüğünü bile Allaha teveccüh ede·rek münacat şeklinde 
arzetmektedir. Pek şahsi ve derin bir iman, Confessioııes'in her satırında 
görülmektedir. 

Bu suretle , AUGUSTİN'de gelecek asırlarda birbirinden ayrılan ve 
yalnız çok ender şahsiyetlerde birlikte görünen iki sıfat - _  büyük dogma
tik ilahiyatçı, derin mistik - en mükemmel ifadesini bulmuştur. · 

Mistlk cereyaniara gelince, bütün Orta.çağda kilisede mevcud idi. fa
kat - tam İslam dünyasınpa 9ldu.ğu _ _gibi - b :!hassa 13. üncü asırda hep
sinden büyük mistik şahsiyetler meydana geldiler. tBundan evvel, Fran
sa'da yaşıyan Aziz BERNHART (ölümü 1153 de) «Neş1delerin neşidesi» 
ııin şerhi ile derin ve ince aşk fikirlerini ileri sürmüştü ; onun eserleri�de, 
Pass:on ·;!!!İstiğl denilen tasavvurlar - yani İ s �- ' nın çektiği azaplara 
teveccüh edişi - ilk defa olarak uzun uzun işlenilmiştir. Mistik aşk ve has
reti tatlı sözlerle öven, derln tecrübelerden geçen bu aziz, aynı zamanda. 
da kilise siyasetinde ehemmiyetli bir yer tutmuştur� 

İtalya'da biraz sonra Assisi'li FRANZ kemal-i fakr, tevazu ve ıztırap 
içindesousuz bir semavi sevince ermiştır. Butun mahli'.mata «kardeş;) di
yen, kuŞiara, vahşi hayvanlara hutbeler veren, agır hastalara ;e&atle ba
kan, tam İ s a  ' nın yapıp emrettıklerine göre yaşıyan FRANZ, hayatuıın 
SOlllUcta J S a '  ya sadık kalarak el, ayak ve vücuduı�a st-gma.tR - yafü. f il :i.'
�n haçta aldığı yaraları - almıştır.tEtrafında toplanan şagirdler, Papa'nııı 
fermanı ile organize edilen bir tarikat haline getirilmiş, franziskan tari
ka.tm nüvesini teşkil etmişlerdir. 1274 senesi.nde ölen BONAVENTURA, 
bu tarikatin en büyük şeyhi, FRANZ'ın aşkını augustinik ve neoplatonik 
fikirleri ile birleştirip büyük bir mistik sistemi yaratmıştır ; 1306 da ve
fat eden JACOP O ' E  DA TODİ, aynı ilahi aşkı serhoş şül-leriyle durma:
c�an methetmiştir� 

t,Almanya'da ise, hristiyan mistiğin en önemli şahsiyetlerinden biri 
olan, Dominikan tarikatına mensup ECKHART'tir. Hristiyan anafikirle
rin arkasında personel olmıyan, takayyütsüz, taayyünsüz bir ilah mef
humunu göster:yor. Teslis arkasında, bu taayünsüz ilahi varlık, bu «fazla 
aydın karanhk» ,  bu ezeli ve ebedi derinlik vardır . .  İ s a ' nın Filistiıı'de 
doğması değil, omın , insaıı.m keJldi kalbinde doğması J§zırndır- yani, insan, 
·�endinde gizlenen ilahi ate§i, ruhun kıvı�mmi bulup gerçekleştirmelidir. 
ECKEART'ın bu mistik tasavvurlarının bir kısmı, kilise tarafından tekfir 
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edilm:ştir. Halbuki o, D10NYSİUS AREOP AGİTA vesilesiyle . hristi
yanlığa gelen neoplatonik unsurları en mahirane geliştiren ilahiyatçıdır) 

ECKHART'a yakın olan bir mistik, Flandra'da yaşıyan RUYSBROEK 
idi ki derin bir tefekkür ile şairane bir görüşü birleştirmiştir. Onun tesir
leri, 14 üncü ve 15 inci asırlarda şimali-garbi Avrupa'da gelişen zahidane 
yaşıyan erkek ve kadın. ce�iyet�erinde göze çarpmaktadır. 

.. . , f  
ECKHART'tan biraz sonra, kendisin.den daha yumuşak ve şahsi bir 

ilah mefhumunu gösterip derin bir insan ve ilah sevgisi olan susa cenubi 
Almanya'da bulunmuştur ; ECKHART gibi Dominikan tarikatına bağlı 
olan TAULER, bilhassa insanlara heyecan ve iman veren va'zları ile halk
ta geni!? bir mistik hareket uyandırmıştır. 

\Jlemen aynı zamanda, kadınlar arasında canlı bir mistik husule gel
miştir. HİLDEGARD (ölümü 1179) fervkalac1e renlı:li vizyonları iie Allah'
m yaşıyan nuruna bakmış, siyaset sahasıiida ·aa şayanı hayret bir faaH
f'eT g<1Stermıştl'. F'akat bütün muas!riarından büyük olan mistik şah-, 
MEHTİLD'dir. O hatun, 1Mince yazan alim arkadaşları karşısında eser
lerini ekseriya Almanca yazmıştır (ECKHART'ın da Almanca eserleri 
vardır) . Aşk, heyecan, hasretini anlatıqağa çalışıp yeni kelimeleT icad 
edip Alman dilini en ateşli , en çoşlı:un ifadelerle .zenginleştirmiştir. Allah 
ile kalb arasındaki aşktan başka bir konusu yoktur. 

Ya Rab, heni cidden çok sev, beni sık sık ve uzun uzun sev ! Beni 
İıe kadar sık seversen o kadar temiz olurum ; beni ne kadar azamet

li seversen o kadar güzel olurum ; beni nekadar uzun seversen o k1::1.
da,r mukaddes olurum, bu yeryüzünde !} 

MEHTHİLD'Ln ma'nevi hemşireleriµin de gayet kıymetli şiir, müna
cat ve yazıları vardır. O hatunlar, manastırlarda İ s a ' ya karşı duy
dukları aşktan ötürü yanmışlardır ; ifade etmeğe uğraştıkları bu aşk ba
ze:.ı hududunu aşmıştır. Ve o manastırlarda hristiyan mistiğinin bir hu
susiyeti inkişaf etmiştir : sakraıne�stiği, yani sunaktaki takdis edilen 
ekmekte mevcud sanılan İ s a ' ya· tapın!ş. İ s a ' iıın ·bu ekmekteki hu
z1'.lru, rahıbelerı, makaddesatı-k-abul ettikleri zaman tam b;r vecıd hatme 
getirecek kadar _ kuvvetli duy alnıaştur. Bu nevı mistik - biraz zayıflam11} 
hir gekilde - hm katolik halkta yaşamağa devam edip ibadete daha sıcak 
ve içten bir hüviyet vermektedir; Ortaçağda, en güzel ilahilerin yazılma
sına sebep olmuştur. Halk, takdis edilen hostia'sı mevcud olan bir kilise
de İ s a ' iıın huzurunu hisse4iyor ve candan dualarım kendisine tevec
cüh ettiriyor. 

Almanya'da yazılan mistik kitaplardan biri bugüne kadar okunmak
tadır : imitatio Christi, MESİH'in taklidi. Yukarıda zikrettiğimiz passion
mistiği bu küçük kitapta güzel ve sade bir ifade bulmuştur. İ s a '  nın n a-
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yatma ve bilhas�a ıztıraplarının bütün safhal_arına teveccüh edilir ; insan; 
bu ıztırap ve ölümü kendi kalbinde tahakkuk edince bu ·aunyayı terkeder 
efe· yeni bir hayat bulur. 

. . · 

'- c isveç'ten gelen koca BİRGİTTA hatun, şiddetli vizyonları sayesinde 
meşhurdur ; o da siyasi hayata karışmıştır. Kurduğu tarikatın ilk ma
nastırı, uzun zamanlar şimali A vrupa'nın dini m�rkezini teşkil etmiştiı:; 

lngiltere'de de 14 üncü asırda canlı bir mistik cereyanının bulundu
ğunu, o zamanda hem erkekler, hem de kadınlar tarafından yazılan kıy
metli eserlerden öğrenmekteyiz ; neoplatonik fikirler ve cazip bir aşk duy
gusunu gösteren bu mistiklerden, Riclıard ROLLE ile Norwich'li JULİ
ANE 'yi zikretmekle iktifa ederiz. 

İtalya'da ise, 13 üncii asırda bir taraftan Assisi'li FRANZ ile şagird
ler :nin ışığı parlamıştır, diğer taraftan ·DANTE, Dlvina Commedia unv::ın
lı, insam Celıem-:;.em'den Cennet'e götüren meşhur ese·rinde ilahi aşkı , ila
hi ziyayı mükemmelen ifade edip bütün m:stik sembollerle kilisenin aki
de ve ayinlerine de ima eden şairane sözleri ile , o zamanki katolik dünya 
görüşünün hemen bütün tarafianna şamil olan bir kubbe bina etmişti ki, 
02un a:-.ahtar taşı, dindarların Allah'ıri müşahedesine nail olmasıdır. 

14. asırda, o memlekette Siena'lı hatun KATARİNA'nın teşviki ile 
dominikan tarikatı reforme· edilmiş, Fransa'ya nefyolunan Papa tekrar 
Roma'ya getirilmiştir. Halbuki bu hatunun adaşı, Genovalı KATARİNA 
( ölümü 1510) ondan daha derin, daha huzurlu bir mistik idi. 

. ·'fGarbin en büyük mistikleri, 16 ıncı asırda İspanya'da yetişmiştir. Ci<l
di temrinler bilhassa jesuit tarikatın tesis edicisi Loyola'lı İGNATİUS 
tarafından işlenmiştir. İspanya ve belki Avrupa'mn en kuvvetli, en mü
essir a2:1'zesi, TERESA" DE J?-iJSUS, mistik duanın tekniğini fevkalade· bir 
�ekilde ı;erhed.ip ruhun muhtelif hal!erini en ufak teferruata kadar beyan 
etmiştir. Bu kibar hatun ile ruharıJ dostu, mistik yolun bütün dere ve te
pelerini,  karanlık ve saadetlerini üstün bir suretle belirten JUAN DE LA 
CRUZ'un zühdü, ifade�eri, hareketleri, iç tecrlibe!erl, dua ve şiirleri biraz 
k�i\.sik devrin müslüman mutavassıflannın hallerini andırm aktadır� 

Mistik cereyanın son olarak erdiği sahil Fransa' dır. Orada 17 nci aı?ır
da FR.A,NÇOİS DE SALES kuvvetli, koyu renkli eski mistik fikirleri da
ha hoş, biraz sathi ve kibarlara göre yumuşatılmış bir üslupla temsil et
meğe muvaffak oldu. Buna karşı, kvietist'lerin kast ettiği, tam bir tevek
kül, hiç bir şey istemiyen bir aşk, bir alakasızlıktır ki insan orada, Hatta 
Cehem!em'de:n kurtulmasını de �il, yalıuz Allah'ın iradesinin yerine · - el
mes:ni. jst;yor. Bu sekinciHğin, .bu aınour pnr'ün en büyük mümessi e·ri ,  
FENELQN ile Madam DE LA MOTHE GUYON, tehlikeli sanılan bu gibi 
fikirlerinden dolayı kilise tarafından reddilmişlerdir. 
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Yaıiıız katolik kilisede değU, protes�antizm'de de bir kaç mistik şah
siyet görün.rriektedir . .  Onlardan i7 inci ai:nrda �anya'nın en önemli 
mistiği, anlaşılmasi zor olai.1, simtya ile de uğraşan, 'esrarengiz kundu
racı Jakob BÖHME Alman ve İngiliz cemiyetlerinde oldukça derin bir te- ·  
sir bırakmıştır ; o asrın sonunda Alman elini edebiyatına tesir eden, şir1n 
ve derin şiir veren dolmp:ı.acı TERSTEEGEN'in ilahileri hala halk tara-
fından sevilmektedir. ·U 

Kilise içinde bir taraftan pek süptil bir mistik zı1.hura geldiği gibi, öbür 
taraftan eski Romalı hukuk prensipleri, Romalı siyaset fennini içine alan 
kilise, klasik Roma imparatorluğunun varisi olmuştur. Bizans'ta devlet 
ile kilise arasında gayet sıkı bir münasebet mevcud idi ; garbda ise, kili
se is tibdadını daima muhafaza etmeğe muvaffak olmuş idi. İmparator 
Konstantin'in 321 senesinde hristiyanlığı uzun, kanlı takiplerden sonra 
Roma devletinin resmi dini olarak kabul etmesinden sonra devletin siyasi 
inkişafı ve bilhassa paytahtın İstanbul'a nakli, Roma gehrinin, garb mem
leketlerinin elini siklet merkezi haline · gelmesine sebep oldu. En eski za
manlarda yalnız tarih bakımından episkoposların en yükseği sayılan Ro
ma episkoposu, 5. inci asırdan itibaren hukuk bakımmdan da bütün kili
senin reisi sıfatını benimsemiştir ; aynı inkişaf sayesinde, muhtelif mem
leketlerde mevcud olan, birbirinden biraz farklı olan ibadet şekilleri git
tikçe birleştirilmiştir ; ibadet lisanı, yalnız latince idi .(Asırlarca süren bu 
hareket, · İ s a ' nın vekili ,  PETRUS'un halifesi olan Papa'nın kudretini 
gittikçe kuvvetlendirmiştir ; 1870 senesinde tebliğ edilen Vatikanlı itikad
lara göre, Papa, ex catedra (yani kilisenin reisi sıfatiyle) bir ferman bu
yurursa, yanılmaz. Yeni bit itikad, yeni bir akide yaratabilir (bak. 1950 
de Meryem ananın göğe Çıkması hakkında neşredilen akide) . Eski zaman
larda, bu hususta b ir  konsilin işb�rliği lüzumlu göründü ; Episkopalizm d�
nilen bir hareket asırlar boyunca böyle bir talepte bulunmuş ama, bu te
merküz hareketi karşısında muvaffak olmamıştır� Vatikan'lı itikadlarm 
bildirilmesinden sonra, bir cemaat büyük kiliseden ayrılıp bütün an'aneleri 
muhafaza etmiş, yalpız Papa'ıuıı mutlak otoritesini kabul etmemiştir ; «Es
ki katolik» denilen bu cemaatın merkezleri, Hollanda ve İsviçre'de bulun
maktadır. 

f' Kilisenin maneVi binası, Ortaçağda birçok ilahiyatçı ve feylesoflar 
tarafııidan kuv"Vetlendirilmiştir. Bilhassa İskolastm: felsefesinde, aristote
lik doktrin ve kategorilerle teolojinin meselele·ri işleıi.ilmiştir ; hemen her 
teolojik mesele sual; müsbet ve menfi cevaplar, müellifin m:üsbet fikirleri 
ve başka telakkilerin reddi ile halledilrneğe çalışılmıştır. Bilhassa ilahi 
vahy ile insaİıi akıl arasındaltl münasebet o zamanki ilahiyatçıları celbet
miştir ; iskolastik bilginlerinin en· büyüğü, Akvinas'lı THOMAS, bu jki. 
prensip arasında ahenkli b!r münasebet yaratmıştır : bilmek ve inanmak, 

1 41 



tabii ve vahy vasıtasiyle kazanılan marifet iki ayrı şeydir ; ama, tab:at, ila
hi inayet sayesinde mahv edilmiyerek, tama.m.landırılmaktadır. insanın 
tabii imkanlarını da itiraf eden bu fikirler, Rôma kilisesi tarş.fından asır
larca çok takdi.r edilip 1879 deİiberi kilisenin normal teolojisi sayılmıştır. 
İskolastik, fikirlerini bilhassa İslam dünyası ile v.aki olan ilmi ve teolojik 
mücadelelerde geliştirmiştir ; müslüman feylesoflar ve bilhassa İBNÜ 
RÜŞD sayesinde garba gelen Ar�stotele.s şerhleri, Avrupa'da büyük biı; 
alaka ile kabul edilmiştir. İBNİ RÜŞD'ün eserlerinden yapılan tercümeler
de vaki olan bazı mübhem noktalar, resmi kiliseyi, o teorileri öğreten 
Averroistler aleyhine hareket etmeğe sevketmiştir. Bilhassa THOMA.S, 
bu gibi cereyanlar karşısında ·katolik doktrinleri şamil bir şekilde temsil 
eden büyük eserlerini yazmış, Aristoteles'in metodlarını da kendi felsefe
sine tatbik etmiştir\ 

İskolastik'te, iki büyük tarikatın muhtelif görüşleri de görünmekte
dir : franziskan'lar, iradenin ehemmiyetini ön plana koymuşlardır ; domi
nikanfor (mesela bizzat THOMAS, ECKHART) , akıl ve ak1i kuvvetler 
uzerinde durmuşlardır...... Bunun içindir ki, bilhassa franziskan bilginler 
-rooNs SCO'IUS, OKKAM) akıl ile vahy arasında kat'i ve telifi mü 
o yan ır eza görmüşlerdir : akla uymıyan, vahyin muhtevi_yatıdır ; 
v'.'Lhyın hakikatı akil ıle idrak edilemez. 

İskolastik'in bu felsefi çalışmaların yanında kilisenin nizamı gittikçe 
sertleşmiştir. Son derece titiz ve en ufak teferruata kadar işlenilen bi.r 
ahlak kanunu mevcuddur ; dindar, mukaddesata yaklaşmadan evvel suç
larniı bir papaza itiraf etmeğe mecburdur ; papazın sözüne göre, suçlarm 
ehemmiyetine göre muhtelif dini cezaları üzerine aldıktan sonra günahla-
1·ını çıkarması vaki olur. Nefsin en ufak duygu1arı ve şehevi lezzetlerine 
dair insan sonsuz emir ve nelıyler altında kalır ; bilhassa 17 inci asırda 
bu hususta, eski kilisenin ülkülerinden uzak kalan pek tafsilatlı eserler 
meydana gelmiştir. 

Kilise hayatına dair bütün hukuk talimatı ve kanunları, 1918 senesin
den beri mer'i olan Codex iuris canonici'de mevcuddur. 

�Ortacağda, Roma kilisesinde çoktan beri mevcud olan bir tasavvur 
gerçekleştirilmiştir ; bu, papazların evlenmeme�erldir. Bir taraftan eski 
rahibane ve zahidane cereyanların tesiri altında kalıp, öbür taraftan da, 
her sabah mukaddesatı takdim eden bir papazın, cinsi münasebetlerden 
dolayı cünüb halde bulunmasını istemiyen kilise, bu kanun bütün katolik 
memleketlerde - en uzak şimali üJkeler m üstesna - icra ettirmişti� 

O zaman, ölümden sonraki hayat hakkında, eski kiliseden yayılmış 
olan bir tasavvur doğmatik şeklini bulmuştur ; bu purgatoriuın telakkisi
dir. KLEA'1ENS, ORİGİNES ve başka büyük ilahiyatçıların zikrettikleri 
bu fikir, 1439 da akide haline getirilın;ştir : purgatorium, Allah'ın ina-
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yetinde ölmekle beraber ilahi adal e tarziye etmiyen ruh
lıi.rın oturdukları yerdir«Dünyada yaşıyan dindarlar, ölülerin a ının 
çektikle·ri azapları dua, niyaz, sadakat, �haristiya vasıtasiyle teskin ed,e
bilirler ; ruhlar, orada bir müddet iztırap vasıtasiyle temizlendikten sonra 
artık Ceıınet'e girmeğe imkan bulacaklardı:r/İ 

Katolik kilisenin hemen bütün akide, kanuıı ve adetleri, LUTHER'hı 
reförmasiyonuııdan ötürü toplanan Triept konsHinin neşrettiği kararların-
da tespit edilmiştir. 

· 

Katolik kilise, Papalık müessesesinden dolayı devletten ayrı yaşamak 
imkanını haizdir ; bu suretle, merkezi Vatikan devleti olan bu büyük, bey
nelmilel cemiyet bütün siyasi buhranlarda tarafsızca ve oldukça serbest 
hareket edebilir. Liturjinin yalnız bir tek lisanda icra edilmesi, yine kili
senin bu beynelmilel hüviyetine işaret etmektedir. Halk dininin en iptidai 
ifadelerinden başlıyarak mistiklerin en yüksek fikirlerine kadar dinin he
men her safhasmı içine aldığından kültür seviyesi bakımından birbirinden 
çok ayrı olan insanları kendine celbetmeğe muvaffak olmuştur. An'anev:i 
iman, tevarüs edilen adetler, dini bir otorite arıyan insanlara bir selamet 
duygusunu verir. 

· · 

Maamafıh, katolik .kilisede asırlar boyunca bir yönden adetlerin b'.r 
kemikleşmesi, öbür yönden muhtelif dini tasavvurların bir maddeleştiril
mesi vaki olmuştur ki ona karşı muhtelif dindarlar itiraza kalkışmışlardir. 
Papalığm seneden seneye büyüyen dünyevi kuvvetini , papazların genişli
yen ıı;erarld'siııi, kilisenin mutlak otoritesini eski ve asli hristiyanlığm 
bir tahrifi olarak telakki edenlerin bir kısmı, kilisenin faal ve canlandırı
cı bir unsuru olmak üzere ruhban tarikatlarına alınmış, bir kısmı da zın
d1k s:fat=y�e resmi kiliseden kovulmuştur. 

Zır.dıklara gösterilen muame�e, Ortaçağın en karanlık, yüz kızartıcı 
olaylarıııdandır : binl�rce ve binlerce insan o zaman, iıılcv;sitsyon tara
fından idam edilip ateşle yakılmıştır. 

Roma kilisesinde göze çarpan bu cereyan ve İncil'in ruhuna büsbütün 
muhalif olan başka usuller aleyhine savaşanların en mühim şahsiyeti, al
man reformatörü LUTHER idi (1483 - 1546) . Senelerce _Erfurt şehrinde 
rahip olan genç LUTHER, uzun deTf:ı.ni mücadelelerden sonra insanıµ bü
tün zühdün ve iyi amellerinin neticesinde d ğil, yalnız Allah'ın, suçları t e
mizliyen inayeti sayesinde kurtulacağım anla· mıştır. Onun bütün teolo
jik tasavvurları, tövbeyi yeni bir manada anlamasından ileri gelmiştir : 
Allah sevgisi (yani : haçta ölen İ s a ) insanı hakiki tövbeye sevket
mektedir ; insan, kendiliğinden hakiki tövbeyi duyamaz. İskolastiğin, ak
la " ve insanın kendi tabiatına :· tfe - tiği iyi sıfatları kabul etmiyen LUTHER, 

. . 

1517 se·nesinde Witte:nberg �ehrinde S5 cümleyi neşrettikten sonra Roma 
kifü:esi ile açık mücadeleye girişmiştir, Papalığın, tarih boyunca inkişaf 
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ettiğine, konsillerin de hatalar yapabildiklerine ima etmiş, 1520 senesin:· 
de Alınan prenslerini,· kilisenin reformüne başlamasına tahrik etmietir. 
Kilise tarafindan reddedildikten sonra, Almanya için en önemli eserine 
başlamıştır : bu, evvela İncil'in, sÖnra da Eski Ahd'in Almanca tercümesi
dir ki, bir kaç yanlışla berabe·r hala lisan ve ruh bakımından Kitabı lllu
kaddes'in en iyi tercümesi sayılmaktadır. Resmi kiliseye karşı açtığı sa
vaşta, muhtelif cereyanlar peyda olmuştur ; siyaset sahasında beklenil
miyen müşkülat husule gelmiştir - LUTHER, daha fazla prenslerin yardı
mına dayanmağa mecbur kaldı. Bu suretle, Lutheran kilisesi, Roma kili
sesi g�bi devletten serbest kalamamıştır. 

�UTHER, Allah'ta bilhassa akıl ile bilinmiyen unsurlar üzerinde dur .. 
muştur. Deu3 abscond:tus, gizli Allah, faal , dehset verici, ateş gibi imha 
eden bir varlıktır ki insan ondan, deus revelatus'a, tecelli eden · Allaiı'a, 
lriiçıyor : tecelli olan, büsbütün sev i ve ina e h . ��_n 

s a a peyda olur. İ s  a , tam eski konsilleriıi tavsif ettikleri �ilf!._ 
hem insan, hem de Allah'tır, zat bakımından Allah'la birdir. İnsan, yal
nız buna :ip.andığı için saadete erişebilir ; e&er adil olan Mesih insanlar,�!1 
w,üessir olursa, insanların suçları da Allah tarafından bağışlanır. Vaftiz'  -
de asli suç insanda kalır ; insan yalnız yemden dogar. Evhmstiya'ya ge
lince, I s a orada vücuden m�vcuddur.J 

Alınan reformatörü bilhassa İ s a ' dan bahseden, onun faaliyetine 
şehadet eden incil'e en büyük ehemmiyeti vermiştir : I s a , İncil'in 
muhteviyatıdır. Bunun için de·, protestan kilise�erde ibadette bilhassa İn
cll'in ·okunmasına ve onun sözlerini cemaata . izah eden vaza geriiş bir yer 
verilmektedir ; ekseriya protestan kiliselerde evharistiya nadir olarak 
verilmektedir. Bu hususta, LUTHER ve öbür reformatörler ( daha doğru
su : onlardan sonra inkişaf eden protestan kilise) eski hristiyanlığın adet
lerine riayet eimemişlerdir[LUTHER, katolik kilisede sayıları yedi olan 
sakramentleri de ikiye· inhisar ettirmiştir : vaft"z ve evharistiya; başka
larına kıymet vermemiştir. Sakranıentlerde bile en önemli şey, gözlerle 
görülen madde veya zahiri amel değil, bu maddeleri takdis edilen ilahi ke
limedir� _ 

tl;.UTHER'in muasırları, Fransız - İsviçreli CALVİN ve İsviçreli 
ZWİNGLİ, onun gibi Roma. kilisesinde görünen yanlış tasavvurlara karşı 
eavaşmışlar ise de, bazı noktalarda kendisine muhalefet etmişlerdir. �AL� 
VİN'in fikirlerinde·, Alla.h'ın eğemeııliğinin yeryüzünde tahakkuk e6iieS'f 
arzu edilmektedir ; kısmet ve kader hakkındaki telakkileri de ·µek · serttir 
(LUTHER'e göre, yalnız ebedi saadet için Allah'ın ezeli bir kaderi var
dır ; C.ALVIN'e gore, he� Cennet'e, hem de Cehennem'e gtden1erın kffe
metı ezelden beri yazılfu1ştır) . Evhar stiya ise, · I s a ' nın vucudti göklEU:
dedir ; onun ruhu bızi biran için oraya getirir. ZWlNGLİ'nin telakkisine 
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�re. evL ·s� a, �alnız bir defa vaki oian bir hadisenin sembolüdür. Bu 
sebepten, ZWINGLI ile arasın a a ar urg a; n 
bir konuşmada kat'iyyen bir anlaşma mümkün değildi. tLutheran ve re
forme kiliseler arasındaki tezad hala mevcuddur. Calvinismin sert ahlak 
sistemi, insanları durm,adan çalışmaya teşvik eden, mistik fi.kirlere hemen 
hiç yer vermiyen, liturjik usulleri de, kiliselerin süslenmesini reddeden te
orileri bilhassa garbi AVnıpa'da · ve .A.mer�

_
�a'da derin tesirler bırakmıştırJ 

,\Reforma törler - ve bilhassa Papa'da deccal'in bir sembolünü · gö
z:en LUTHER - Roma kilisesinin göze çarpan bir kaç kötü tarafını· kal
dırmış ise de, onun iyi taraflarının bir kısmını bazen sertlikle reddetmiş
tir. Hristiyanlığın yalnız bir tarafına alakadar olan reforınatör!edn ki
liseleri yine bir tek taraflığa ve bir darlık tehlikesine uğramıştır.l) 
Protestapzimin evvela yalnız İııcil'e dayanİn.ası, . bir Papanın otoritesini 
kabul etmemesi, bu cereyanı daha sübjektif bir telakkiye götürebildi ; 
bütün dindarların iştirak ettikleri liturjinlıı asırlar boyunca hüviyetini 
hemen kaybetmesi, onun yerine uzun va·zların gelmesi insanların çoğu
nu hakiki kilise hayatından uzaklaştırmıştır� Sübjektivizmin bir tehli
kesi, kilisenin çerçevesinde· sayıya sığmıyan yeni cemiyet ve mezheblerin 
çıkmasıdır. 16 ncı ve bilhassa 11:8.sırlarında ortaya çıkan mezheblerden 
bir kısmı (mesela Metodistler, Baptisler Remonstrantlar, Meıınonit
ler) büyük cemaatlar haline gelmişlerdir. Kilisenin zahiri sertleşmesi 
karşısında, pietistik muhitler, insandan derin bir iç tecrübesini, hakiki 
bir tövbe istemişlerdir ; onlar sayesinde, dindarlar daha fazla .kilisenin 
hayatına iştirak edip bilhassa fakirlere, öksüzlere bakmak ·vazifesini üst
lerine almışlardır. Bu suretle·, büyük yardım amellerine yol açmışlardır. 

· Öbür taraftan, bazı noktalarda biraz mübalağa göstermişlerdir.\ 

\Küçük, lakin faal cen:_aatlardan lnriikerler Jyani titriyenler) doğmatik 
olmiyan, derin bir dinle I s a ' nın emrettiği komşu sevgisini mükemme
len gerçekleştirmektedirler. Kilisenin zahiri şek.illerini kabul etmiyen, hu
zurlu toplantılarında «İÇ nura» riayet eden bu küçük zümre, oldukça ge
niş bir tesın. haizdiQ 

\Katolik kiliseye en yakın olan, protestanizm He Roma katolisizm arasm
da bir köprü teşkil eden cemaat, Anglikan kilisesidir. İngiltere'nin resmi 
kilisesi, 16. asırda siyasi sebeblerle Roma'da ayrılmakla beraber tevarüs 
edilen adetleri, heybetli ayinleri v.s. hala muhafaza etmektedir; yalnız 
Papa'mn otoritesini itiraf etmemekte · . İçinde de birbirinden farkliCe-. 
reyanlar var onlardan biri, gittikçe kilisenin Roma'lı tipine yaklaş� � 
maktadır. Halbüki Anglikan kilisesinin özelliği, - memleketin büyük bir 
kıs.İİınim başka kenisavi cereyanlara mensup olmasına rağmen - İn
giltere'nin resmi kilis�i temsil etmesidir. ? 
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18 inci asırda, aydınlatma devrinde, insanlar, hristiyanlığa yeni bir 
görüşle bakın.ağa başlamışlardır. Şarka giden tüccar ve misyonerlerin ri
vayetleri sayesinde şöhret kazanan şark dinlerini tanım.ağa gayret gös
terilmiştir ; feylesoflar, bütün dinlerde akla uygun ve hepsinde müşterek 
olan bir özü görüp bütün dinlerin birliği anlayışını tahayyül etmişlerdir. 
Aynı zamanda, hristiyanlar, dinin kaynaklarını filoloji ve tarih •bakınıın'
dan ilk defa olarak tenkid etmeğe başlamışlardır. 

Aydınlatma devrinin · biraz müfrit rasyonalismi karşısında, 19- uncu 
asrın başlangıcında zuhura gelen romantizm hareketi, dinin derin mitik ve 
mistik muhteviyatını göstermeğe· çalışmıştır. Gelişen din bilgisi, ilahiyat
çılara da yeni . imkanlar vermiştir. Halbuki o asırda iki tarafta görünen 
doğm.atisme karşı (bilhassa Vatikanlı itikadlardan sonra) katolik kilisede 
modernism ismiyle tavsif edilen, İtalyan, Fransız, .Alman ve İngiliz bilgin
lerin uyandırdıkları bir cereyan, itikadları modern kültür ile· birleştirme
ğe çalışıp yeni ilimle·rin metodlarını da dini meselelere tatbik etmek iste- . 
miştir. İlk zamanlarda katolizmin en asil kuvvetlerini, en · yüksek imk8.::ı
larını gösteren bu cereyan, bazı noktalarda kiliseye tehlikeli görünen fi
kirleri ileri sürdüğü için 1907 senesinde Papanın bir syllabus'u ile yasak 
edilmiştir. 

Protestantism'da ise, liberalist cereyan eski akideleri tarih ve akıl ba
kımından tenkid etmişlerdir, din tarihi ile beraber çalışmışlardır. Halbuki 
bu harekete karşı, Birinci Harbi Umumiden sonra tekrar bir ortodoks sis-· 
tem gelişip bugün protestan kilisede hüküm süren sert ve müsamahasız 
doğmatizme sebep oldu (dialektik teoloji) . 

. '(Birinci harb esnasında, ayrılan kiliselerin birleşmesini hedef tutan 
bir hareket görülmüştür (ekuınenik hareket) . Bu gibi işlerin .en ateşli 
reisi İsveç protestan episkopos ve değerli din bilgini Nathan SÖDER
BLOM idi. Yorulmaz faaliyeti neticesinde 1925 de Stockholm da bütün 
hıristiyan kiliseler.in mümessilleri toplanmıştır. Yalnız Roma kilisesi -
'kendi telakkisine göre selam,ete götüren yegane hakiki kilise <;>lduğu 
için - ne Stockholm konferansına, ne de buna benzer hare�etlere iştirak 
etmiştir. İki büyük kısma bölünen Ekumenik hareket (birisi ayin ve aki
delerle, ötekisi pratik ameller, sosyal, kültürel meselelerle meşguldür) , 
bir kaç kongreden sonra 1948 senesinde Amsterda.m'da hemen bütün 
Romalı olmıyan kiliselere şamil olan bir «Dünya kilise kurultayı» (World 
('Ouncil of aiths) teşkil etmiştir. O toplantıda görüldüğü veçhile, kilisenin 
inkişafında şimdi bilhassa Afrika ve Asya'da yetişen genç cemaatler ol
dukça önemli bir rol oynamağa başlamışlardır) 

�ristiyan ibadeti, en eski zamanlarda dindarların evlerinde icra edil
miştir. Halbuki KONSTANTİN devrinden itibaren, artık din serbestliği
ni kazanan hristjyanlar, hususi ibadetgahlar bina etmeğe başlamışlardır. 
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Şekilleri asırlar boyuncadeğişen bu kilise binalarının hemen hepsinde ve bü
tün mezheblere . ait oianlarında, halka mahsus olan kısım ile ]pıdüsülak
des arasındaki ayrılık görünmektedir ; Yunan - Rus kilisesinde ikonlar 
duvarı, Roma kilisesinde daha ince bir parmaklığa benzer ve bazen ıniıp.a
r1 bakımdan gayet nefis olan bir bölme kilisenin bu iki kısmını ayırmak
tadır. Basit bir masadan inkişaf eden sunak, kilisenin ma'nevi merkezini 
teşkil etmektedir ; o, muhtelif m'.mar1 µslf:ı.blara nazaran gittikçe zengin
leştirilip artık 18 inci asrın mutantan · kiliselerinde gayet süslü bir hale 
gelmiştir. Ortaçağdan itibaren, sadece blr haç, sunağın üzerinde durdu; 
s.J:ıra da, haçta ö!en t s a ' ya ölmekte l;>ile galip olan kıral, yahud da 
ifade edilmez azap çeken kul halinde tasvir edilmektedir. Bilhassa katolik 
kilisede, sunağı süsliyen re·aimler, en mahir ressamların fırças�yle İ s a ' 

nın hayatına dair sahneler gös termektedir ; protestanlar ise, resimlere ki
liselerinde fazla yer ve·rmemişlerdir ; reforme kilise, ibadetgahın yegane 
süsü olarak bir haç kabul etm"ştir. Katolik kiliselerde, merkezi sunağın 
yanında bir çok küçük sunaklar mevcuddur ; çünkü arasıra aynı zamanda 
muhtelif papazlar missa'yı icra etmektedirler. Vaazlar için, minberin 
hususi bir yeri vardır .J/ 

\Kilisenin muhtelif şekilleri, büti.in şehirlere hakim olan kuleleri, her 
devrin dini duygularını isabetli ifade etmektedir : gotik üslubunda biİıa 
�dile·::ı yüksek, ince, zar'.f, oya gibi sanatkarane kil;selerin sütunları, in
sanın kalbini yukarıya c;:elr ip; mistik duygu yaratmağa müsaittir ; bilhas
sa renk renk cam r:e�ıcere�eri binanın içine esrarengiz bir güzellik verir. 
1 8. asrın kiliselerince (bilhassa cenubi Almanya'ıunkilerinde) neş'eli, ay
dm bir hava mevcuddur ;  duvarlarda, tavanlarda temsil edilen küçük me
lekler, yahud Cennet'e ait -sahneler, beyaz, altın ·ve açık mavi renkler se'
vindirici bir mahiyeti haizdir) 

Katolik kilisenin usullerine göre, yeni b:r kilise evvela hususi bir tak
cFs vasıtas;yle kullanılacak hale getirilmelidir. 

\Pazar günlerinde icra edilen (katolik kilisede hergün ibadet vardır) 
ibadetin şekli uzun bir inkişafın neticesidir ; onun iki mühim kısmı, ha
zırlık ibadeti ve hakiki evharistiya vardır. En eski zamanlarda, özel bir 
nizama göre hazırlık ibadetinde· dua, İncil ve Esld Ahid'den okumalar, ve 
va'dan sonra vaftiz olmıyanlar kiliseyi terkederler;  vaftiz olanlar ise 
m"ss9.'nin, takdim edilecek hostia (ekmek) ve �arabm takdis ve mu
l:::addesata nail oluşundan ibaret olan ikinci kısmına iştirak edebilirlerdi. 
Muhtelif duaların nizaIIl;ı gittikçe işlenmiştir ; şimdiki usullere göre, her 
ibadetin sabit kısımlan ve muhtelif bayramlara nazaren deği§en dı1:a ve 
okunuşları mevcuddur. Şark kilisesinde, Roma kilisesine nazaren sabit kı
sımlar daha müteaddiddir. Protestan kilisede evharistiya ibadetin merke
�ini teşkil etmiyor ;  orada kısa bir liturji icra edilir (ki, her eyalette ayrı 
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usullere tabidir) ve bir va'z verilir. Halbuki bütün kiliselerde ibadetler ınu
siki ile güzelleştirilm.ektedir ; hem papaz, hem- de cemaat liturjinin hususi 
yerlerini beste ile söylemektedirler ; bundan maada, cmaat İncil'in metnine 
ve va'zın konusuna uygun ilahiler söylerler. Bu adet, bilhassa protestan 
kiliselerde gayet güzel ilahilerin yazılmasına sebep oldu. Missa'nın en mü
him parçalar da garbin en meşhur bestekarları tarafından bestelenmiştir;) 

Papaz (ve, bilhassa Şark ve Roma kiliselerinde , onun yanında çalışan 
Diakonlar) hususi elbiseler giymektedir ; o elbiselerin şekil ve renkleri 
özel bir kanuna tabidir : mesela oruç ve tövbe zamanlarında, menekşe 
renklidir ; acil pazar günlerinde yeşil v.s. Protestan kilise yalnız bazı 
mezheplerinde bu adeti benimsemiştir ; papaz orada ekseriya siyah 
bir cübbe, yahud, reforme kiliselerde, acil siyah elbiseleriyle va'z veriyor. 
Halbuki sunakta bulunan örtülerin renkleri bazen, eski usullere tabi, kili
se yılının muktezalarına göre değişir. Kilise yılı, acil yıldan farklı olarak 
muhtelif bayramlarında 1 s a ' nın ve cemaatın hayatım sembolleştir
mektedir. Bu suretle insan, her sene bu büyük drame iştirak etmeğe· fır
sat bulur. Bazı bayramıarm · günleri sabittir ; mesela Noel ki, ilk asırlarda 
6. Ocakta kutlanırken, şimdi 24/25 Aralıkta yapılır. Başkaları, Paska.Jya 
gibi, müşkül bir usule göre her sene yeniden tesbit edilir ; o, 22 Mart ile 
19.Nisan arasında bir pazar gününde vaki olur. Kilise yılının bir nümune
sini vermek için, 1945/55 yılın en mühim günlerini göstermeğe çalışıyoruz : 

I) A d v e n t d e v r i (yani 1 s a ' nın doğum gününü ha
zırlıyan dört haftalık bir tövbe zamanı) . Resmi renk : menekşe. 

28. Kasım : 1. advent pazarı 
5. Aralık : 2. advent pazarı 

6. Aralık : Aziz NİKOLAUS'un günü (bilhassa şimali - garbi Avru
pa'da çocuklara hediye verilir) . 

8. Aralık : MERYEM ANA'nın iınınaculata conceptio'su (1477 de 
Roma' da başlanan bir usul) . 

12. Aralık :  3. advent pazarı (bir sevinç günü olduğu için penbe· ren
gi de kullanılabilir) . 

19. Aralık : 4. advent pazarı 

II) N o e 1 d e v r i : İ s a ' nın doğum günü ; resmi renk : beyaz. 

24./25 Aralık : Noel. 
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26. Aralık : Kilis.enin ilk şehidi olan ISTEF ANUS'u anma günü (Re
sullerin işleri 6. ve 7. babı) , renk : kırmızı. 

28. Aralık : SuÇsuz öldürülen çocukları anma günü (Mt. 2, 13 - 18) ; 
renk ya kırmızı veya menekşe (kırmızı martirlerin ve Ruhulkudüs
ün rengidir) . 



6. Ocak : ts a '  nın tecellisi (Mt. 2, 1 - 12 ;I_şaya 60, 1 - 6)  
Bundan sonra adi pazar günlerinde resmi renk : yeşil. 

ill) Büyük Paskalya oruç hazırlığı (renk menekşe) . 

6. Şubat : Septuages�mae. 
13.Şubat : Sexagesiı;nae (2. Kor. 11,, 19 - 33 ; 12, 1 - 9) .  
20. Şubat : Quinquagesimae "(1. Ktir. 13 ) . 

Büyük Paskalya orucu, Passion zamanı. 40 gün, renk : menekşe. İbadette 
org çalınmaz ; ınissa'nın ihtiva ettiği hamd ve sena okunmaz. 

23. Şubat : Kül çarşambası. 
27. Şubat, 6. Mart, 13. Mart Passion pazarları, 
20. Mart : Laetare pazan; o günde- okunan mezmurun başlangıcı «Lae

tare ! »  yani «Sevin'in» olduğu için, ibadet daha aydın bir hüvi
yet taşıyor ; renk penbe olabilir. Papa, o pazar gününde altından 
bir gül takdis etmektedir. 

25. Mart : M e r y e m A n a ' nın annunuciatio'su. 
27. Mart : Passfon pazarı 

3. Nisan : «Büyük hafta» nın, yani İ s a· ' nın öldüğü haftanın 
başlangıcı. Bu haftada, her günün hususi ibadetleri vardır. 

7. Nisan : İ s a ' nın, evharistiya'yı tesis ettiği gün. Rengi beyaz. 
8. Nisan : İ s a ' nm ölüm günü. Renk : siyah. 

IV) P a s k a l y a d e v r i : (saadet getiren bir bayram olduğu için, 
rengi beyazdır) .  

10. Nisan : İ s a ' nın ölülerden çıkmasını anma günü ; kilisenin en 
· . büyük bayramı. 

Bundan sonraki 40 gün kilise, bu hadiseyi hatırlatıyor: Eski zamanlarda, 
hıristiyanlığa yeni intisap edenler Paskalya'da vaftiz olurlardı. 

19. Mayıs : İ s a ' Iıın göğe çıkması (renk : beyaz) .  
29. Mayıs : Pantkot (Ruhulkudüsün havarilere gelmesi) , renk : kır-

mızı (ateş .zebanlarla geldiği için) . 
.Pa:ıtkot ile, kilise yılının mühim kısmı bitiyor. Kilise, bu 7 ayda İ s a ' -
nm bütün hayatını hatırlattıktan sonra, P�nkottan sonraki pazar günün
de, teslisi hatırlatıyor : 

5. Haziran Triııitat!s (teslis günü) renk : beyaz. Bu bayram, olduk
ça geç kurulmuştur. 

9. Haziran Festus Corpus Christi, yalnız katolik :kiliseye. ait bir bay
ram. İ s a ' nın kendi vücudu olan hostia şerefine bir rahibenin 
teşviki ile icad edilen bir gün. Renk : beyaz. 

Bundan sonra gelen pazar günlerinde, resmi renk alalfun.um yeşildir; pa
zar günlerinin hususi isimleri yoktur. (Trinitatis, yahud Pantkot't�n son-
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raki pazar günleri) .Muhtelif ve en eski zamanlarda mevc,ud olmıyan bay
ramlardan en önemlileri şunlardır : 

24. Haziran : Vaftizci YAHYA. 
15. Ağustos : MERYEM ANA'nm göğe çıkması (eski kilisede yal

nız : vefatı) . 
8. Eylül : MERYEM ANA'nın doğum günü. 

14. Eylül : Haçın bulunması (32ô senesinde, haçın bulunduğunu an
latan bir rivayete dayanarak yapılan bir bayram. ) 

29. Eylül : Melek MİKAEL'i anma günü. 

Protestan kilise, 31. Ekim'de, LUTHER'in reformasyonunu hatırlatıyor. 

1.  Kasım : Bütün azizleri anma günü. 
2. Kasım : Bütün ölmüş ve purgatorium'da bulunan ruhları anma 

günü. 

Protestan kilisede, 17. Kasım (yahud o haftanın çarşamba gününde) 
bir tövbe günü icra edilmektedir. Kilise yılının son pazar günü, protestan
larda ekseriya Ölüler günü olarak telakki edilmektedir. 

Bilhassa azizler, MERYEM ANA v. s. şerefine yapılan küçük bayram
lara protestan.].arda hemen hiç ehemmiyet verilmemektedir. Şark kilisesi
ne gelince, zikredilen bu günlerin bazılarına hususi bir mana vermektedir ; 
mesela Paskalya orucunun ilk pazar günü, «Ortodoks gÜııü» sayılıp 842 
senesinde ikon'lann taraftarlarının kazandıkları zafori ve bu suretle bü
tün ortodoks olmıyanların mağlfı.biyetini hatırlatıyor. 

Bu kilise yılının büyük hareketinden maada, dindar (ve bilhassa ra
hib ve rahibeler) günün gidişinde okunan dualar vasıtasiyle tekrar yara
dılış ve kurbıluş hadiselerini gözönünde· tutar. Halbuki bu usuller, ruh
banlığı olmıyan protestan kiliselerde kaybolmuştur. 

R. BULTMANN, Das Urchristenturn , 1949. - A. LOİSY, La naissance au 
Christianisme, 1933 .· - E. W. BARNES, The tise of Christiı::.nity, 1947. - A. Von HAR
NACK, - Das Wesen des Christentums, 1903. - A. VON HARNACK, Dogmen
geschichte, 1909·ı ,  - A. VON HARNACK, Marcion, das Evangelium vom fremden Gott, 
1942.2.  - A. SCHWEİTZER, Geschichte der Leben - Jesu - Forschung, 1933 . - G. 
PFAı"\l"NMüLLER, Jesus im Urteil der Jahrhunderte, 1932:!. - K. HEUSSİ, Kom
pendiUın der Kirchengeschichte. ıs49Jo - H.BALL, Byzantinisches Christentum,  

1923.· - F. HEİLER, Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung, 1923. -
F. HEİLER, Urkirche und Ostkirche, 1937. - F. HEİLER, Altkirchliche Autonomie 
und papstlicher Zentralismus, 1�41. - K. ADAM. Das Wesen des Katholizisnıus, 
1924. - LECHNER - EİSENHOFER, LİTURGİK des römischen Ritus, 1953 . -. 
R. BULTMANN, Theologie des Neuen Testaments, 1948. - A. LİETZMANN, 
Messe und Herrenmıi.hl, 1926 ) · 
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DİNİ ŞAHSİYETLERİN VE İLAHİ VARLIKLARIN İSİMLERİ. 

·U 
A DAD : Babilonyalı, hem verimlilik, hem de felaket getiren bir rüzgar 

ve fırtına ilahı ki, aynı sıfatlarla meşhur olan, RAMMAN 
adlı asuryalı bir ilahla birleştirilmiştir. 

ADAP A : Babil mitolojisinde, rüzgarın ka�adlarını kıran, sonra gafleti 
sayesinde kendisine takdim edilen ölümsüzlük nebatını yemiyen 

ve bu suretle bütün iı:ı,san oğullarını ölümsüzlükten mahrum eden 
bir kahraman. 

· 

ADEM : İlk insanın, İsrail, Hristiyanlık ve İslamda, ismi. Onun hikaye
si ,  Tekvin 2 - 3 de anlatılmaktadır. Hristiyan telakkiye göre, onun 
suçu, bütün insanlara sirayet etİiıektedir. KUi'an'a nazaran, 
(Bakara, 34 ve başka yerlerde) bütün melekler, İblis müstesna, 
Allah'ın emri üzerine ona hürmet göstermişlerdir ; o, dünyevi 
m ahlfı:katın hükümdarı ve ilk peygamberdir. 

AESCULANUS : Roma'da bakır parasının ilahı. 

AFRODİT : Yunanlılarda, deniz köpüğünden çıkan, güzellik ve aşk ila
hesi, EROS'un annesi. Romalılarda �NÜS. 

AGNİ : Veda'larda, ateş ilahı ; evvela ocak ateşine bağlı, sonra bilhassa 
kurban ateşine ; böylece de insanlar ile ilahlar arasında kahinlik 
yapan, ilahlara insanların kurbanlarını takdim eden gayet mühim 
bir ilahi varlık. 

AHRİMAN (J'..NGRA MAİNYU) Zoroastrism'de kötü ve karanlık pren
sip . Eski rivayetlere göre, ZERVAN'ın oğlu ve bu suretle AHU
RA MAZDA'nın ikiz kardeşi. 

AHUNA VAİRYA : \Zoroastrism'de en mukaddes, sonra ilahlaştıran 
dua formülü. «Rabbın iradesi, adaletin kanunudur ; göğün, bu 
dünyada M:AZDA namına işlenilen ameller için mükafatı (var
dır) ; fukaraya yardım edenlere, AHURA, melekiltunu bahşeder. » )  
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AHURA MAZDAH : l.zERDÜŞT dininde iyi prensip, esas itibarile Biıi
distan'da V ARUNA'ya çok yakın (yahud aynı) olan yaradan ve 
kurtaran ilah. Eski esatıra göre, ZERVAN'm oğlu, AHRİMAN'
m kardeşi. A. bütün unsurları ihata eden, dünyaya şamil olan bir 
varlıktır; Öbür taraftan, dünyayı yaratan bır ılahtır;1 

AMATERASU : Şinto dininde güneş ilahesi, Japonya imperatonmun 
büyük annesi. Esatira göre en eski zamanlarda ilahlar arasında. 
vaki olan maceralarda bir mağaraya kaçıp, artık bir ayna vası
tasiyle tekrar oradan götürüldüğü için, onun mukaddes aleti yu
varlak aynadır . 

.A.."N.I:ENHOTEP IV. (ECHNATON) ,  Mısırda m. ö. takriben 1377 - 52 ha
kim olan, yalnız güneş kursunun ibadetini Mısır'da yayınlamağa 
çalışan Firavun. Kurduğu yeni payitahtta, Tell el Amarnada, yeni 
bir kültürün geliştiği görülmektedirki, o kültür Fıravnın ölümün
den sonra derhal vuku bulan irticalara rağmen Mısır sanatında 
derin bir tesir bırakmıştır. 

AMEŞA SPENTA : fAHURA MAZDA ile yedi tanesi olan ilahi varlık
lar. Onlar, süblime olan eski indojermen ilahlar olsa ·gerektir ; 
hem Yüce Tanrmm muhtelif tarafları, hem de müstakil varlıklar
dır. Onların isimleri, ekseriya abstre faziletlerin isimleridir/, 
VOHU MANA «iyi düşünce» ,  AŞA VAHİŞTA «en iyi nizam (ka
nun, hakikat) ; KŞATRA VAİRYA «melekfıt» , SPENTA ARMA
İTİ «mukaddes huşu, doğru zihniyet» , HAURVATAT «kemal, 
sıhhat», AMERATAT «Ölümsüzlük» .  Onlar da, muhtelif nebat, 
hayvan v.s. ile merbutturlar. 

AMİDA : t BUDDHA AMİTHABA veya - Japonya'da AMİDA (çinçe 
OMİTOFO) «Ölçülmez nur ziyası» ,  .BUDDA'mn �yanıbodisa.tt
va'sı, Çin ve bilhassa Japonya Buddizminde, garpta bulunan Cen
net'in şahsi bir ilah şeklinde tasavvur edilen, kıralı) Lejandlara 
göre onun hedefi, insanların hepsini - en fakir ve en abdallarını 

" bile - Budda mertebesine getirmesidir. Jodo Buddizmine göre·, in
sanın kurtuluşu yalnız, AMİDA'nm bu va'dine inanıp güvenmesin- · 
de bulunmaktadır; ona sığınan insan, kat'iyyen Cehenneme gir
mez. 

AMON : Mısırda Theben şehrinin, m. ö. takriben 2000 senesinden itiba
ren hususi ilahı. Güneş ilahı RE ile birleştirilip, Theben şehrinin 
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m. ö. aşağı yukarı 1580 senesinden «Yeni devletin» merkezi oldu
ğu zaman Mısır'ın en yüksek ilahı olmuştur. 

AMOZ : Takriben m. ö. 750 senesinde İsrail milleti içerisinde vazeden 
· 

bir peygamber. Tekcra köyünden gelen bir çoban olan A., şimali 
israil'de gördüğü karışık ayinler� karşı şiddetli sözlerle tepki yap
mıştır. Muhtelif vizyonlanm, tt:ivbih ve tehdit sözlerinde bildir
miştir. Çok kuvvetli bir ahlak duygusu olan peygamberin vahy
!eri, Eski Alıd'in eıi müessir parçalarındandır. 
Bak. BALLA, D!e Droh - wıd Sclıeltworte des Aınos. Leipzig 1925. 

ANQUET!L DUPERRON : (1731 - 1805) , bir Fransız müsteşriki. 1761 
A. vesta'mn ilk nümuneierini A vrupa'ya getirip,  1801 senesinde 
Upani§ad'ların farsca bir tercümesjnden latince bir tercümesini 
neşretmiştir ( Oupnekhat, id est secretuını tegenduın) .  

ANAHİTA, ARDVİ SURA (NAHiT) : Eski İran'da tapınılan bir su ve 
bereket ilahesi. ZERDÜŞT'ten sonra, onun dininde de ya.zatala.r 
arasında mühim bir ye·r bulmuştur. 

ANAKSiMENiS (m. ö. takriben 558 - 525 e kadar) - Yunan tabiat feyle
soflarından biri ; ..ona göre. dünyanın en eski ve önemli unsuru, 
gavadır. 

ANU : Sümerlerde gök ilahı, gökledn maliki, kıralları tahta çıkartan 
semavi imperator. Mukaddes yeri, Uruk şehri idi. En büyük ilah 
olduğundan kendisine Babilonyalı matematik sisteminde temeli 
olan 60 rakamı verilmiştir. 

ANUNAKİ : Akad mitolojisinde, yeryüzünde yaşıyan ilahi varlıklar. 

A PİS BOGASI : Mısır'da PTAH adlı ilahın mukaddes hayvanı ; onun is
mine, hellenistik devrinde SERAPİS'ta tekrar rastlanmaktadır. 

APOLLON : . Anadolu'dan Yunanistan'a gelen, sonra bilhassa Delfi'de 
yerle�tirilen,temlzleyici, tekfir edici, aydın, bir ilah, güzel bir iti
dal, güzel de bir ahenk, musiki ve sanatları seven bu ilahın sıfat
larıdır. 

ARES : Yunan mitolojisinde, ZEVS ve HERA'nın oğlu olan harb ve sa
vaş ilahı. Roma'da : MARS. 
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ARGENTİNUS : Roma'da gümüş paranın ilahı, AESCULANUS'un oğlu. 

ARİSTOTELES : (384 - 322) . EFLATUN'un şagfrdi, Büyük İskender'
in üstadı. Felsefe tarihinde ilk büyük sistematik feylesof ; teolo
jide, arapça tercümeler ve şerhler sayesinde Ortaçağda Avrupa' -
da şöhret kazanan ve iskolastik sistemin mantıki temellerini ku
ran A. hem İslam, hem de Hıristiyanlık dünyasında gayet ehem
miyetli bir rol oynamıştır. 
Bak. W. JAEGER, Arlstoteles. 1923. 

ARiUS : (Ölümü 355 ; İstanbul'da) . İ s a ' nın tabiatı hakkında eski 
kilisede icra edilen münakaşalarda, A. , 1 s a ' nın, ilahi babasına 
zat bakımmdan müsabih olduğunu ileri sürmüştür. (Pederın lmş

langıcı yoktur, oğlunun baslangıcı vardir; logos, Allah' ın für 
İlliilifükudur.l Iznik konsili tarafından 325 te reddedilen bu te
lakki, ARİUS'un taraftan sayesinde J ermen aşiretlere getirilip 
orada asırlarca hüküm sürmüştür. ARİUS, bir kaç sene· sürgün
lükte kaldıktan sonra tekrar ep�skopos vazifesine geri çağml· 
mıştır. 

ARJUNA : Bhagavadgita'da KRİŞNA'nın nasihatını kabul eden, kendi 
akrabaları ile· savaşan kıral. 

.ARTEMİS : Yunan mitolojisinde , APOLLON'un ikizi olan, bekar, güzel 
av ve hayvan ilahesi. Roma'da DİANA. 

ASE'ler : Jermen mitolojisinde, Asgar'da oturan yiiksek ilahlar, bilhas
sa TOR, ODİN ve zru (TYR) . 

ASSURBANİP AL : m. ö. 668 - 626 \Aşurda hakim olan, eski dinleri hak
kında mevcud olan metinleri büyük bir kütüphanede toplıyan 
kıral. Eski mezopotamya dinlerine dair pek kıymetli malumat ih
tiva eden bu kütliphane, 1845 - 54 senelerinde bulu:ı:ımuştur.) 

.A.ŞA V AHİŞTA : AMEŞA SPENTA'lardan biri, Hindistan'da mevcud 
olan RTA'nın aynı, VARUNA'nın bir süblimasyonu, ilahi nizam. 

AŞAKKU : BabUde bir nevi hastalık ilahları, hastanın başını ağrıtan 
devler. 

AŞOKA : m. ö. 273 - 233 IDndistan'da kıral. Buddizme karşı de·rin bir 
sempati gösteren bu kıral, bütün idaresini yalnız dini bir temele 
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dayanarak fora etmiştir. Kayalara kazdırdığı fermanlar, düıiya
da az görünen bir müsamaha ve bütün dinlere karşı geniş bir to
lerans göstermektedir. Onun reisliğinde, 245 de Buddistlerin 3. 
üncü ve en mühim ko�sili toplanmıştır. 

AŞUR : · Asur şehrinin, ·bilhassa· · har'!J ilah�: sıfatını taşıyan yer ilahı . . . . ..  

ATENE : (PALLAS ATENA) , Atina şehrinin koruyucu ilahesi. ZEVS'
in başından çıkan, onun hikmetini şahıslandıran, bir taraftan ev 
işlerini öbür taraftan ilim ve sanatları himaye eden ilahenin mu
kaddes hayvanı, baykuş, onun mukaddes . ağacı, zeytin ağacıdıl". 
Roma'da : MİNERVA. 

ATHANASİUS . : (Takriben 295 - 373) . ARİUS'un aleyhtarı. Ona göre, 
İsA ilahi babas�y!e zat bakımından aynıdır, onun g;bi yaratılma
mış ve ilah olarak ölümsüzdür. İnsanları ilahlastırmak maksa
diyle insani tabiatı almıştır. 

i.TON : Güneş kursu, ECHNATON'un Mısır'da yaptığı din reformun
da yegane ilah. 

/·:.TTİS : li'rikyalı b!r ilah, KYBELE adlı ilahenin sevgilisi. Esatıra gö 
re vahşi bir domuz tarafından öldürülmüş yahud çıldırarak ken
dini hadım etmek suretiyle ölmüştür. ATTİS, ölen ve yeniden ha
yata kavu�an verimlilik ilahlarından biridir ; onun ölüm günü, 
2. martta anılmıştır ; 25. martta, ölülerden çıkışı tesit edilmiştir. 
Ayinlerde, onunla KYBELE arasındaki aşk, ilahenin kıskançlı
ğı v.s. temsil edilmiştir. 
FRAZER ; Adonis, Attis, Osiris. 

AUGUSTİN : (354-430) garp kilisesinin en büyük şahsiyeti. Şimal' Afrika'
da doğan A., gençliğini ne§e ve sefaletle geçirdikten sonra 9 sene 
Manikeisme mensup kalıp sonra Roma ve Milano'da neoplatonizm 
ile meşgul oldu ki o felsefe, onu hıristiyanlığa götürmüştür. Şi
mali Afrika'da bulunan Hippo şehrine episkopos seçilmiş ve ora
da ölmüştür. Büyük otobiografyasının (Confess�ones) . .  hemen bü
tün Avrupa dillerine tercümeleri vardır ;  mıİhtelif kitap ve risa
leleri sayesinde bütün Ortaçağın üstadı olmuştur. Asli suç hak
kındaki gayet sert fikirleri de hala kilise hayatında büyük bir 
rol oynamaktadır. 

AUKSESİYA : Yunanlılarda, büyüyüşün ilahesi. 
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AV ALOKİTEŞV ARA : Gotama BUDDA'nm dhyanıbudda'sı, Tibet'in 
milli ilahı ; 10. veya 11. yüz ile temsil edilmektedir. Çin ve Japon
ya'da bir ilahe şeklinde görünmektedir (bak Kv· ANNON) .  

AYŞiLOS : (m. ö. 525 - 456) . Yunanistan büyük trajedi yazarlarından 
biri. ZEVS'i, hikmetin, kurtuluşun ve kudretin yegane kaynağını 
takdir etmiştir. 

BAAL : Bir yerin «Rabbı» veya. « ilahı» ,  hemen bütün sami mıntakalar
da bulunan, nihayet isim haline gelen bir unvan. BP......AL adlı ilah
lar, fırtına ve verimliliğe bağlıdır, çok defa, vahşi buğanın şek
linde tasvir edilmektedir. Israil peygamberleri, bilhassa, BAAL
lara gösterilen perestiş aleyhine ees:erlni yükseltmişlerdir. 

BAALŞEM TOB (1698 - 1759) �{cenubi - şarki Polonya'da yaşayan bir Ya
hudi aziz. Talmud'un sayısız emirlerinden dolayı oldukça kompli
ke olan Yahudiliği canlandırmağa çalışan bu adam, dini, iki mü
him unsurlarına getirmiştir : Allah sevgisi ve duanın kuvvetle
rine inanış. Sevinç ve aşkla parlıyan bu mtstik, halkın kavrıya
cağı bir şekilde kendini göstermiş ve bunun için çabucak Polon
ya'nın fakir Yahudi sekenesine intisar etmiştir ; Hassidism ismile 
meşhurdurj 
M. BUBER, Die Botschaft der Clıassidim. - M. RUBER, Clıas

s ıd:sche Erziihlungeıı. 

BALDER : Jerme:ı mitolojisinde OD1N ve FRİGG'in oğlu. Snorri Edda'

nm anlattığı hikayeye göre, FRiGG, bütün mahlfı.kattan, BAL
DER'e hiç zarar vermeyim diye yemin almış,  yalnız ökse otunu 
unutmuştur. Oyunda, BALDER kör kardeşinin ökse otundan yap
tığı bir okla vurulmuş, ölmüştür. Şayet bütün varlıklar onun için 
ağlarsa ölümden kurtulabilir ;  fakat ihtiyar bir kadın kıyafetinde 
yol üstünde oturan LOKİ ağlamamış ; bu suretle BALDER ölü
ler ülkesinde kalmağa mecbur olmuştur. 

BASİLİUS (takriben 330 - 379 ) , Kayserili bir rahip . Onun say�sinde, r::ı
hiplik Anadolu'da manastır halinde tesis edilmiştir ; eski zaman
larda tek başına yaşıyan rahiplerin yerine, büyük veya küçük ce
miyetlerde yaşıyan rahipler cemaatı ülküsünü gerçekleştirmeğe 
çahşmıştır. Muhtelif işlerle meşgul olmakla beraber gün ve geceleri
nin büyük bir kısmını dua ile geçiren, pek az konuşan rahipler, 
BASİLİUS'e göre · şimdiden meleklerle göklerde yaşıyorlar. 
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BAS'I·ET : Kedi başlı bir Mısırlı aşk ve sev�rtç ilahesi. 

BARTH, Karl (1886) , Bale Üniversitesinde profesör, dialektik_!eoloji ad
lı · cereyanın ilk ve en mühim mümessili. 

BENEDİKT XIV ;  (1740 - 1758) Papa ; alim ve geniş ruhlu bir bilgin. 

BENEDİKT, Nursiali : 6. asırda garp hitistiyan dünyasında rühban ta
rikatına kanunlar veren aziz. Hayatı hakkında hemen hiç mallı.
mat - bir kaç lejand müstesna - elde edilmez. 

BERNHART, Aziz (1091 - 1153) , Clairvaux manastırının abbas'ı J..Piri) . 
Bir taraftan pek faal bir vaiz, öbür taraftan derin bir mistik olan 
B., Neşidelerin ııeşidesine yazdığı mistik şerhi, ve bu hususta ver
diği va'zlar vasıtasiyle Ortaçağ aşk mistiğine kuvvetli bir ilham 
vermiştir. MERYEM ANA'ya karşı duyduğu pek derin bir sevgi, 
İSA'mn passionuna yanan bir teve_ccüh BERNHARD'ın ese·r!erın 
den aksettirilmiştir. 

Bak. E. GİLSON, La theologie mystique de. St. Bel'na.rt. 
1934. 

BİRGİTTA (1303 - 1373 ) , isveç'te yaşıyan, kocasının ölümünden kuvvetli 
vahyalar aldıktan sonra Roma'ya giden ve orada kilise siyasetine 
de iştirak eden bir hatun. Merkezi Vadstena şehri olan yeni · bir 

. � 
tarikat kurmuştur. 

BLASiUS (Aziz) , Ermeni bir episkopos. 

BLAVATSKY, (Helena P., 1831 - 94 ;  kuvvetli bir medium, ispiritizm ile 
meşgul olduktan sonra 1875 teosofiz cemaatııu tesis etmiştir. Se
nelerce Hindistan'da yaşamıştır.j 

BODHİSATTV A : BUDDA namzedi. Her insan, hususi bir adaktan 
sonra BODHİSATTV A olabilir ; ·. B. nın vazif�si, bütün mah
liı.katı sevindirmek, onları her dertten,her kederden kurtarmak, 

1ier varhktıi gızlı olan iyi sıfatları etişttrmektır. Bunu yapma-
an evvel Nirvaııa.' a · 

BÖHME, Jakob (1575 - 1624) , LAlman kunduracı ve mistik müellifi. Anla
yışı zor bir sembolik kullanan, teolojik sisteminde iyi ile kötii 
prensip arasında kat'i bir dual.iZmı ılerı suren, bazen de sınriy..:ı. 
ile uğraşan bu nadir şahsıyet, Alman ve bilhassa İngiliz mistik 
ve teosoflara tesir icra etmiştir.JEn önemlileri «Aurora» (şafak) 
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ve Mysteriuın magnuın olan eserlerinde·, Allah'ta mevcud olan. 
«ateşli aşk iradesi» ve «karanlık hiddet iradesini» beli u
retiy e, UTHER'in ana ·rıerlni mistik bir sekilde geli§Sir� 
miştir. 

BRAHMA : Hindistan 'da dünyayı yaratan kuYVet, sonra mistik bir .. t�s 

_lisin ilk şahsiyeti. 

BONAVENTURA : (1221 - 1274) , dc;ıctor ecclesiae. 1257 Fran.�izkan 
tarikatine intisap etmiştir ; o taıikatiıı en büyük mistik ilahiyat
çısı sayılmaktadır. DİONİSİOS AREOP AGITA'nın fikirlerini, 
AUGUSTİN'in teolojisiyle birleştirmiştir. «Her bilgi ve marifet, 
Allah'tan gelen tenvirdir, her bilgi ve marif;t, aşk içinde Alla�;I� 
birleşmeyi istihdaf etmektedit:_» 

· 
E. GİLSON, La Philosophie de St. Bona.reııtura. 1924. 

DE BROSSES, Charles (1709 - 1777) . 1760 Le culte des dieux f�t!cbes 
adlı bir eser çıkaran Fransız alimi. 

BUDDA «Tenvir edilen». 

CALVİN : Johann (1509 - 64) .  Kilisenin reformatörlerinden biri. Fran
sa'da doğup büyümüş, protestanların fikirlerine �emayül edip te 
Institutio Christianae religioııis (hıristiyan dininde dersler) adlı 
bir eserde fikirlerinin anahatlarını göstermiştir. Ekseriya Gene
va'da yaşamıştır. c LUTHER'den birkaç noktadan faık gösteren 
doktrinin merkezi, insanın, Mesili.'te ya�amasımn ezelden yaz;ı]ma
sıdır. Allah'ın izzeti, Allah'ın melekutu insan tarafından takdir 
edilmelidir. LUTHER'de gorunen inayet mefhumu, CALVİN'
de ikinci planda kalmıştır.t 

CHAMİSSO, Adalbert von (1781 - 1838) : Alman şairi ve edebiyatçısı. 

!r. CHAMPOLLİON : (1790 - 1832) , 1822 eski Mısır hierogliflerin m a
nasını bulmağa muvaffak olan Fransız bilgini. 

CV ANGTSE : m. ö. takriben 330 da doğan, temiz bir Taoizmin mümes
sili olarak KUNGFUTSE'nin taraftarları ile münakaşa eden bir 
Çin edebiyatçısı. 

DANİEL : Rivayete . göre Babil sürgünlüğünde peygamber olan, fakat 
galiba oldukça geç bir zamana ait olan bir peygamber. Ren� renk 
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. vahylerinde Eski Ahid'de ilk defa Apokaliptik fikirleri ileri sür
müştür. 

DANTE ALİGHİERİ : (1265 - 1321) , İtalya'nın ve şüphesiz bütün garb 
aleminin Ortaçağda en kuvvetli, en derin şairi ki onun Diviııa 
Comınedia'sı, gayet güzel bir şiir oldukta11 başka zamanının he
men bütün teolojik bilgilerini de, ihtiva etmektedir. 

- - ./, 1 

DARA Ş!KÜH (1J15 - 1659) , Mogol İmparatoru CİHANGİR'in og�u ; 
Hind dinlerine çok merak eden prens, upanlşadlan ve başka Hind 
eserlerini Farsça'ya çevirilmesini teşvik edip Hind alimleri ile de 
dini mubaI:ıaselerde bulunmuştur. (Les entretiens de Labore, ed. 
L. MASSiGNON. ) 

DAVUD : Yelıuda'nın," sonra da Filistin'in şimal mıntakası olan Israel'in 
Kıralı. 10 uncu asrın ilk kısmında hak.:m olan bu kıralm h T f:;.·e
leri, Eski Ahid'de 1. Sam. 16 den 1. krrallara 1 · bablarında ya
zılmıştır. SAUL'u müteakip tahta çıkan DAVUD, hem iyi bir si
yaset adamı hem de kıymetli b:r sanatkardı. Kur'an'a göre 
Peygamber'dir. 

· nEMETER : Yunanlarda, toprak ana, buğday anası ; tarlaların verim
liliğini ve insanların tevlit kuvvetlerini himaye etmektedir ; bun
dan ötürü, devleti koruyan bir ilahe haline gelmiştir. Mitolojide, 
PERSEFONE'nin annesidir. 

DEUSSEN, Paul : (1845 - 1919) Alman indolog ve feylosofu. Vedanta 

felsefesi, h:r1stiyan fikirleri ve üstadının SCHOP;ENHAUER'in 
teorilerini blrleştirmeğe ve Upanişa.d.ları garbda tanıtmaya çalış
mıştır. 

DEVTERO - IŞAYA : İsmi bilinmiyen, Babil sürgünlüğünde İsrail'de 
yaşıyan, Allah'ın rahmet ve sevgisini müjdeliyen bir peygamber. 
İŞAY A'nın kitabına eklenilen eserinde, bütün millet_lerin, bir olan 
Allah'ı nihayet takdis edip ilahi merhamet sayesinde kurtulaca
ğı bildirilmektedir. Kitabın en enteresan parçası, «Yahve'nin kulu» 

(ebed Yahve) bablarıdır (52,53 ) .  

DİANA : Roma'da av ilavesi. 

DİODOR : (m. ö. 1 inci yüzyılda) ÖGÜST'e kadar dünya tarihini yazan 
b:r Romalı müellif. 
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DHY ANI BUDDA : Ruhani BUDDA. d. budda ve bodisattvaların hepsi, 
bir tek ezeli riihani BUDDA'dan çikınış gıbi tasavvur edilıİı.ek
tedir. 

DİOJEN : (m. ö. takriben 412 - 323)  kynik felsefesinin en meşhur mü
messili. 

DİONYSOS : Belki Trakya'dan gelen, e·.:ıasen buğa şeklinde tasvir ,edi
len, serhoşluk ve verimlilik ilahı. (Roma'da BAKKUS) . Orfik ri
vayete göre, D. , ZEVS'in oğludur ; titanlar onu öldürüp yemişler
dir ; ZEVS, onun yüreğini yiyip yeni bir -D. tevlid ettikten sonra 
titanları öldürür ve onların külünden insanlal'.ı yaratır. 
W. F. OTTO, Dionysos. 

DİONYSİOS AREOPAGİTA : m. s. 525 senesinden evvel yazan, ismi bi
linmiyen bir mistik ilahiyatçı. PA VLUS'un bir talebesinin ismini 
takan .ve bu suretle daha büyük bir otorite ile konuşan bu misti
ğin, yakubi kilisenin bir episkoposu olması muhtemeldir. O, neop
latonismin fikirlerini geniş bir ırmak halinde hıristiyan kilise e 
a tmıştır ; bilhassa, her mistikte büyük bir rol oymyan vla ne
gatlonis tatbik etmiştir ; Allah, aydın bır karafilıtttır, o, büffi.n 
mevcud olanın yokluğud.ul'· «Melekler hierarkilerı» ve Mistik teo
loji isimli eserlerinde, bu fikirleri arzetmektedir ; orada da bütün 
alemin ilahi bir ahenkte yaşamasına işaret etmektedir. Bütün ha
yat, ı aş vve n en ı · T • • , dua-

, nın muhtelif mertebelerini de tavsif ve izah etill �tir. 

DUMEZİL : Paris'te okutan bir Fransız müsteşriki ve din bilgini. 

DUNS SCOUTS : (ölümü 1308) ; bir İngiliz, Franziskan rahibi, Akvinas'
lı THOMAS'ın muhalifi : Allah'ın özü, entellekt değil, mantıkla 
idrak edilmiyen ve mantıka uymıyan iradedir. 

}'JA : Sümerlerde, Fırat ve Dicle nehirlerinin mansabında bulunan Eri
du şehrinde bilhassa tapınan su ilahı, büyük Sümer teslisinin üçün
cü şahsiyeti (mukaddes sayısı 40) . Tem.izleyici, majik ve güzel 
sanatlarla hikmetin sahibi olan bu ilah, bazen de, insanl:arın ya
ratıcısı olarak tavsif edilmektedir. Onun . oğlu sanılan MARDUK, 
majik usullerde, her hikmetin menbaı olan babasına müracaat 
eder gibi gösterilmektedir. 

ECHNATON : (bak Amenhotep iV) . 

1 60 



ECKHA�T : (1260 - .1327) dominikan tarikatına mensup bir Alınan mis
tiği. Va'zlan ile, yazıları ile DİONYSiOS AREOPAGİTA'nın te
siri altında kaldığını göstermektedir/ Allah'm, İSA'nın, her insa
nın kalbinde doğmasını talep edip, teSIIsi ise onu yalnız uliıhiYıe
tin derinliğinden cıkan bir tece]li ola.rak kabul etmiştir. Gayet de
rin ve bir bakıma tipik hıristiyan mistiğin hududlİnu aşan fikir
lerinin bir kısmı, katolik. kilise:Y'e tehlikeli görünmüş, 1329 da, 
· ECKHART'ın sisteminin 28 noktası reddedilmiştir). 

EFLATUN : (427 - 347) Yunanistan'm en müessir feylesofu. Üstadı 
SOKRAT'm fikirlerini geliştirmiş, hem siyaset bakımından (dev
let hakkındaki eserleri) ,  hem de teoloji bakımından (ide'lerin Yar
lığı, insanı kanatlıyan hakiki aşk v.s. ) son derece mühim ülküleri 
göstermiştir. 

EKBER (1452 - 1605) . 1556 Hindistan' da mogol imparatorlarının tahtına 
çıkan, hem muvaffakiyetle bitirdiği muharebe, hem de memleke
tinin idare reförm.ü ile meşhurdur ; kültür bakımından, güzel sa
natları, ilim ve dini işleri teşvik etmiştir.c_BUhassa Hindistan'd:ı 
mevcud olan muhtelif dinler arasmda bir anlayış husule getirmc
ğe çalışmak maksadiyle bütün dinlerin mümessilleri ile icra etti
ği mubahase ve konuşmalari şayanı dikkattir . ..B�nimse_dıffi clin-i 
ilam bütjjn dinlerin en iyi müşterek elemanlarını ihtiva eder,? 

- · . . 

EL : Habeşler müstesna bütün sa.mi milletlerde Allah mefhilmu. Bu ke
lime, sık· sık, bu ilahın ibadeti icra edilen yerin ismi ile beraber 
kullanılmaktadır (mesela Beth-EI, «Allah'm evi» ) ; herhalde es
ki Kenan yh ilahlarının isimleri bu gibi adlarda muhafaza edil-
mektedir. 

· 

ELİSABETH : Azize (1207 - 1231) Macar bir prenses, çocuk iken Eise
nach şehrine gelip, oradaki Kont'un genç refikası sıfatında mer
hamet ve iyiliği ile şöhret kazanmıştır. Kocasının ölümünden son
ra Marburg'a gidip orada fakir ve hastalara bakarken Assisi'li 
FR.ANZ'm ülkülerini gerçekleştirmeğe uğraşmıştır. Vefatından 4 
sene sonra kilise taraf�dan «azize» unvanını almış, onun şerefi
ne hala mevcut olan bir kilise bina edilmiştir. ELİSABETH, hı-
ristiyan azizelerinin en seviıİılisi olsa gerektir. 

. 

EMPEDOKLES : (Takriben m. ö. 490 - 430) , Sicilyalı, PİTAGOR'un 
doktrinlerini neşreden bir feylesof ki, kendini ilahi bir tecelli ola
rak ihtirama değer görmüştür. Lejanda göre, kendini bir yanar 
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dağa atmak suretile intihar etmiştir. \ Felsefi sisteminde Orfi.zmin 
fikirleri, tenasüh inanışı v.s. mevcuddur.J · 

· · 

ENKİDU : Gilgameş esatirinde GiLGAMEŞ'in dostu. 

ENLiL : Sümer ve Akkadda esas itibariyle yeryüzünün ilahı ; dağların 
kıralı. İlahlar arasında, kudretli hükümdardır. Ona ait olan sayı, 
50 dir. Mµ.kaddes paytahtı, Nippur şehridir. 

EPİKTET : (Takriben 50 - 138) , topal bir köle olup, Roma'da Stoa fel
sefesinin en meşhur mümessillerinden biridir. 

EPİKUR : (341 - 270) , felsefi bir cereyanın kurucusu.r Eski Yunan di
nini tenkit eden ve ondan kurtulmak istiyen E., ilahların tam ruh
lar gibi, atomlardan mürekkep olup keder ve sıkıntılardan ser
best, dünya idaresine bakmaksızın yaşadıklarını söylemiştir. In
san da, iyilik yapmakla ve ruhani sevinçleri• aramakla, onlarınki
ne benzer bir halde yaşasın� 

EROS : «Aşk», AFRODİTE'nin oğlu. Genç bir oğlan veya kanadlı, göz
leri bağlı bir çocuk şeklinde tasvir edilen EROS, felsefeye - ve 
bilhassa EFLATUN'a göre - dünya prensipidir, iyi, güzel ve "Clöğ
ru olana erişmeyi istihdaf eden ezeli hasret ve aşk. Dirileroe, 
:EiROS 8.nlamının manasına dair eserler : A. NYGREN, Eros ood 
Agape, 1930. - W. SCHUBART, Religion und Eros, 1944 ; - L. 
KLAGES, Vom kosmogonischen Eros 1921. 

ESTER : Yahudi rivayetine göre (Est.er kitabı) İran kıralım, bir günde 
75800 Yahudi düşmanı öldürtm.eğe teşvik eden · güzel bir kadın. 
Bu hadiseyi anma günü, Purim. bayr�dır. 

EVHEMEROS : Aşağı yukarı m. ö. 300 de yaşıyan bir Yunan edebiyat
çısı ki onun seyahat kitabında, ilahların, büyük ·insanların ilah
laştırılmasından ileri geldiklerini iddia etmiştir. 

EVRİPİDES : (480 - 406) büyük Yunan dram yazarlarından biri. Halk 
dininde mevcud olan ilah hikayelerinin ahlaksızlığını şiddetle tev
bih etmiştir. Bakkant'lar adlı traje·disi, DİONYSOS dininin en 
kuvvetli sanatkarane ifadesi sayılmaktadır. 

EYüB : Eski Ahid'de, an'anevi bir halk efsanesine dayanan menkibe-
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nin kahramanı. Bütün belalarda sabreden, Allah'a güvenen 
EYüP, eski ahd'e göre nihayet Allah'la münazara ediyor. Ar
tık Allah'ın fırtınada va.ki olan tecellisi üzerinde, kendini O'nun · 

iradesine teslim ediyor. EYüB, tahammülün ve sabrın misali ol
muı;ıtur. 

. . 

EZRA : Israil _ milletinin Babil sürf;ü.nlüğü.nden döndüğü ' zaman, Yahu
dilikte büyük bir reform icra eden, milletin bütün hayabnı tev
rat'ın otoritesi altına koyan bir kahin. Ona atfedilen kitapbı.r, 
yaptıklarını belirtmeğe çalıı;ımıı;ılardır. 3. üncü ve 4. üncü Ezra ki
tabı apokıiftir. 

FA VNUS : Roma dininde, hayvanların tevlid kuvvetini koruyan ilah. 
Yunanlarda P AN. 

FENELON : (1651 - 1715) Felsefe, terbiye ve din sahasında çalıı;ımıı;ı 
bir Fransızdır ,l Teleınak ve Tanrının sıfatlan ve mevcudiyetinin 
tetkild ve baı;ıka eserleri tanınrnıı;ıtır. Mistik a§kın fikriyabnın 
(amour pur) Fransa'da en büyük mümessilidir. 

lt"'İDES : Roma dininde, vefa ilahesi. 

FİDİAS : Yunanistan'ın en meı;ıhur .heykeltraı;ıı (m. ö. 5. ası,r.) 

FİLO : (m. ö. 25 - m. s. 40) İskenderiyeli hellenistik - Yahudi cem.aatına 
mensup mistik bir feylesof. l Tevrat'a yazdığı ı;ıerhlerde, mistik 
felsefesini ve allegorik bir tevil meyli göstermektedir. Eserlerinde 
bilhassa logos - teorileri görülmektedir� FİLO'nll.n mistiği, hem 
Yahudi, hem de hristiyan mistiğin inkiı;ıafına yardım etmiı;ıtir.7 

ınRA VUN : Eski Mısır'da, evvela dünyayı yaratan ilah sayılan, sonra 
bu yaratan · ilahla bir sayılan ilahi oğUl., hem hükümdar hem de 
baı;ı kahin. 

FOTİUS : (Ölümü 897) 857 de Bizans'ta patriark olan, 863 te Roma ki
lisesi· tarafından reddedilen, Roma ile Bizans kiliseleri arasında 
ilk büyük ayrılığı husule getiren ilahiyatçı. Bilhassa ·ıınoque �or
mülü aleyhine tedbirler almıı;ıtır. 

FRANZİSKUS, Assisi'li (1181 - 1226) . Zengin bir ailenin çocuğu, 1SA. 
ve havaıiler gibi tam bir fakir hayatı sürmüı;ı, «Fakr hanım» la 
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mistik ·m�da ev1enmiş, sonsuz bir sevgi ile bütü,n varlıkları dü-
. .  şünmüş ve onlara yardım etmiş bir aziz. Kendisi etrafında top

lanan: fakirlerin, Papa tarafından bir tarikat şeklinde organize 
. edilmeleri, ·FR.ANZ'ın istediği ruhani hürriyet ve fa,lrr ülküsüne 
muhalif idi. Vefatından iki sene evvel stigmata almıştır; Onun en 
meşhur lirik eseri, «Güneş il8Jıisi»dir ki orada, güneşten başlıya
rak, toprağın, rüzgarın, suyun ve ölümün mevcud olmaları haRe..: 
biyle .Rabbine şükran ve senada bulunmuştlll'.. 1228 senesinde 
«aziz» unvanını almıştır. 

SABATiER; vie· de st. Fraııçois d' Assise. 1893. 

FRANZ, Sales'li (FRANÇOİS DE SALES) (1567 - 1622) Fransa'da je
s�t mekteblerine .gitti:1rten sonra zındıklara karşı savaşan, son
ra mistik cereyanlara iştirak eden ve kilise tarafından 1665 se
nesinde : aziz, 1887 senesinde doctor ecclesiae Unvanını alan bir 
zat. Ruhani dostu olan Madame DE CHANTAL ile beraber mis
.tik yolundan yürümüş, fakat Ortaçağ'ın büyük mistiklerinin de-

. . rinliğiİıj.. bulmamıştır. Bununla beraber' - veya belki bunun 
_- "için �- ese-rleri pek beğenilmiştir. En meşhur kitapları : lntro

duction a la vie devote, Trrure de l'amour de Dieu. 

FREYR («Rab») : Jermenlerde, bilhassa şimali - şarki mmtakada, 
verimlilik ilahı. İbadet merkezi, Uppsala şehri idi. Van'lara men
sup�. 

FRİGG ; · Jemien mitolojisinde, ODİN'in zevcesi, BALDER'in annesi, 
kadın · faziletlerinin örneği. Onun mukaddes günü, cuma'dır 
(F�itag, fri�y) . 

GANDHİ (1869 - 1948) : Hindli bir hukukçu, Cenubi Afrika'da Hindli
. . . . lerin kurtuluşu için mücadele eden, Hindistan'ın siyasi hürriye� 

tiı;ıi .  kazanan «büyü,k ruh» (Mahatına) . Onun fikirlerinin teme-
li, eski Hind zahid emri ahim.sa, öldürmemek, idi; en bır 

aynı zamanda BUDDA'nın. ISA'nın ve MUHAMMAD'ın 
şagirdi . olarak vasıflandıran GANDHİ, öbür taraftan . tipile b� 
�du · ·kalmıştır :.ı Muhtelif sınıflar . arasındaki hududu bertaraf 

_ · · · etmeğe · ççı.lışıpıştır, fakat Hinduizmde büyük bir rol oynayan bir 
telakkiyi - ineğe gösterilen ihtiramı -. · -muhafaza etmiştir; çün
kü inekte, bütün gayri insani tabiatın kudsiyetinin güzel bir sem

. · "l::ıol�ü görmüştür. avatara'lara inanışı GANDHİ'ye, .. he;r <fuıj.Q. 
müm.essilerini ta,kdir etmeğe imkan vermiştir� 



GEA : Toprak ana; Eski Yunan mitolojisinde URANOS'un- karısı; do- · 
ğurduğu çocukları öldürüp yiyor. 

GiDEON : Eski Ahdin Ha.JdmJer kitabına ğöre, İsrail'de· büyük hakim
lerden biri (Hak.6 -· 8) ; Midyan kabilesini mağlup etmiştir. 

GiLGAMEŞ : Hikayesi; 12 levhada_ muha,faza edilen, sümer - akad bir 
kahraman, üçte iki ilah, üçte bir·1·insan. Belki Urı,ık şehrinin kı
rallai"ından biridir. En mühim noktalan, . GİLGAMEŞ'in� ab-ı ha
yatı araması ve dünyayı kaplıyan Tufan'dan bahsi olal). GİLGA
MEŞ esatiri, herhalde Eski Şark edebiyatında akisler . uyandırmış, 
dünya edebiyatına · bile bazı tesirler bırakmıştır. 

GOETHE, J ohann Wolfgang von (1749 - 1832) . Almanya'nın en büyük 
şairi . 

. GOTAMA : BUDDA'nın asıl ismi. 

GREGOR I (Büyük GREGOR) .  : (590 - 604) ilk rahib papa olan, bunu;n 
için de rahiblere çok yardım eden ve birçok eserleri ile dini ve ah
laki meselelere dokunan şahsiyet. 

· 

GREGOR İLLUMİNATOR : (240 ile 250 - 320 arasında) , Kayseri'li bir 
zat, Ermeni kilisenin tesis edicisi. · Onun sayesinde, Ermeni kilise 
takriben 280 de milli kilise haline gelmiştir. 

GREGOR, NAZİANZ'lı : (takriben 319 - takriben 390) , İskenderiye ve 
Atina'da tahsil eden, ilim· ve pratik amellerle meşgul olan ve 380 
senesinde kısa b�r zaman için patriark olan büyük Kappadokyalı · 
ilahiyatçıların biri. 379 da İstanbul'da «logos'un ilahi tabiatine 
dair 5 konuşma» yapmıştır. 

GREGOR, NiSSA'lı : (takriben 335 - takriben 394) , Büyük BASİLİ
US'un kardeşi, 371 de Nissa'da episkopos. Kappadokyalı ilahiyat
çılarıiı en büyük mistiği odur; ORİGİNES ile kilisevi an'ane ara
sinda bir ahenk yaratmağa uğraşmıştır. İnsan, içinde ilam b�r 
miras taşıdığı icin. Allah'ı tanımak imkanına sahip olur: Allah'ı, 
vecdde mü§ahede edebilir. Halbuki GREGOR de, .Allah'm onuta

. nım.amak sriretiyle . .  tanındığmı söylemiştir; yani · via. - negationıs'e 
en buYük ehemmıyeti atfetmiştir. - · · 

GUDEA : (Aşağı yukarı m. ö. 2400) Lahas şehrinin sfuner kıralı. ·Bir 
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ilaheye teveccüh eden duası pek meşhurdur, çocukça bir itimadın 
güzel bir ifadesidir «Annem yoktur, sen benim - annemsin ; babam 
yoktur, sen benim babamsın». GUDEA'nın bize gelen yazıtların
dan, Sümer ibadetinin bir çok hususiyetlerini istidlal edebilirlz. 

GUYON, Madame DE LA MOTHE : (1648 - 1717) Kvietismin en meşhur 
mümessili olan bu hanım, amour pur mefhum.unu son mautıki 
neticelerine kadar geliştirın.iş, bilhassa «passif dua» nın te'kiiı:ği
ni iırlti§af ettırmıştır. Mistik teorilerı, «Les tôrrents spiıituets» 
ve «Moyen court et t'res facile de faire oraison» adlı kitaplarında 
bulunmaktadır. FENELON, onun taraftan idi. Tam bir tevekkül 
öğreten Mm.e GUYON, kilise tarafından reddedilen fikirlerinden 
dolayı bir kaç defa hapishaneye konmuştur. 

HABAKUK : Zamanı belli olmıyan bir İsrailli peygamber ki, onun küçük 
eseri, peygamberane liturji şeklini göstermektedir. 

HAGGAY : m. s. 320 senesinde, Kudüs'te bina edilen mabede dair bir
kaç beyit söyliyen bir peygamber. 

HAMMURAPİ : (m. ö. 1955 - 1913) Amuru milletine mensup olan, Ba--
bil'in 1. sülalesini tesis eden ve bu vesile ile MARDUK'a Babil 
panteonunda hususi bir yer veren kıral. Rivayete göre ŞAMAŞ' -
tan aldığı kanunları bütün yakın şark hukukunda derin tesirler 
bırakan bir eserdir. 

HEFİSTOS : Yunanlılarda, ateş ilahı, demircilerin koruyucusu. Roma
lılarda : VULKANUS. 

HEİLER, Friedrich (doğumu 1892) , dindar bir katolik ailesinden ge
len, din bilgileri ve şark dillerini okuyan ve «Du8.» hakkında 
şamil tezi sayesinde çok genç yaşta dünyada meşhur olan alim. 
İsveç'te SÖDERBLOM ile temas etmiş, orada protestan kilisesi ... 
ne intisap eylemiştir. 1921 senesinden beri Marburg'da Din bilgi
leri profesörü. fHeiler'in gayesi, protestan - katolik muhalefetin
den geçerek ruliam l;>ir kilise kurmak veya hazırlamaktır; o kili-. 
se, bütün hıristiyan olmıyanlara, Allah'ı aşk ile arayanlara şamil 
olacaktır. Din bilgilerinden aldığı bütün malfunatı ile, bu büy{ik 
hedefi tahakkuk ettirmeğe çalışmaktadır� - v 

HENOH : İsrail esatirine göre, insanların ecdadından biri, güya 365 
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sene yaşıyan bir patriarktır. Ölüm.ünden evvel göğe . götürülmüş
tür. Bu esrarengiz şahsiyete atfedilen · apokrif bir eserde, İnsan 
oğlu fikirleri gayet vazıh bir şekilde görülmektedir ; HENOH, 
kendisi, Allah'ın eğemenliğinin geleceği günde kıral bulunacak 
olan İnsan oğlu'dur. 

HERA : Yunanlılarda, ZEVS'in, inek gözlü refikası ; ahlaka ve iffete 
bakan, kadınların hayat ve sıkıntılarında onlara yardım eden bir 
ilahedir. 

HERAKLİT : (m. ö. 54(} - 480) Yunan tabiat feylesoflarmın en büyüğü, 
ki ona göre, her şeyin aslı ateştir. Efes'te bulunan bu feylesof, 
ilahi asılda bütün zıdların nihayet birleşip huzfı.ra kavuştuğunu, 
dünyanın gidiSini teşJZik.._eden ilahi logos'un her şeyi saran ateş
�u söylemiştir 

HERMES : Yunanlılarda, yollarda bulunan taş yığın ve direklerinin ila
hı, sonra yollarm;· çobanların, hırsızların ve tüccarların ilahı ; bü
yük ilahların hizmetinde haber getiren, kanadlı kunduraları ile 
temsil edilen ilah. 

HERMES TRİSMEGİSTOS : «Üç defa büyük Hermes», HERMES ile Mı
sır'lı yazı ilahı TOT'un bir kanştırılması. Hellenistik devrinde hu
sfile gelen bu ilahi varlığa, geniş bir edebiyat bina edilmiştir. 18 
eser olan Hermetika, _ bilhassa ilk kitabında dünyanın yaradılı
şından başlıyarak kozmik suç ve i.n,sanın yedi yıldız feleklerindt>ıı 
geçerek yine göktekriilhi babası ile birleşeceğini bildirmektedir. 
Muhtelif kaynaklan olan bu he·rmetik felsefesi, ortaçağa kad,,r 
garb ve şarkta müessirdi. 

HERODOT : (Ölümü takr. m. ö. 425) . Onun büyük tarih eserinde, Mı
sır ve başka eski şark dinlerine dair - bazen yanlış - malfunat 
verilmektedir. 

HESİOD : (Aşağı yukan m. ö. 700) Yunan dinini, çiftçi ve orta taba
ka yönünden · nazara almıştır. Theogoni'si, ilahların gelişmesini 
anlatmaktadır; onun merkezinde, ZEVS, adil olan yüksek ilah, bu
lunmaktadır. «Günler ve işlerı> adlı eseri de, mitolojik bablan ih
tiva etmektedir. 

HESTİA : Yunanlılarda ateşin ve ocağın ilahesi (Romalılarda : VESTA) 
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HEZEKİEL : Babil sürgünlüğünde Allah'tan vahy alan İsrailli Peygam
ber. Onun, son vahyi, 571 .senesindedir. Sürgünlükte yaşıyanlarm 
peygamber ve kahini idi ; kuvvetli vizyonları, sembolik amelleri 
de anlatılmaktadır. 

HİERONİMUS : (ölümü m. s. 420) . Roma'da tahsil ettikten sonra vafrjz 
olup r8.hib olmuştur ; senelerce Suriye çöllerinde1, sonra da İstallr
bul'da bulunmuştur. 382 d� Roma'ya gitmiş, 388 de Bethlehem de 
bulunan bir manastıra çekilmiş, ruhani dostlarına va'zlar vermiş
tir. Kitabı Mnkaddes'i 18.tinceye çevirmiştir; bu büyük eserm
den başka, muhtelif şe·rhler, zühd hakkında eserler, lejandlar yaz- · 
mıştır. Resimlerde, ekseriya hücresinde oturarak yazı yazdığı, ya
nında bir aslan bulunduğu tasvir edilmektedir. 

HİLDEGARD, BİNGEN'li : (1098 - 1179) , Garbi Almanya'da bir rahibe 
manastırının reisesi. Kuvvetli vizyonlarından, kilisenin vazıye
tini tanzim etmeğe, mektupları ile de Papa ile Alman imperatoru 
arasındaki gerginliği gevşetmeğe çalışmıştır. HiLDEGARD, ilk 
büyük Alman mistik hatunu sıfatiyle, kendi vizyonlarında gör
düklerini gösteren resimlerle süslü eserleri sayesinde garb dün
yasında oldukça büyük bir rol oynamıştır. 

HİSKİY A : m. ö. 720 - 691 Yehuda kıralı. İlk seneierde Asur kıralının Ye
huda üzerindeki hükümranlığım kabul etmişse de sonraları mem
leketin� istiklali için muharebeye girişmiştir. (iş. 18 ; 18 - 31) . 

HOFMANNST�, HUGO VON (1874 - 1929) , Avusturya'riın en büyük 
şairlerinden biri . .  

HOMER (galiba m. ö.  9. asır) :Rivayete göre Yunan epik şiirlerinin mü
ellifi. Hayatı hakkında elimizde hemen hiç malfımat yoktur; hal- · 
buki «homerik din» anlamı, din 41.r:fh.inde,_.k�m.disin.e._.atfedilen ..J:;ıji
yük şiirlerinde görünen antromoporfik, asil muhari:filfil:_gi� 
fananveınSalllara-Çok yakın olan ilahTarainamş demektir. 

HONEN : (1250 - 1310) , Japonya'da, Mahayana Buddizminin bir refor- · 

matörü. Talebesi ŞİN�AN gibi, insanın ebedi saadetine yalnız 
�DDA'ya ina� güvenmek suretiyle erişebileceğini öğretmiştir. 

HORUZ : Mısır dininde, İSİS'in, OSİRİS'in ölümünden sonra . doğurduğu 
doğan başlı ilam çocuk. Esas itibariyle Edfu şehrinin ilahı olan 
HORUZ, güneş il8.hı RE ile de birleştirilmiştir; güneş «ufuklar-
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da çıkan HORUZ» dur, Firavun, onun :tecellisi sayılmıştır. 
- İSİS, çok defa küçük HORUZ'la beraber temsil edilmiştir. 

HOZEA : (m. ö. 745 ile 735 arasında) şimali İsrael'de peygamber olan; 
milletinin sı.içlan ve bilhassa Babil'den getirtilen ilah.lann ibade�i 
aleyhine çok şiddetli ve müessir tevbih sözleri söyliyen bir şahsi
yet. Bir fahişe ile evlenen bu peygamber, Yahve ile İsrail arasın
daki münasebeti, kendi nikahına benzetmiştir : Hallt, hakiki sev
gilisinden kaçar ve yabancı Hahlarla sevişir ; onu seven Yahveyi 
üzer ve aralarındaki eski ahdi unutur. 

HUİTHİLOPOHTLİ : Azteklerde kolibri şeklinde tasvir edilen harb ila
hı . .Ayinleri pek zalim olan bu ilaha, 1482 senesinde yeni bir ma
bed tesis edildiği zaman, 70000 harb esirinin idam edildiği anla
tılmaktadır. Bu rivayet mübalağalı olabilir ama, şüphesiz ki şere

fine binlerce insan kurban edilerek en feci şekilde öldürülmüştür. 

İBRAHiM: : Tevrat'ın Tekvin faslının 12 - 25 inci babı hakkındaki mabi
matı ihtiva etmektedir. Fakat bu rivayetler, hakiki tarih olmak
tan uzak kalıp belki eski zamanlarda Filistin'de yaşamış ve Irak'
tan gelen sa.mi aşiretlerinin bir nümunesi olan bir muhterem in
sanın hayatı hakkında lejandlardır. Bu gibi lejandlarda, bir mil
letin ruhani tarihi teksif edilmektedir. İBRAHİM, (Işaya 41,8) 
ilk defa olarak«Halilu'llah» lakabını almıştır. Hıristiyan kilisede 
(Luk. 16, 12 ;  Gal. 3·; Rom. 4) , yahudilikte ve İslam dininde İB
RAHİM hakkında birçok rivayetler mevcuddur. Bilhassa İslam 
dininde, İSMAİL vasıtasiyle de Arapların atası olan, temiz İslam 
dininin ilk mümessili olarak son derece takdir edilen İBRAHİM' -
in ehemmiyeti pek büyüktür. 

İGİGİ : Akad mitolojisinde, göklerde yaşıyan ilahi varlıklar. 

İGNATİUS, LOYOLA'lı : (1491 - 1556) Zabit olduktan sonra 1527 töv
be eden İGNATİUS, 1534 kurduğu jesuit ta.ıikatini MERYEM 
ANA'nın himayesi altına koymuş, aynı zamanda da papaya kar
şı değişmez bir itaat ve, tarikatin içinde, kat'i bir teslim taleb et
miştir. Hususi bir temrin kitabı vasıtasiyle, hem taıikatte, hem
de dünyada yaşıyanlan terbiye etmeğe çalışmıştır. 1622 senesin
de «aziz» ünvanını · almıştır. 

İI.ıYA : Eski Ahid'de · (1. Kırallar 17 v.s.) bilinen hikayeye göre, İsrail 
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- de m. ö. 10 uncu asırda ortaya çıkan pek kuvvetli bir peygamber. 
Muhtelif mucizeleri anlatılmaktadır; bilhassa, · yabancı ilahlara 
(BaaJ'lara) tapan 300 kahini oldürmesi ve monoteist tasavvur-. 
lan kıralın muhalefetine rağmen neşretmeğe çalışması · meşhur
dur. 1. Kırallar 19 da, Horeb dağından Allah ile konuşması hak
kında malfunat vardır ; o, Eski ·Ahd'in en güzel parçalanndan biri 
sayılabilir. 2. Kırallar 2, ölümden evvel ateşli bir araba ile göğe 
çıktığı söylenilmektedir. 

iMPORKİTOR : Roma'da üçüncü çift sürmenin ilahı. 

İMHÖTEP : m. ö. takriben 1000 senesinde Mısır'da memur olan bir zat 
ki, kendi oğlu için 30 hikmet sözü toplamıştır. Bunların tercüme
si, Söleyınanın Meseleleri 22, 17 : 23 , 22 de bulunan sözlerinde 

. mevcuddur. 

İNDRA : Veda'larda yağmur yağdıran, kahraman, kuvvetli bir harb 
ilahı. Çok yiyen, çok soma içen ve bazen biraz vahşi bir varlık. 
Hinduizm.ide büyük bir rol oynamamıştır ; Veda zamanından son
ra ehemıİıiyetini kaybetmiştir. 

İNKA. : Peru'da, güiıeş ilahının oğlu sayılan hükümdar. 
\ 

İRENAEUS : · (Lyon'lu) , · takriben 150 de Anadolu'da doğmuş, Fran-
- sa'da episkopos ·olmuştur. Kendisi, hıristiyan doğmatik'in yara
tıcısı olarak tavsif edilebilir. Zındıklar aleyhine yazdığı kitaplar 
meşhurdur. Ona nazaran, Allah'ın 18.A.'da insan şeklinde peyda 
·olıriasından maksad, insamri.Ilahlastırmriasıdir;lSA, ikinci Adem 
of�_te18.kki-edilmekte.diı:. İRENAEUS bilhassa episkopos;ların 
silsileleri üzerinde durn;ıuş, böylece de kilisenin teşekkülüne yar
dım etmiştir. Halbuki büyük Kappadokyalı ilahiyatçılar kadar 
geniş ufuklu ve derin değildir. 

İSHAK : · Patriark'larni ikincisi, İBRAHİM'in ve SARA'nın oğlu (bak. 
Tekv. 18) ; İshak yüzünden, İSMAİL çöle gönderilmiştir (Tekv. 

· 21,8) ; o, babası tarafından kurban olarak takı,'lim edilecekti 
(Tekv. 22) . İSMAİL, Arapların atası olduğu gibi, İSHAK'da, Ya
hudilerin atası sayılmaktadır. 

İSİS : Mısır dininde, OSİRİS'in kız kardeşi ve zevcesi. Asırlar boyunca, 
hemen bütün ana ilahelerin hususiyetlerini benimsemiştir, tabia
tin kraliçesi olduğu gibi, fakirlere ve kederlerle yüklü olanlara 
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şefkat ve merhamet gösteren anne de ·dir; ölüler . ülkesinde hakim 
olan OSİRİS'in zevcesi sıfatiyle ölülerin de kıraliçesi olmuştur. i 
İSİS'in şerefine yapılan mister törenleri, hemen bütün Yakın Do
ğuda, ve bilhassa Roma'da büyük bir rol oynamıştır; hellenistik: 
devrinde, zühd, riyazet ve tasfiye ayinlerinden sonra ilaheniıi. sır.,." 
rıİla yaklaşan . insan, hususi bir törende vald olan «VUSiat» tan 
sonra yeni bir hayata · ve �n �'1-yet · ebedi saadete erişmeği um-
muştur. · 

İSKENDER : (m. ö. 363 - 330) . 

İSTEF AN : Hellenistik - Yahudilikte husule gelen ilk hıristiyan cemaa
tın reisi. Yahudi ibadetinin, Is.A'run dönüşünde biteceğini söyle
diği için Yahudiler tarafından taşlarla öldürülınüştür. Kilise'nin 
ilk martiri olan İSTEFANUS'u anma günü, 26. Aralıktır. 

İŞAYA : (m. ö. 8. inci asrın ortasından itibaren) .  Takriben 740 senesin
de ilk vahy:! alan İŞAYA, Yehuda'da yaşamış, bir peygamber ha
nımla da evlenmiştir. Yahvenin gününün, kendi ilahım bırakan 
İsrail oğullarının başına muhakkak yakında geleceğini, bildirmiş., 
tir. 722 senesine �adar, Asur ordularının bu ceza gününü getire
ceklerinden emindi ; fakat bundan sonra, Asurilerin de ilahi cezaya 
maruz kalacaklarını söylemiştir. İŞAYA, pek kuv'7etli, ve muh
telif şekillerde - şiir, ağıt, nasihat v.s. ---:- bildirilen vahylerinrle 
bilhassa bir şey öğretmiştir ki onun üzerinde bütün hayatı bo
yunca durmuştur : Yahve, kurban ve zahiri bir ibadet de·ğil, iınaıi 
ve itimad istiyor. 

İŞTAR : (Sümerlerde : İNNİNA) Eski Akad dininde - başka sami din
lerinde de olduğu gibi - zühre yıldızına bağlı olan, bunun için 
hem akşam, hem de sabahta vaki olan işleri himaye eden büyük 
ana ilahe. Aşk, verimlilik, mukaddes . fahişelik onun · sahasıdır ; 
öbür taraftan, harb ilahesidir de. Ona benzer ilaheler, bütün Ya
kın Şarkta mevcuddur. 

JAKOPONE DA TODİ : (Takriben · 1240 - 1306) franziskan tarikatına 
mensup bir şair. Kilisede görünen suiidareye karşı yazdığı acı 
hicivlerden dolayı senelerce hapishanede kalmıştır. Halbuki onu 
meşhur eden, bu hicivler değil, mistik aşkla yanan, fiı.kr ve aşkı 
en güzel renklerle vasıflandıran, onlan en ahenkli sözlerle öven 
şarkılandır. 
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JAYADEVA : (12. asır) Hinduizmin ·büyük şairlerinden biri. Onun en 
ehemmiyetli eseri, KRİŞNA ve RADA'mn aşkını anlatan Gitago
vind3.'dır. 

JOAHiM DE FLORİS : (takr. 1132 - 1202) ,  / ecclesia spiritualis, yani 
«ruhani kilise» nin ülküsünü ileri süreıl rahip. 1200 senesinin yıl
başında aldığı bir viziyone nazaran, Eski Ahid'de ifadesini bulan 
«Babanın kilisesi»,  ve İSA'nın kilisesinden sonra nihayet Ruhul
kuddüs'ün alemşümul kilisesi gelecektir.) 

J9EL : Galiba m. ö. 5. inci asrın sonunda yaşıyan bir ibrani peygamber. 

JUAN DE LA CRUZ : (1542 - 91) ; İspanya'da Karın.el ta.rikatine men
sup ve bu tarikatin büyük reformatörü olan TERESA'nm ruha
ni dostu olan bu mistik, hıristiyan dünyasının en büyük mistik
lerinden biri, aynı zamanda da İspanya'nm en önemli şairlerin
dendir.i\ Yazdığı ve sonra tefsir ettiği büyük şiirlerinde, kalbin 
mistik yolda geçmeğe mecbur kaldığı «karan.1.1;k gece» yi, yani Al
lah'tan uzak, tesellisiz kalmasını ifade etmiştir ; bu gecenin en de
rin karanlıklarda, birden bire ilahi huzfuıın nfuıı parlıyor. :Mlsti
ğin yolunu, Karmel dağına çıkış remizi ile göstermiş, mistik du
a hakkında da - TERESA gibi - malfımat vermiştir.f' 
J. BARUZİ, St. Juan de la Croix et le probleme de· l'experience 
mystique. 1924. 

JULİAN OF NORWİCH : (1343 - 1413 den sonra) . İngiltere'nin büyük 
mistik hatunlarının en önemlisi. Derin bir aşk, renkli ve zarif vi
ziyonlarmdan anlaşılmaktadır 

JUSTİN : (Taknôen 100 - t�ben_ 165) eski hıristiyan kilisenin apolo
getlerinin en meşhuru. Ona göre; İ�'da insan şeklinde görünen 

· ilahi logos, tohum halinde başka milletlerde, Yunan feylesofların
. 'da da mevcuddur. Halbüki yegane dogru feISefe, ona gore,tli-

nstiyanlıktır. --

JUSTiNİAN : (takriben 482 - 565) kiliseye kanun veren ve bu suretle 
kilisenin teşekkülüne hukuki imkanlan da hazırlıyan i.mperator. 
ORİGİNES ve �onofizitlere karşı hareket etmiştir. 

KABİR : (1440 - 1510) \ Hindistan'da - İslam ile Hinduizm. arasında bir 
senteze varın.ağa uğraşan, büvük mistik şair . . Hinduizm'de mev-
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cud olan ilah. resim ve heykellerini reddetmekle beraber, yegane 
Allah'ın ismi olarak hind avatarasi RAMA'nın adını kullanmış
tır. · RABİNDRAN ATH TAGORE tarafından İngilizceye çevrilmiş 
mistik şiirleri, tasavvufun en güzel hususiyetlerini göstermekte
dir ; halbuki şayanı hayret ahenklerine rağmen kafi derecede ta
nınrnaınaktadır. ) . 

. / J 
KALİ - DURGA : Hinduizm'de, ŞİV A'nın zevcesi, Himalaya'nın kızı ; 

doğuran ve öldüren bir ana ilahe. Bazen kendisine insan kurban
lan takdim edilmiştir ; onun şerefine yapılan ayinler, bazen pek 
şehevidir. Bununla beraber, Hindistan'ın büyük mistik şairleri 
derin ve canlı bir aşkla bu ezeli anneye teveccüh edip, ona ha-: 
raretli il8.hileT armağan etmişlerdir. 

KALLOGENİA : Yunanistan'da kadınlar tarafından tapılan «güzel do
ğum veren» ilahe. 

KATARİNA, GENOVA'lı : (1447 - 1510) . Kendisine iyi amellerle, bil
hassa hastalara bakışa, veren bir İtalyan azizesi. Sert bir zühd, 
ve ateşli vizyonlarla meşhurdur; bilhassa purgat.orium hakkında
ki vizyonlan katolik kilisede takdir edilen bir kitapta· neşredil
miştir. Dua ve vizyonlarından anlaşıldığı veçhile, Allah'ta şahsi 
taraflar değil, gayri şahsi taraflar üzerinde durimiştur; yani, 
neoplatonik mistik ananesine sadık kalınışbr. 
F. VON HÜGEL, The mystical Element of Religion, as stodied 
in St. Catharine of Genova and her friends. 1908 . .  

KATARİNA, SİENA'LI : (1347 - 1380) . Dominikan taıikatine mensup, 
pek faal bir İtalyan mistik hatun. Ortaçağda çok kullanılan bir 
tabir ile, İsA'nın gelini sayılan KATARİNA, kilise siyasetinde, 
PapalanAvignon'dan Roma'ya getirmesi ile büyük bir muvaf
fakiyet kazanmıştır. 

KEB · :  Mısır dininde, yeryüzü ilahı. Bu, dinlerde ender tesadüf edilen bir 
tasavvurdur; ekseriya, yeryüzü dişi bir varlık şeklinde şahıslan
dırılmaktadır. 

KHEPRA : Mısır'da On şehrinin ilahiyatçılarına göre, güneş ilahının 
sabahleyin aldığı isim. 

KLE�NS : İskenderiye'li (m. s. 216 dan evvel ölmüş) .  Büyük İsken
deriy�li kateket mektebinin reisi; Ona ve taraftarlarına göre, bü-
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tün felsefe ve muhtelif milli dinlerde, bir olan il@Llog.os .keru!ini 
i_östermiştir ; ıman ile akıl arasında bir ahe.nlune:v .. c11.ddıu:._�di 
dü11y_ada organizasyon halinde görünen hıristiyan kilise, gittikçe 
ı:y!ıani bir _şekilde gelişmelidir. 

KONSTANTiN : 306 - 337 Roma imperatoru olan, 317 umumi din ser
bestliğini ilan eden ve biraz sonra Hıristiyanlığa devletinde en 
mühim yeri veren, hükümdar. Ölümünden evvel vaftiz olan 
KONSTANTiN, imperatorun, kilisenin - de hiikümdarı olduğunu 
ileri sürmüştür. 

J{RİŞNA : Hinduizın'de VİSNU'nun bir avatarası. Belki eski zamanlar
da bir esatir kahra�nından, yahud da bir yer ilahından gelişmiş, 
sonra hem arabacı, hem de çoban sıfatiyle Hind dini edebiyatında 
temsil edilmektedir. 

KSENOFANES : (m. ö. 570 - 480) Yunan - fe�sefesinde inkişaf eden din 
· tenkidini ifadelendiren bir feylesof. Bilhassa HOMER ve HESİ

OD'un esatiriıide göze çarpan antromorfistik tasavvurları şiddet
le tenkid etmiştir. 

KUETZALKOHUATL :  Azteklerde, kültür getirici ilah. _ Esatire göre, 
doğuda bir kızın doğurduğu bir kahramandır. 

KUNGF:UTSE (KONFUZİUS) : (m. ö. 551 - 479) , Çin dininin reforma
törü. Muhtelif vazifeler gördükten sonra öğretmen olan, bilhas
sa Çin edebiyatının eski adetlerden bahseden eserlerini tahsil 

· eden, şiir ve - musikiye önem veren KUNGFUTSE, 508 senesinde 
bakan olmuş, siyasi buhranlardan ötürü memleketini terk etmiş
tir. Onun gayesi, geleneğin bozulması dolayısiyle her bakımdan 
tehlikeli bir duruma düşen memleketine yardım edip vatandaşla
rını an'anevi şekilde terbiye etmek idi. Bunun için klasik edebi
yatı toplayıp kanun şekline getirmiştir. Dini meselelerle çok az, 
meşguldü ; - daha fazla ahlak konusu üzerinde durmuştur. m. :ö� 204 
senesinde mezarında ilk defa kurbanlar takdim edilmiş, m. s. 1912 
gök ve yeryüzü ilahları payesine yükseltilmiştir. 

KViRiNUs : Roma dininde, fonksyonları pek iyi bilinmiyen :  büyük bir 
ilah. 

KVANYIN (jap. KWANNON) , Mahayana Buddizm'de, Götaina BUD
- DA'nın dyanıbodisatva'sı olan AVALOKİTEŞV ARA'nm Çin ve 
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Japonya'da aldığı şekil. EskiÇin ana ilaheleriyle birleştirilip şef
katli bir ilahe olmuştur. Kadınlar, ondan . çocuk .istirham ederler, 
hastalar, afiyet ve şifa rica ederler. Resimlerde, bir çok defa bir 
çocukla beraber gösterilmektedir. 

K\.J3ELE : Frikyalı b� ana ilahe ; ona tapma adeti m; ö·. 204 · senesinde 
Roma'ya gelmiştir. ·KYBELE'ye nılıkaddes olan madde, - siyah bir 
taş heykeldir. Esatir ve ayinlerde, onunla .ATTİS arasında.ki aşk 
macerası mevzuu bahistir. 

LAKŞMİ : Hinduizm'da, güzelliğin, evlenırienin ve zenginliğin ilahesi, 
VİŞNU'nun zevcesi. Onun mukaddes hayvanı, inektir. 

LANG, ANDREW : (1844 - 1912) , İngiliz bir din bilgini. Bilhassa ipti
dai dinlerle meşgul olan LANG, dinlerde mitolojik tasavvurların 
ikinci planda geldiklerini ve · dinin «pratik» · taraflarından icldşaf 
ettiklerini söylemiştir. 
The Making of Religion. 1898. 

LAQTSE : Aşağı yukarı m. ö. 604 te doğan, muhtemelen arşiv memur.u 
oİan büyük Çin ilahiyatçı ve feylesof. Ne zamari. oldüğünü "bilmi
yoruz ; onun hüviyetini · yalnız Taoteking adli küÇük · kitabından 
istidlal edebiliriz. Çin'de eski ve yeni za.nianl�rda e_n derin mistik 
sayılabilir. ' · 

LAR : Roma'da, ev ve ateş ilahı, eve ait olan tarİaların da kÔruyucusu. 

LEİBNİZ, G. W. (1646 - 1716) : Alman aydınlatma felsefes�d� en bü
yük şah�iyet. İlmin bütün sahasında - .matematik'ten . teolojiye 
kadar - çalışan LEİBNİZ, idealistlk bir siStem yaratmış, alem
lerde mevcud olan büyük �engi göstermeğe .çalışnıışiır. 

LEO, İSAURİOS, (716 - 741) : Bizans imperatoru olan, :7� se:ıı.esinde 
ikon'lan kiliselerden kaldırtan ve bundan dolayı ortodoks kilise
nin mukavemetini uyandıran hükümdar; 

LOKİ : Eski Jermen mitolojisinde, yansı dev, yansı ilah olan bir var
lık. ODİN'in kankardeşi olan LOKİ, çeşit çeşit şekillerde göze_ 
görünüyor : Sinek, kartal, balık, ayı, acuze v.s; AfoŞ . ile sıkı ·bir 
münasebeti vardır. · · ·  
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LUTHER, MARTİN : (1483 - 1546) , 1505 te Erfurt ı;ıehrinde rahip olan, 
üç sene sonra Wittenberg'de .profesörlüğe tayin edilen Alman re
formatörü, 1517 de doktrinlerini bildirdikten sonra, 1521 Alman 
imperatorunun huzilrunda akidelerini müdafaa etmiş ; resmi ki
lise ile münasebetlerini kesmiı;ıtir. İncil ve Ahd Atik'i A:Imancaya 
çevirmiştir. LUTHER'in teolojik tasavvurları, kendi tecrübelerin
den anlaşılmaktadır. Uzun seneler, iyi amellerle, riyazetle Allaİi.'m 
inayetini aradıktan sonra, bu inayetin Allah'ın serbest bir hedi
yesi olduğunu anlamı§ ve bu hakikata binaen, insana, yalnız, 

. İsA'da tecelli e.@n ilahi sevgiye güvenip bütün gÜ.nahlanna rağ
iİien Allah'm rahmetine itimad etmeY.! öğretmiştir. iiieıl'de bu fi-
1cfi'lerı arayıp bulm'il§tur. Bundan dolayı, Papalık.ta temerküz 
eden komplike . katolik sisteme karı;ıı hareket etmiş, kilisede laik 
elemanına ehemmiyet vermiştir. 

M.ıµTREYİ : Upani§3dla,r.da, bazı yerlerde hitap edilen bir hanım. 

M,ALEAKİ : Babil sürgühlüğünden sonra lsrail'de kısa zaman için va'z
larda bulunan bir peygamber. 

MANİ (215 - 273) :( Partlı asil ailelerden birinin oğlu olarak Babil'de do
ğan MANİ, zoroastrik ve gnostik unsurları birleştirip yeni bir di
ni sistem yaratmağa çalıı;ımıştır. Pek komplike bir mitoloji vası
tasiyle, insanın, içinde, gizlenilen nur parçalarını kurtarıp tekrar 
nur dünyasına dönmesini öğretmiştir. Sisteminde hem ZERDÜŞT, 
hem de BUDDA ve İSA bir rol oynamaktadır ; MANİ, kendisi
ni, İsA'nm vadettiği paraklet saymıı;ıtır. Faal miSY<inerler saye
sinde, Manikeizm oldukça çabuk Türkistana kadar ilerlemiştir. 
MANİ'nin kendisi ise, zoroastrik muganlann teşviki ile tevkif edil-

. miı;ıtir} Onun ressam olduğunu söyliyen rivayetler, herhalde, ma
nikeistlerin mukaddes kitaplarını en zarif ı;ıekilde süslemelerin
den ileri gelmiş olsa gerektir. 

MAHAVİRA : (m. ö. 539 - 467) Şiına.li Hindistan'da Jaina tarikatini.iı 
kurucusu, veya daha eski sistemlerin reformatörü. Mutlak bir 
zühd istiyen MAHA VİRA, elbise giymeksizin dilenci rahip sıfa
tiyle dolaşml§tır. Kendisine verilen lakab, Jaina, «galib, yenen» 
dir. . 

MANiKKA VAŞAGA : (Belki m. s. 8. asır) , Tamil dilinde yazan, ilahi
lerini Ştv A ve KALİDURGA'ya yönelten. şair; Hindistan' da ya-
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şıyan dini şairlerin en büyüğü olsa gerektir ; ·ilahilerinde, hudud
lan aşan, her şeyi yakan, en kuvvetli renklerle parlıyan bir aşk 
görünmektedir. 

MAN'U : Veda ve Hinduizme göre, dünyanın yaradılışından sonra ilk de
fa kurban takdim eden insan ; bir tufan esnasında, o zaman ba
lık şeklinde dünyaya gelen VİŞNlJ.; tarafından kurtarılmıştır. MA
NU'ya atfedilen eseT, Brahmanların vazife, hak ve ahlakından 
malfuna.t veren, m. ö. 2. inci asır ile m. s.  2. asır arasında yazılan 
bir hukuk kitabıdır. 

MARK AUREL : Roma'da 161 - 180 imperator. Yunanca bir eseri, Stoa 
İelsefesinin ve ahlakının mükenimel bir örneğidir ; çünkü impe
rator, teori bakımından değil, kendi tecrübelerine göre konuş
mak selahiyetine sahiptir. 

MARDUK : Babil şehrinin yer ilahı ki, o, m. ö. 1950 senesinden itibaren 
Amuru dinastisinin zaferinden dolayı büyük ilahlar arasında 
sayılıp EA'nın oğlu olarak kabul edilmiş ve bu vesile ile Babil 
panteoun'unun en mühim şahsiyeti olmuştur. Ezelde tiamat ejde
rini öldüren MARDUK, EA'nın hikmetine iştirak ettiği için üfü
rükçülerin, tab:b:eriıı ilahı da olmuştur. Ona karşı icra edilen iba
det, yeni Asur devletinin zamanına kadar yaşamağa devam et
miştir. 

MARKİON (ölümü takriben m. s. 160) , Sinoplu bir adam, PAVLUS'un 
en sert taraftarı. O, Esld Ahıd'de şeriat ve emirlerden başka bir 
şey görmemiş, orada faaliyette bulunan ilahi varlığı fena ve za
lim olarak telakki etmiştir. İncil'de tecelli eden, sevgi ve merha
met olan ISA, «yabancı ilah» ,  Eski Ahd'in ilahının zıddıdır. MAR
KİON, kendine göre LUKA'nın İncil'inden, PA VLUS 'un mekt!.ip
larından ve Resfıllerin İşlerlııden hususi bir Ahdi Cedid tertiple
miştir. Kilise, merhametsiz bir riyazetle· yaşıyan MARKİON'u 
zındık saymıştır. 

�vrARS : Roma'da harb ilahı, kendi milletinin koruyucusu, bundan dola
yı da tarlaları himaye eden bir ilah. Mukaddes ayı, hala onun i s
mini taşıyan mart ayıdır. 

MA TRES : ( «anneler» )  Keltlerde üçlük şeklinde tasvir edilen ilaheler. 

MAYMONİD : (1135 - 1204) , İspanya'da büyüyen, sonra Mısır'da tabib 
olarak yaşıyan büyük Yahudi feylesof ve ilahiyatçı. M7şna'yı ş1-r-
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hetmiş, Yahudi akideyi güzel bir sistemde izah etmiş ve, bilhassa 
ARİSTOTELES'in felsefesine Yahudilikte bir yer vermiştir. Hal
buki Tevrat'ın an'anesine sadık kalarak, dünyanın ezeli olmasını 
muhtemel görmemiş, onun yaradılmış olmasının ihtimale daha 
yakın olduğunu ileri sürmüştür. MAYMONİD'in eserleri, arap 
feylesofların fikirlerini de garba nakletmeğe yardım etmişlerdir ; 
onlar Yahudiliğin inkişafı için de gayet önemlidirler. 

MEHTHİLD, MAGDEBURG'lu : °cTakrlben 1212 - 1280) , dominikan ta
rikatına tertiar olarak mensup olan bu büyük Alman mistik ve. 
şair, ortaçağda mistik yolundan yürüyen kadınlar arasında hu
susi bir yer almaktadır . . « mfilıiyetin akan ziyası» adlı kitabı, ne
sir ve şiir şeklinde, yeni kelimeleri yaratmaktan çekinmeden, en 
cesur ifadeleri bile• kullanarak, ilahi aşkın sırrına ima etmektedir. 

MELKİSEDEK : Tekvin 14, 17 - 20 e göre, Kudüs'te kıral ve kahin olan, 
İBRAHİM'i takdis eden bir zat. İncil'de, İbr. 7, İSA o kahin - kıra
lma benzetilmektedir. 

MENG - TSE : · (372 - 289) , Çin'de KUNGFUTSE'nin doktrinlerini mU
dafaa eden ve tazelendiren bir edebiyatçı. Onun eserleri, derin 
bir insan sevgisini ve geniş bir müsamaha fikrini göstermekteuir. 

MERYEM ANA : İSA'nın annesi (Bak Mk. 6, 3 ;  Mt. 13, 35 ; Res. 1, 14) 
En eski rivayetlere göre, Marangoz YUSUF'un refikası ve başka 
çocukların da annesi idi ; Matta'ya göre İncil, bakire olarak Isa'
yı doğurduğunu söylem�ktedir. Buna dayanarak hıristiyan kilise, 
onun, hem ISA'nın doğumundan evvel, hem de bundan sonra ha
kire olduğunu ileri sürmektedir. Efes konsilinde, kendisine «Al
lah'ı doğuran» lakabı verilmiştir ; bu sıfatla, lsA tarafından 1c
ra edilen kurtuluşa muvassıt olarak iştirak etmektedir. İlahiyat
çılar, MERYEM ANA'nın her günahtan masum olup, hatta asli 

su9'a müptela olmadığını ileri sürmüşler ve bundan ötürü, ölüme 
de maruz kalmadığını istidlal etmişlerdir. - Oldukça erken, 
MERYEM ANA'ya gösterilen ihtiram liturjide hususi bayramlar, 
hususi dua ve ilahiler şeklinde geniş bir yer tutmuştur ; bilhassa 
şark kilisesi kendisine gayet derin bir hürmet göstermektedir. 
Protestan kilise, MERYEM ANA'ya lsA'nm annesi olarak ihti
ram etmekle beraber, ona ait bayramların hemen hepsini kaldır
mıştır. En eski zamanlardan beri, MERYEM ANA'yı temsil eden 
resimler, onun şerefine yazılan şiirler bütün kilisede yayılmıştı ; 
keramet gösteren MERYEM heykelleri, MERYEM ANA'nm te-
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cellileri bilhassa katolik halk dininde .. gayet _büyük bir rol oyna
maktadır. - Mistikleri için MER�EM ANA, Allah'ın sözüne ıta
at eden, Allah'ı kendinde kabul eden kalbin güze! bir sembolüdUr. 

MiCHiZANE : (847 - 903) , Japonya'da meşhur bir edebiyatçı ; ölümün
den sonra, ilim ve yazı sanatının ilahı payesine çıkarılmıştır. 

. . . 
. 

·U 
MESSOR : Roma'da hasad topiamasının ilahı. 

MİCHA : . (m. ö. 700 den evvel) , Filistinde kısa bir zaman için yabancı 
ilahların perestişi aleyhine tehdit sözlerinde bulunan bir pey
gamber. 

:MİKADO : Güneş ilahesinin torunu sayılan Japonya imperatoru. 

MİTRA : Eski indojermenlerde, ışıkla bir münasebeti olan bir _ilah. Hin
distan'da V ARUNA ile beraber bulunan MİTRA, göklerdeki ni
zamın muhafaza edicisidir ; ahd-ü vefanın ilahıdır. Eski İran di
ııinde en mühim şahsiyet o idi ; ZERDÜŞT tarafından reddedil� 
mekle beraber sonraki asırlarda tekrar Zerdüşt dinine sızmıştır. 
İbadeti, bilhassa şimali - garbi İran'da icra edilmiş, oradan, baş
ka unsurlar benimsedikten sonra askerler vasıtasiyle Roma'ya 
gelip Roma imperatorluğunun ta kenarlarına kadar intişar et:.. 
miştir. Burada, kötü devlerle savaşan, mitik boğayı öldüren, ba
zen · güneşle birleştirilen MİTRA'ya mahsus ibadeti m. s. 4. üncü 
asra kadar Avrupa'da devam etmiştir. 

MOLOK : İsrail'de, muhtelif yerlerde ismi geçen bir ilah ki, ona, rivaye
te göre çocuklar kurban olarak takdim edilmiştir. 

MONTANUS : (ölümü m. s. 178) , Hıristiyanlığm profetik hususiye•tle
rini canlandırmağa çalışan Frikyalı bir zahid ; . kilisede o zaman 
büyük bir rol oynamıyan eski hıristiyan eskatolojik fikirleri onun 
mezhebinde dinin merkezini teşkil etmiştir; 

MUSA : Tevrat'ta Çıkış kitabından itibaren, Mısır'da bulunan Ya
hudileri Filistin'e götürmeğe çalışan MUSA'nın : hayatı · hakkında 
az Çok lejandlı rivayetler bulunmaktadır. Mısır'dan çıkış galiba 
takriben m. ö. 1250 de· vuku bulmuştur. MUSA'nın şahsiyeti hak
kında hemen hiç müsbet malfunat mevcud değildir·; onun büyük 
eseri, İsrail milletine yeni ·bir Tanrı mefhumunu vermesidir. Ken
disine Tur dağında tecelli eden· Y AHVE, din tarihinde ilk defa 



· tarihe bağlı bir ilahtır, Bunun için; MUsA'yı din tarihinin en mü
him şahsiyetlerinden saymamız lazımdır. Tevrat ise., onun eseri , 
değildir; yalnız ona ait hikayeler ve tarih boyunca ona atfedilen 
söz ve emirleri ihtiva etmektedir. 

AiÜLLER, MAx : · (1823 - 1900) , .Alman müsteşriki, sonra İngiltere'de 
Din bilgileri profesörü. Onun teşviki ile, Şark dinlerinin bütün 
mukaddes kitap ve ehemmiyetli vesikalarının tercümelerini ihti
va eden Sacred Books of the East adlı kolleksiyon neşredilmiştir. 
Din tarihi konusu üzerinde yazdığı kitaplarda, geniş bir tolerans 
kendini göstermektedir. 

NABU : (NEBO) Akad mitolojisinde MARDUK'un oğlu sayılan, kültür 
ve bilhassa yazı sanatını getiren, elinde bir kalem tutarak temsil 
edilen ilah. 

NAHUM : Galiba m. ö. 620 senelerinde Filistin'e hücum eden Asur kı
rallan aleyhine ses çıkaran bir İbrani peygamber. 

NAMTAR : Akad mitolojisinde, bir hastalık devi. 

NANAK : (1469 - 1538) , şimali Hindistan'da, KABİR'den ilham alarak, 
mistik yoldan geçen ve dokunaklı beyitlerde vuslat ve Allah'ın 
vahdetini ifadelendiren bir şair. Onun beyitleri, Sikh'lerin mu
kaddes kitabına menkuldür. 

NEFTİZ : Mısır mitolojisinde, SETH'in kızkardeşi ve zevcesi. 

NEHEMİA : Babil sürgünlüğünden sonra Kudüs'ün tamirine bakan, bil
hassa surlann inşasını teşvik eden, İran hükı1metinin hizmetin
de bulunan bir Yahudi memur. Yaptıklan, Neheınia kitabında an
lablm.aktadır. 

NEPTUN : Roma'da deniz . ilahı. 

l\TERGAL : Sümer ve Akad mitolojisinde ilk zamanlarda güneş hara
retinin ilahı, aynı zamanda - yeraltı ülkesinin ilahesini yendik
ten sonra onun kocası olarak - yeraltı ülkesinin hükümdan, dev 
ve_ gullerin kıralı. 

NESTORİUS : (ölümü 451) , 428 - 431 İstanbul patriarkı, Efes konsilin-
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de, İSA'da mevcud . olan iki· tabiat hakJp.ndaki doktrinleri redde
. dildikten sonra Mısır'a nefyedilmiştir. 

NİÇİREN : (1222 .,. 1281) , Japonya'da Buddizm'in en enteresan şahsi
yetlerinden biri. Jodo mezhebinde büyümesine rağmen Buddizm'. 
in bütün mezh�blerini reddetmiş, halkı tövbeye çağırarak va'zlar 
vermiştir. Suddha.İma - ·Pundarik��mtra'dan aldığı fikirlere göre, 
Budda'mİı varlığı mekan ve zamanda mevcud olan bütün olayla
ra şamildir. Sert ve müsamahasız tasavvurlarından ötürü, bir kaç 
defa hükfunet tarafından tevkif edilmi----şur:---· 

NİKOLAUS, MİRA'lı : (Ölümü m. s. 350) , Aziz ünvanını alan, merha
met ve insan sevgisiyle meşhur olan bir episkopos. Anma günün
de - 6. Aralık - hala çocuklara hediyeler verilmektedir; ona da
ir birçok lejandlar _ halkta ·yaşamaktadır. 

NİNURTA : Sümer ve Akad mitolojisinde fırtına ilahı, sonra bu sıfa
tından dolayı harp· ilahı şeklinde gelişen varlık. Bazı yerlerde, taş 
ve nebatlann ilahı da sayılmıştır. 

NUT : Mısır'da, gök i18.hesi. 

NYBERG, H. S. (1889) , İsveç müsteşrik ve din bilgini, Eski Ahid ve 
bilhassa ZERDÜŞT dini hakkındaki kıymetli eserleri ile meş
hurdur. 

NYÖRD : Jermenlerde, Van adlı ilahlara dahil bir verimlilik ilahı. 

OBADJA : İsrail peygamberlerinin biri ; zamanı belli değil ; pek kısa 
vahylerinde Y AHVE'nin adalet ve cezasından bahsedilir . 

. 

ODİN (WODAN) : Jermenlerde, ölülerin ilahı, sonra büyük büyücü ve 
mukaddes harflerin üstadı, asil muhariblerin koruyucusu ve za
fer bahşeden bir varlık. İki kargası ile beraber, sekiz ayaklı kır 
. atnia binmiş olarak bulutlardan geçtiği tasavvur edilir. 

OGÜST : (m. ö. 27 - m. s. 14) Roma imperatoru. En çok sevdiği ilah 
APOLLON olan OGÜST, eski Roma ayinlerini canlandırmağa ça
lışmıştır. Onun genius'una tapınmış, ölümünden sonra kendisi 
ilahlaştınlmıştır. 
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OKKAM : · (Ölümü 1347) , İngiliz franziskan rahibi, iskolastikte, AKVİ
NAS'lı THOMAS'ın muhalifi. _Ona göre, imanda «niçin'?» diye so
rulmaz, iman ve ilim, iki zıddu: «Paradoks olduğu için ona ina
nıyorum.» 

ORFE : · Trakya'dan gelen bir mitolojik şahsiyet ki, efsanelere göre, gü
zel besteleri ile vahşi hayvanları bile munisleştirmiştir. Yine esa
tire göre çıldıran kadınların parçalayıp öldürdükleri ORFE'nin 
ismine m. ö. 6. asırda ortaya çıkan Orfizın denilen mistik - aske
tik ce-reyan bağlıdır. 

ORİGİNES : (Takriben 185 - 254) , (' İskenderiye· kateket mektebinde 
KLEMENS'in talebest Kendini dini sebeblerle hadım eden ORİ
GİNES, eski kilisenin en bü�k üstadlanndan biridfr; halli dini 
ile hıristiyan mistiği arasında bir köprü yaratmışt..Eıristiyanlığın, 
bütün _ _i�şfil!.la!'.!!Lffi_ı;ıj_olduğunu, yalnız insanların muhtelif sevi
yei�lı:ıe naza��!L�rı �y_rı şekillerae-gôründüğünü söylemiştir. 
'NeöPlafollik--felsefesine dayanarak, insana, ezeli ve ebedi Iogos'a 
kadar çıkmasını öğreten ORİGİNES, apokatastasis doktrini ile, 
dünyanın sonunda Allah'tan başka bir şey. kalmıyacağını ileri 
sürmüştür. Aynı zamanda, Neşidelerin neşidesinin sembollerinden 
istifade ederek mistik aşkı övmüş, Tevrat ve İncil'in metinleri:rıJ 
de dikkatle incelemiş ve birbiri ile mukayese etmiştir. Bütün bu 
faziletlerine rağm.en, 553 te kilise tarafından zındıklar arasına 
konmuştur.} 

OSİRİS : Mısır'da, NİL'in taşması ile ve binnetice verimlilikle münase
betleri olan bir ilah. Mitolojide, KEB ve NUT'un ilk oğlu, kar
deşi SETH tarafından öldürülmüş ve bundan sonra ölüler ilahı 
olmuştur. Halbuki a§ağı yukarı m. ö. 2700 senesinden beri ölü
lerin ilahı sayılmıştır. · FİRAVUN, ölüm.ünden sonra OSİRİS 
oluyor. Asır_larca süren bir inkişaftan dolayı, nihayet her insanın, 
ölüm.ünden sonra bu ilahla birleşeceği söylenilmiştir. OSİRİS, 
esas itibariyle hayvan şeklinde, yahud hayvanın refakatiyle tas
vir edilmemiştir ;  Apis boğası ile münasebeti oldukça geç bir za
mana aittir. 

OTTO, RUDOLF : . (1869 - 1937) . Senelerce Marburg'da İlahiyat profe
sörü olan OTTO, \dinin, bütün başka ilim ve tecrübelerden farklı 
olarak yalnız kendi mahiyetinden anlaşıldığını ileri sürmüş ve bu 
suretle bütün dm bilginliğine yeni bir temel vermiştir. Ulfı.hiyetin 
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cemal ve celal tarafını vasıflandırmak için,·- mysterium fascinans 
ve myste.rium tremendum tabirlerini kullanmıştır. Muhtelif dinle
rin _mukayesesinde kıymetli araştırmalarda bulunan OTTO, din- . 
lerin birleşmesine yardım . etmek maksadı ile «Religi.öser Mensch
heitsbund» adlı bir organizasyon kurmuştur� 

OTTO, WALTER F. : (1874) , Yunan diµi tasavvurlarının en mahir ter
cümanlarından biri. Kitaplarında, Yunan ilahlarının mahiyetini 
mükemmelen izah etmiştir. 

PAN : Yunanistan'da, hayvanlann,· çobanların ilahı (Roma'da FAVNUS) 

PAVLUS : Tarsus'ta doğan, hellenistik - Yahudi cemaatına mensup 
olan, hıristiyanlığın inkişafını hazırlıyan havari. Hıristiyanları 
şiddetle takip ettikten sonra, lSA'nın bir vizyonu sayesinde hı
ristiyan olup uzun seyahatlerinde muhteUf milletlerde misyoner
lik etmiştir. Kıbrıs ve Pamfiliya, cenubi Anadolu, sonra Suriye, 
Konya, Yunanistan'dan geçtikten sonra üç sene kadar (50 - 53) 
Efes'te kalmış, tekrar Yunanistan'a, ve bir daha Kudüs'e dön
dükten sonra Roma'ya gitmiş, orada martir olarak ölmüştür. 
Kurduğu cemaatlara yazdığı mektuplarda, Yahudi şeriatten aer
best olan, yalnız lSA'nın ölümünde peyda olan kurtuluşa güve
nen bir dini bildirmiştir. lSA'nın ·gelişi ile, yeni aion, ebedi di.in
ya şimdiden gelmiştir. c_ P A VLUS, �SA'nın bildirdiklerine başka 
bir şekil vermiştir ; onun eserlerinin muhteviyatı, ls.A.'da olduğu 
gibi eskatolojik bir tasavvur değil, ls.A.'nın kendisi, onun kurtu
luş amelidir. Bu sebepten bazı liberal ilahiyatçılar, PA VLUS'un 
fikirlerini reddederek iNClL'de görünen ls.A. tasavvuruna dön
müşlerdir. Halbuki P A VLUS'un mektuplarının, eldeki muhtelif 
İncillerden daha evvel yazılmış olması dolayısiyle, bu teşebbüs
ler de pek faydalı bir netice verememiştir:) 

PENAT : Roma'da, yemek dolaplarının ve mahzenin ilahları ; evin oca
ğı ile bir münasebetleri mevcud olduğu için Roma devlet ayinle
rinde VESTA mabedinde onlara da yer ayrılmıştı. 

PERSEFONE : Yunan mitolojisinde, ZEVS ile DEMETER'in kızı, HA
DES tarafından kaçırıldıktan sonra yeraltı ülkesinin kıraliçesi.,. 
dir. Onda, verimlilik ve ktonik ilahelerin bir birleşmesi görün
mektedir. 
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PETRUS : (KEF AS, yani «Kaya» ) ,  SİM:ON adlı bir balıkçı, İ�'nın ilk 
havarilerinden biri. Matta 16, 18 e göre, İSA ke:ı;ıdisi için kurula
cak kilisede hususi bir yer verip «Sen, üz.erinde kilisemi kuraca
ğım. kayasın» demiştir. Bu söze, Roma kilisesi hakkını dayan
maktadır. Rivayete göre, İSA, kıyamından sonra ilk olarak PET
RUS'a görünmüştür. (1. Kor. 15,5) .  O, Kudüs'te teşekkül eden 
hıristiyan cemaatın reisi idi. Onunla PA VLUS arasında bir za
manlar bir muhalefet çıkmıştır ; çünkü PETRUS, Yahudi an'ane
lerini daha fazla muhafaza etmek istemiştir. ;Halbuki o da, PAV
LUS gibi, Roma'ya gitmiş, martir olmuş, rivayete göre PAV
LUS ile aynı günde öldürülmüştür. 

PLO'İ'İN : (Takriben 205 - 270) 11/fısırlı ; Roma' da okumuş, hem EFLA.
TUN:'un, hem de STOA'nın felsefesi ile meşgul olan büyük bir 
mistik feylesof. Bir olan Allah'tan nus vasıtasiyle .çıkan, ta mad
di dünyaya kadarTnen füh,Jek!:aı:.... menseine çıkmalıdır. Ruhu 
mutlak olanla birleşen vecid, PLOTİN'e hayatında dört defa na
sip olmuştur. Mistik felsefesini, Ennead'larda izah etmiştir.- ·mm.n, 
hemg�b,-·ı;; . şarkta bütün Ortaçağda icra ettiği tesir hayrete 
şayandır. 
Plotins Enııea.den, tere. H. Fr. MÜLLER, 1878 - 1880. 

POSEiDON : Yunanistan'da bütün sularıp. ilahı, sonra bilhassa deniz 
ilahı. Onun mukaddes hayvanı at olduğundan, onun şerefine hu
susi bayramlarda at yarışmalan . . icra edilmişlerdir. - Roma'da, 
ona müşabih ilah, NEPTUN'dur. 

PRAJAPATİ : «Mahlfikatın rabbi»·, Brahmaniı:ım'de dünyayı yaratan, 
insanlara çocuk veren bir ilahi varlık. Bildiğimize göre, onun iba
deti büyük bir rol oynamamıştır ; bu ibadet ilahiyatçıların yarat
tıkları bir mefhum idi. 

PROMİTOR : Roma'da, buğdayı mahzenlerden çıkarma ilahı. 

PTAH : Mısır dininde, Menif şehrinin ilahı, san'atkarlarm ve esnafın 
koruyucusu. Onun mukaddes hayvanı, Apis boğası idi. 

PİTAGOR : (Takriben m. ö. 532) , büyük bir matematikçi, sayılar teo
risinden başka musikiyle de meşgul idi, Tenasüh fikirlerini Yu
nanistan'da neşretmiş ve feleklerin, yıldızların ahenkli rakıslan 
üzerinde durmuştur. 
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RADA : Hinduizm'de KRİŞNA'nın hakiki sevgilisi, Allah'ı seven ve onun 
· tarafından sevilen kalbin bir sembolü. 

RAMA : Hinduizm'de VİŞNU'nun bir tecellisi ;  prens olan RAMA, zev
cesiyle 14 sene memleketinden uzak kalıp bu arada çok müşkül 
muharebeler ge_çmeğe mecbur olmuştur. O da, Bhakti mistiğinL11 
bir ülküsüdür. KABİR, 'RAMA iştnini Allah ismi olarak kullan
maktadır. 

RAMAKRİŞNA : (1834 - 1886)-(Hinduizm'de son asırda meydana çıkan 
en cana yakın şahsiyet. �er kadında, ilahi annenin bir tecellisini 
gören RAMAKRİŞNA, Hind mistiğinin pek tipik bir mümessili-

-� 
dir. Bütün iradesini ilahi iradede erittikten sonra, dinJe.rin esaslı 
birliğine ima ediyol_' : «Var oluş, bilgi ve saadet olan Bir, bazılar 
tarafından God, bizılar tarafından Allah, bazılar tarafından Ha
_ri; bazılar tarafından brahma diye isimlendirilir.») 
ROMAİN ROLLAND, La v:e de Ramalnishna. Paris 1929. 

RAMAN : Babil'de bir rüzgar ve fırtına ilahı, çok defa ADAD'la birleş
tirilmiştir. 

RAMANUJA : ·(Ölümü takriben 1138) . Vedanta felsefesinin ikinci bü
yük mümessili. Ona göre, BRAHMAN ismile vas!flandırılan ilahi 
varlık, bütün iyi sıfatları iÇillde taşıy_or ve fö�ssaclü-şünm:ekle 
muttasıftır. Onun için BRAHM.AN'dan çıkan alem bir hayal, bir 

. �a değildir, bir realiteY-iJlaizdır Bu suretle, halk ibadetiılde 
bir rol oynıyan ilahların perestişine ve bilhassa bhakti mıstigıni 
Vedanta felsefesine sızdırroıstıc - . ..--

--- �-- -

RE : Mısır'da güneş ilahı, memleketin ilk milli ilahı ; On teolojisine gö
re, bir ilah dokuzluğuııun en yüksek ilahıdır. 

REP ARATOR : Roma' da toprağın sapanla ikinci defa yarmasının ilahı. 

ROHUS, Aziz : (Takriben 1295 - 1327) , katolik kilisede halkı vebaya 
karşı koruyan bir aziz. 

ROLLE, RİCHARD : (1290 - 1349) , ilk İngiliz mistiği. Oksford'da tah
sil ettikten sonra inzivaya çekilmiş, franziskan mistik duygusunu 
ifade etmiş ve felsefi sistemlere değil, hayatta lazım olan mistik 
temrin ve tecrübelere kıymet verı:rllştir. 
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RUYSBROEK, JAN DE : (1293 - 1381) , Belçika' da yaşıyan, :ı;p.istik ter..: 
biyesini ECKHART'tan alan ve onun fikirlerini geliştirip rfıhani 
hayata tatbik eden büyÜk bir mistik. Eserlerinde, san'atkarane 
tertiplendirilmiş merhalelerden vuslata giden yolu gös.termiş, 

. ECKHART'ın talebesi olarak ulfilıiyetin, derinliği idrak edilemi
yecek esrarı üzerinde durmuştur. Şimali - garbi Avrupa'da mis
tik cereyanlar onun sayesinde pek kuvvetli olmuştur. 

RUDRA : Vetla'larda bir fırtına ve hastalık ilahı ki, ondan, Hinduizm'
de ŞİV A inkişaf ebniştir. 

SAMUEL : İsrail'de kırallığın te'sis edilişinc�e pek büyük faaliyet gös
teren bir şahsiyet. Ona dair malumat, Eski Ahid'de· 1. ve il. Sa-
muel kitaplarıııda yazılmıştır. 

· 

SAOŞY ANT : .ZERDÜŞT dininde, dünyanın sonunda bir kızın ZER
DÜŞT'ün spermasından doğuracağı kahraman, ki iyi ve kötü 
prensip arasındaki mücadelenin son safhasını iyilerin zaferi ile 
bitirecektir. 

SARA : iBRAHilvI'in zevcesi, İSHAK'ın annesi. 

SAUL : İsrail milletinin, aşağı yukarı m. ö. 1000 senesinden itibaren 
hüküm süren ilk kıralı. 

SCHMİDT, P. WİLHELM : (Ölümü 1954) , Katolik din bilgini. Eserle
rinde, dünyada en iptidai milletlerde bir monoteizmin mevcud ol
masını ispat etmeğe çalışmış ve bu hususta pek enteresan malfı.-· 
mat toplamıştır. 

SCHOPENHAUER, ARTUR : (1788 - 1860) , 19. uncu asrın en kuvvet
li feylesoflarmdan biri ki, Hind fikirlerinden ilham ahp hem 
N'ı-vana. hem de Upanişadlann umuın1 birlik mefhfı.munu benim
semiştir. 

SCHLEİERMACHER, FRİEDRİCH DANİEL : (1768 - 1834) , Berlin'de 
lutheran papaz ve profesör. «Din hakkındaki konferansları» ve 
başka eserleri ile 19. uncu asrın di�J hayatında derin bir tesir bı
rakmıştır ; dinin psikolojik taraflarını belirtmeğe çalışmış ve di
nin mahiyetini «mutlak bir merbutiyet, »  olarak tavsif etmiştir. 
Mistik fikirleri ile karışmış · olan derin ve güzel teolojik sistem, 
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bugün bilhassa dialektik teoloji tarafından, fazla sübjektif olduğu 
için, reddedilmektedir. 

SCHWEİTZER, ALBERT : (1875) , zamanımızın en şayanı hayret in
sanlarından J:ıiri. Esas itibariyle ilahiyatçı olan ve bu sll;atiyle, 
lSA'nın eskatolojik va'zını gösteren «Geschichte öer Leben - Jesu 
- Forschung» adlı kitabinda . son �ı:;ırların lSA hakkındaki fi.kirle
rini belirten SCHWEİTZER, tıp ile de meşgul oldu, 1913 den iti
baren Orta Afrika'da hastahaneler kurmuş ve oradaki zencileri 
maddi ve ma'nev! bakımdan kuvvetlendirmeğe çalışmakta ; «Ha
yata karşı hürmet» sözleriyle teksif e·dilen ahlak felsefesini kuv
veden fiile çıkarmağa uğraşmaktadır. Aynı zamanda, zamanımı
zın en iyi musikinas ve org çalanlarından biridir. 

SEHMET : Mısır'da, aslan başlı bir harp Hahesi ; PTAH'ın zevcesi . 
,. .  

SEMELE : Yunan mitolojisine göre ZEVS'in bir maşukası, DİONİSOS'
un annesi. HERA'nın kıskançlığından dolayı ZEVS onu ateşle 
yakmıştır. 

SENEKA (m. ö. 4 - m. s. 65) Stoa felsefesine mensup bir Romalı feylesof. 
Hayatı, bir ölüm hazırlığını sanmış, tabiat kanunlarına mutabık 
yaşıyan insanlardan, daima yardıma hazır olan umumi bir merha
met talep etmiştir. Eski Hİristiyanlığa da tesirler bırakmıştır. 

SERVET, MİCHAEL : (Ölümü 1554) . Teslis akidesini itiraf etmediği 
için Geneva'da CALVİN'in emri üzerine ateşle yakılmıştır ; o, 
protestan inkvisizyonun ilk kurbanlarındandır. 

SERAPİS : (OSİRİS ve APİS BUGA) , ptolomai.k devrinde hellenistik 
tesirler altında Mısır'da husfile gelen, şarka ve garbe intişar eden 
bir ilah birleşmesi. Onun yanında, yine İSİS bulun.maktadır; OSİ
RİS'ten tevarüs . edilen bir hususiyeti , ölülerin hükümdarı olma
sıdır. 

SETH : Mısır mitolojisiıide, kardeşi OSİRİS'i öldüren il.8.h. 

SİDDARTA : BUDDA'nın ismi. 

SİMEON, (YENİ TEOLOG) : (949 - 1022) , İstanbul'da rahip olan, son
ra nefy olunan mistik şair. Şark kilisesinin en kuvvetli şairi olsa 
gerektir. Vecidde ilahi nuru görmüş, onun güzelliğini şiirlerinde 
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ifadelendirmeğe çalışmıştır. ilahi aşk ile dolu olan SİMEON, şi
irlerinde bilhassa insanın Allah'la birleşmesinden, vuslatın ve in
sanı takdis eden inayetin sırrından bahsetmektedir. 
N. STETHATOS : Un grand mystique byzantin. Vie de Symeon 
1e Nouveau Theologien, Texte grec . . .  et trad française. Roma 
1928. KİLİAN KİRCHHOFF, Licht vom Licht. (SİMEON'un ila
hilerinin Almanca tercümeleri) . 

SİMSON : Hak�mler 13 ; 15; 16 ya göre, israil'in büyük hakimlerinden 
biri. Onun kuvveti, saçlarında bulunuyor ; belki tabiat kuvvetinin 
ve bilhassa güneşin bir şahıslandınlmasıdır. 

SİN : Akad dininde, ay ilahı, yıldızlara bağlı olan büyük ü�lüğün en mü
himmi. Bütün 8.Iemi.n padişahı olduğu gibi, güneşi ve yıldızlan da 
doğurmuştur : - ŞAMAŞ ve İŞTAR onun çocuklandır -. ilahi
lerde, kalın boynuzlu bir boğaya, bir kayığa vey�mavi sakallı bir 
adama benzetilmektedir. Onun ibadetinin merkezi, Ur şehri, son
ra da Haran şehri idi. Yemen'de oturan Sami aşiretlerde de, ·  bu 
ay ilahı en önemli yeri tutmuştur. 

SÖDERBLOM, NATHAN : (1866 - 1931) isveç'in büyük din adamı ve 
alimi. Paris'te papaz olduktan sonra 1901 senesinde Uppsala Üni
versitesinde, 1912 de Le 'pzig'de profesör olmuş, 1914 te, İsveç 
Arkepiskoposu seçilmiştir. Ayrılmış olan kiliseleri birleştirmek 
maksadiyle, 1925 te Stockholm'da büyük bir kilise toplantısı ter
tip e tmiştir. Müteaddid resmi vazifelerinin yanında, din bilgisi 
salıasır da bir çok kıymetli kitaplar da yayınlamıştır ; bilhassa 
«Das Werden des Gottesglaubeııs» 1914 (dinin aslını üç unsurda 
araştırmaktadır : Mana'ya inanış, Animizm ve Yükse"K Tanrı'ya 
inanı�) Dinlerin mukaddes ldtaplan, LUTHER'in teolojisi, eski 
İran dini v.s. hakkında eserleri mevcuddur ;  ölümünden sonra, 
Der Iebendige Gott adlı, muhtelif dini şahsiyetlerin iç tecrübele
rini tr bili eden bir kitabı FRİEDRİCH HEİLER tarafından neş
redilmiştir. 

SOFOKLES : (496 ..: 406) ,Yunanistan'ın büyük' dram yazan. Eserlerin
de, kısme tin değiştirilmez kuvvetini, insanın bu husustaki zayıflı
ğını göstermiştir. 
K. REİNHARDT, Sophokles. 1948 

SOKRAT :  (469 - 399) Yunanistan'ın büyük felsefe üstadı. Şahsiyeti, 
yalmz EFLA TUN'un eserlerinde görünmektedir. Kuvvetli rıir iç 
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sesinin emirlerine uyarak hareket eden SOKRAT, vatandaşların
da sual ve konuşma vasıtasiyle ahlak duygusunu, haki.kata ,,;11suz
luğu uyandırmakla meşgul idi. 

SOL iNViCTUS ELAGABAL : Sami memleketlerden gelen bir BAAL 
ile MİmA arasındaki birleşmeden ileri gelen . bir ilah. Takriben 
m. s. 270 de Roma'ya getirilmiştir. . ı/ 

SOMA : Hindistan'da, Veda'larda medhedilen, ölümsüzlük veren mukad
des kurban şarabı, kendisi de ilahlaştırılmıştır. 

SOZİNİ, LELİO VE FAUSTO : (16 ıncı yüzyıl ) Teslis'i kabf:ı.l etmiyen 
iki İtalyan hukukçu. 

SRAOŞA : Zoroastrizm'de, «İtaat, doğru dinleyiş» ma'nasını taşıyan bir 
ilahi varlık. 

STEİNER, RUDOLF : (1861 - 1925) , Theosof, sonra da 1913 senesinde 
Antroposofik cemaatın kurucusu ki Hind fikirlerini, hıristiyan 
unsurlarını ve GOETHE'nin muhtelif _ta.Sii:Y.Viirlarını birleştirme
ğe çalışmıştır. Kendisi, enteresan ri'ıhani tecrübelerden geçmiştir ; 
tarafdarları kendisine hemen her sahada yeni ve hayatı iyileşti
ren bilgiler atfetmektedirler. 

STERKULİNUS : Roma'da tarlaları gübreleme ilahı. 

ŞUBRİA TOR : Roma'da yabani otları söküp atma ilahı. 

SUSO (SEUSE) , HEİNRİCH : (Takriben 1295 - 1366) , cenubi Alman· 
ya'da yaşıyan bir dominikan, rahibi. ECKHART'ın yanında tahsil 
etmiştir ama, onun mistiği, ECKHART'ınkinden daha yumuşak, 
daha şahsi bir ilah mefhumunu göstermektedir. Bilhassa_.MER
YEM ANA 'ya ve onun birer sembolü olen her kadına gös.terdi
� hürmet meşhurdur. «Ebedi hikmete aid _ldtapçık» adlı en meş
hur eserinde, ilahi hikmet ile vaki olan mistik konuşmalardan 
bahsetmektedir. 

SÜLEYMAN : DA VUD'un oğlu, 10 uncu asırda İsrailin kıralı (Bak 2. 
Sam. 6 - 20, 1. Kırallar) . Bütün kuvvetlerini kültürel ve ticari 
amellere veren SÜLEYMAN, Kudüs'te bina ettirdiği mabed sa
yesinde şöhret _kazanmıştır. Onun saltanatında, İsrail milleti en 
refahlı günlerini görmüştür. Kültürel b.aşarıları gözönünde tu-
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tarken, halkın; muhtelif zamanlara ait hikmet sözleri, şiir, mez
mur ve daha başka kıymetli eserleri kendisine atfetmesi şayanı 
hayret değildir. 

ŞAMAŞ : Eski sa.mi ·güneş ilahı ki - bilhassa Akad mitolojisinde - ay 
ilahının blr oğlu olarak telakki edilmiştir. ŞAMAŞ, her şeyi gö
ren adaletli hakim, kanunları bildiren ilahtır. 

ŞAN - Tİ  : Eski Çin'de , gök hükümdarı. 

ŞANKARA : (Bazen ŞANKARAÇARYA, Üstad ŞANKARA ; ölümü 
takriben m. s. 820) Vedanta felsefesinin ilk ve en büyük mümes
sili. Upanişadlan şerhederken advaita doktrinini geliştirmiştir : 
hakiki varlık, yalnız BRAHMAN'dır ; bu dünya onun bir haya
lidir. Bu hakikati içten bilen arif, ölümünden sonra BR.AHMJ\:N 
ne-li.klesece.k__ye_samşara'dan kurtulacakbr. --·----
ŞANKARA, Upaııişadlann felsefesini son neticeleriı:ı.e kadar ge
tirmiş ve mistiğin son hududuna kadar ilerlemiştir. 

ŞAPUR I : (241 - 272) İran imperatoru. 

ŞEARYAŞUB : İŞAYA'nın bir oğlu ; ismin ma'nası, İŞAYA'nın ümidi
ni ifadelendirmektedir «Bir kalıntı tövbe edecektir.» . 

ŞİNRAN : (1173 - 1263 ) , �Mahayana Buddizmine Japonya' da yeni bir 
şekil veren, Jodo mezhebinin hususiyetlerini daha vazıh bir su
rette belirten reformatör. İnsanın kurtuluşu için yalnız AMİDA'
ya inanış lazımdır. Eski rahip an'anesini bırakarak 12U3 senesin
de evlenmiştir. İlahileri ile itikadları halk arasında yayılmıştı�/ 

ŞiV A : Hinduizm'de tahrib edici ,rakkas, zalıid, mor boğazlı ilah, büyiik 
üçlüğün üçüncü - kısmı. Tevlit edici olduğu için Linga şeklinde 
temsil edilmektedir. 

TAGORE, RABİNDRANATH : (1861 - 1941) , Eski bir Brahman aile
sinden gelen, babası Brahmo - Saınaj hareketine iştirak eden TA
GORE, Ben�al dilinde pek sanatkarane şiirleri ile, �rkye garb 
d!!!ıya görüşünün ahepkli bir sentezini yarat:mağa..-uğmşJ:nıştıı:. 
�nd zahid emirlerini bertaraf eden, tabiat güzelliğinde Allah'ın �tapan, aşk yş s�ızi�.Jlj�n TAGORE, şairane ve dün-
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yaya yakın olan mistiği sayesinde garp'ta Hindistan'a · çok dost
lar kazandırmıştır. 

TALES, MİLETLİ : (m. ö. 640 - 548) , Yunan tabiat feylesoflarından bi
ri ; ona göre, dünyanın yaradılışında en büyük rol oynıyan pren
sip, sudur. 

. ı/ 
TAMMUZ : (Sümer DUlYIUZİ) eski Şark dinlerinde IŞTAR'ın maşfıku 

olan, genç bir çoban ilahı. Merasim ve· mitlerde, onun ölüp yine 
hayata kavuşması temsil edilmiştir. 
A. MOORTGAT, Tam.muz. 1�49. 

TAULER : (Takriben 1300 - 1361) , dominikan tarlkatine mensup, ECK
HART'in talebesi olan bir mistik. ECKHART'tan daha fazla mis
tiğin hayata tatbik edilmesi, mistik va'zları ile meşgul olmuş ve 
garbi Almanya'da kuvvetli bir mistik hareket uyandırmıştır. 

TEKATLIPOKA : Azteklerde öldürücü güneş hararetini şahıslandıran, 
insan kanına susayan gayet korkunç bir ilahi varlık. 

TERESA DE JESU : (1515 - 1582) .� Karın.el tarikatinin büyük reforma
törü. İspanya'da yetişen mistikler arasında, bu hatun en büyük 
rolü oynamıştır. Yazdığı eserlerinin yanında, manastırda gördü
ğü harikulade iç tecrübeleri ile, tarikatin reformünü yorulmaz 
bir faaliyet ile· icra etmiştir. Eserlerinden, mistik duanın dört de
recesine dair fikirleri gayet mühimdir ; ruhun çıkışını da derin 
bir psikolojik bilgi ile anlatmıştır. Viziyonlarında, ilahi askın ya
nan oku ile vurulmuştur. Şüphesiz ıd, mistikle Allah arasın�a
ki olan «buYfili konuşma»,  yani vecde getiren dua, hıristiyan mis
tikte onun yaptığı kadar güzel tasvir edilmemiştir� 

TERSTEEGEN, GERHARD : (1697 - 1769) , garbi Almanya'da . yaşıyaıı 
bir dokumacı ; Fransız kvietistlerin eserlerini tercüme edip vata
nında tanıtmıştır ; mistiklerin biografyalarını da neşretmiştir. 
Hc.lbüki en önemli eseri, ilahileridir. Şirin, sakin ve hu zurla dolu 
şiirleri hala protestan kiliselerinde okunmaktadır. 

TERTULLİAN : m. s. 2. asrın sonunda faaliyette bulunan bir hıristiyan 
edebiyatçı. Hukuk ve felsefe sahalarında çalıştıktan sonra kilise
ye dokunan hemen her meseleye dair risaleler neşretmiş, !atin di
linin pek mantıki formüllerinden istifade ederek t.eslis ve İSA 
hakkında kat'i ve değiştirilmez mefhumlar yaratmıştır. Lakin 
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hıristiyanlığın ahlaki emirlerini o kadar sert bir şekilde ileri sür
. müştür ki, neticede resmi kiliseden ayrılarak MONTANUS'up. 
mezhebine katılmıştır. 

THALLO : Yunanistan'da verimlilik veren, çocukları büyüten ilahe·. 

THOMAS, AKVİNAS'lı : (1225 - 1274) . 1243 dominikan tadkatine inti
sab eden, Paris ve Almanya'da okuyan THOMAS, Ortaçağ'm en 
büyük iskolastik ilahiyatçısı sayılmaktadır. (ARİSTOTELES'in 
fikir ve bilhassa mantığını benimsemek suretiyle kilisenin dok
trinlerine felsefi bir temel kurmuştur. İman ve akli bilgi birbirini 
tamamlamaktadır ; inayet, insanın tabıatini mahv etmıyor, onu 

·· kemalleştiriyor. THOMAS'm--günahların bağışlanması üzerinde 
g-11 tabiatin mayet vasıtasiyle tamamlaştırılması üzerinde du
rulmaktadır. Teolojik �stemini, Suınına theologın.� adlrbtlyll�
rmde iskolastik metodlara göre izah etmiştir ; hıristiyan olmıyan
ları ve bilhassa müslümanlan Hıristiyanlığa döndürmek maksa
diyle, !!!umma contra gentiles'i yazmıştır. Onun yarattığı teolojik 
sistem, katolik kilisede· hala büyük bir yer tutmaktadır) 
M. GRABMANN, Thomas von Aquin. 1926. 

THOMAS A KEMPİS, (1380-1471) ,  Hollandalı rahip. Onun, rahiplere tah
sis ettiği, İmitatlo Chrlsti adlı kitab hala katolik- halkta okun
maktadır. 

THUM :  Mısır'da, On'daki güneş ilahiyatçılarına göre, güneşin akşam 
vakti aldığı ad. 

TİEN : Çin'de, ilah sanılan gök. 

TOR (DONAR) : Jermenlerde çekiç'le tasvir edilen, kuvvetli ve biraz 
kaba fırtına ilahı. Romalılar onu kendi JUPİTER'lerine· benzet
Iİıişlerdir ; aslen her halde Hindistan'daki İNDRA'ya benziyen bir 
ilahtır. Jermen mitolojisinde oldukça büyük bir rol oynıyan TOR'-

. un mukaddes günü, perşembedir (Donnerstag, thursday) . 

TOT : Mısır'da, yazma san'atının ve ilmin ilahı ki, ölüler muhakemesinde 
yazicı vazifesini temsil eder ve ölülerin amellerini yazar. 

TSONG - KAPA : · (1357 - 1419) , Tibet'te Lamaism'in reformatörü. 

TULSİ DAS : (1532 - 1623) , Hindistan'da, ekseriya Benares'te· yaşıyan 
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m:stik şair. RAMA'ya dair eserinde, dokunaklı beyitlerle insanı 
kurtaran aşk ve RAMA'ya güYenişi anlatm;ştır ; onun eseri, ha�a 
Hindistan'da çok sevilmektedir. 

TYLOR, EDW ARD BURNETT : (1832 - 1917) , İngiliz etnolog ve· antro
poloğu. Din tarihi_nde, ;Animizm teorisini ileri sürmüştür . 

. ı/ 
TYR (ZİU) : Je.rmenlerde harp ilahı ve yargıç, kılıçla savaşan bir kah

raman. Romalılar, onu MA..."R.S'la mukayese etmişlerdir. Onun mu
kaddes günü, salı günüdür. (D'.enstag, tuesday) . 

UDDALAKA : Upanişadların feylesoflarından biri. 

URANOS : Eski Yunan mitolojisine göre, gök ilahı, GEA'nın kocası, ti-
, 

tanların babası ; kendi oğlu KRONOS (zaman ilahı) tarafından 
hadını edilerek azlolunmuştur. 

rŞAS : Veda'larda şafak ilahesi ; gök kapılarını şuaları ile açar. 

VAFTİZCİ YAHYA : (Bak. Mr. 1, 1 - 8 ; Mt. 3, 1 - 12 ;  Luk. 3, 1 - 20) Er
den çölünde tövbeye ·çağıran vaiz. Eski İsrail peygamberleri gi
bi, ayinleri beğenmemiş, tevbihlerde bulunmuştur. Erden suların
da icra ettiği vaftiz, insanlara gelecek kıyamette muvaffakiyet 
verecekti.Hükilınet tarafından idam edilmiştir. 

V ALKÜR : Jermenlerde harb perileTi, ölü kahramanlan muharebeden 
sonra ODİN'in hisarına götüren kızlar. 

YAN'lar : Jermenlerde, verimlilik ve doğurganlıkla· alakadar olan, bil
hassa şimali - şarki mıntakalarda bir rol oynıyan ilahlar ; onların 
en önemlileri, NYÖRD,FREYR ve FREYA dırlar. Bir ibadet mer
kezi, Uppsala şehri idi. 

V ARUNA : Veda'larda, dünyanın nizamını koruyan, yargıç ve kıral olan, 
muhteşem, sihir bilen, günahları cezalandırıp affeden Rabb. 

VENÜS : Roma' da güzellik· ve aşk ilahesi. 

VERKUAKTOR : Roma'da toprağı sapanla ilk defa sürmenin ilahı. 
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VESTA : Rom�' da ocak ateşinin · ilahesi (bak. Yunanistan HESTİA) . 
Onun ocağı, Roma devletinin merke:zi sayılmıştır. VESTA'ya tak
dis edilen kızlar, husftsi tabu emirlerine tabi idiler. 

VİŞNU : l Hinduizm'de bulunan teslisin ikinci şahsı, muhafaza edici ve 
arasıra bir kısmını dünyaya indiren ve bu suretle devleri yenen, 
mavi renkli ilah. Halk ViŞNU ve onun avataralan olan RAMA ve 
KRİŞNA'ya karşı derin ve sıcak bir sevgi duymaktadır.) 

VİŞTASPA : ZERDÜŞT'ün dinine ilk olarak iştirak eden kıral. 

VİVEKANDANDA : (1862 - 1902) , { RAMAKRİŞNA'nın talebesi ; onun 
fikirlerini garbda tanıtmak maksadiyle uzun seyahatlar yapmış
tır. Veda.uta. felsefesi ona göre, dünyanın en mükemmel dinidir ve 
her yerde kabul edilmeğe şayan fikir sistemidir.) 

VULKANUS : Roma'da ateşin ve demircilerin ilahı. 

W AGNER, RİCHARD : (1813 - 1883) , Alman bestekA:r ;  operalarında 
eski Jermen mitolojisinden parçaları canlandırmağı denemiş, ba
zen de buddist fikirlerinin te'sirleri altında kalmıştır. 

WENNOFER : Mısır'da OSİRİS'in bir ismi. 

YAHVE : t�minin telaffuzu belli olmıyan, İsrail milletinin ilahı. Mukad
des ismini · suiistimal etmemek için onu oldukça geç «adonay» 
«Rab» kelimesinin harekeleri ile okumuşlardır ; böylece YEHOV A 
olmuştur. Asli isminin izahı, Çıkış 3,14 de verilmektedir : «BEN 
OLANIM» (hyy «Olmak» kökilnden) Midyan kabilenin bir aşiret · 
ilahı, yahud Tur dağında yerleştirilen bir fırtına ilahı olan Yah
ve, MUSA'nın zamanından beri · tarihte faal ve müessir olan, İs
rail ile merbut bulunan tek hakiki ilah şeklinde kendini göster
miştir. 

YAKUB : İsrail milletinin atası, İSHAK'ın oğlu, YUSUF'un babası, tipile 
bir çoban. Ona dair hikayeler, Tekvin'in muhtelif yerlerinde anla
tılmaktadır ; en mühim noktalar, BETH'EL'de gördüğü viziyon 
(28, 11) ve iJ.8.hi bir varlıkla güreşidir (32, 23) . 

Y."1MA : Hindistan'da ölümü gören ilk insan. Bundan dolayı öli.Herin kı
ralı ve ahirette hakim olarak tasvir edilmiştir. 
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Y ANUS : Roma'da kapının, sonra da ailenin ilahı. İki başlı veya iki yüz
lü Y ANUS, devlet ayinlerinde de yer almıştır, Onun mukaddes 
ayı, senenin başlangıcı olan ocak ayı (Januar, Janvier) dir. 

YEHUDA HALEVİ : (1085 - 1141 den sonra) . Ortaçağ'da müslümaıı 
İspanya'da çiçeJr açan yahudi felsefe ve şiir san'atının en mahir 
müıİıessili. Toledo . şehrinde · doğan'. HALEVİ, Arap edebiyatının 
kaidelerini İbrani şiirine tatbik etmiştir ; şiirlerinde, atalarının 
vatanı olan Kudüs'e duyduğu hasreti, (Sion şiirleri) , Yahudiliğin 
kederlerini anlatmış, Filistin'e gidince yazdığı «deniz şiirleri» nde, 
tabiatın heybetini ifade etmiştir. Aynı zamanda iyi bir feylesof 
idi ; aı ·- Hazari adlı kitabında, İmam GAZZALİ'nin tesiri altmda 
muasır felsefeyi tenkid edip , dillin sırrını Allah'la beraber yaşa
masında görmüştür : Allah hakkuii:laKı-bi!gi;Cllii olriiaktan uzak 
kalır. 

YEREMİY A : (Takriben m. ö. 650 - 577 den sonra) . İsrai� peygamber-
· 1erinin en büyüğü. Gençliğinde bile Allah 'm sözünü dinliyen 
(1,  10) , aşağı yukan 627 senesinde ilk defa vahylerini bildiren 

YEREMİYA, yabancı Baallern gösterilen perestiş aleyhine savaş
mıştır. Kıral YOŞİYA'nın reformlarından sonra bir zaman sus
muş, 612 den itıbaren tekrar va'zetmeğe başlamış, bundan soıira 
kıral ve kahinler tara�mdan takip edilip çöle çekilmiştir. Babil 
orduları yaklaştıkları zaman, kıralın bu milletle mevcud olan ah
de sadık kalmasını talep etmiş ama muvaffak olamamış ; kavmi
nin en büyük kısmı Babil'e götürüldükten sonra bir kaç vatanda
şı ile beraber Mısır'a gitmek zorunda kalmıştır. YEREMİY A'mn 
hususiyeti� pek şahsi bir ifade, gayet müessir dualar, sonra da 
bi�çok semloolik amellerdir. Onun sözleri, bir arka<;la,şı tarafmdan 
yazılmıştır. O, sonraki İsraili takva ve dini şiirler üzerinde pek 
derin bir tesir bırakmıştır. 

YOŞİYA : 639 - 609 Yehuda'nın kıralı. 622, kahinlerin teşviki ile ibadeti 
yabancı unsurlardan temizletmiş, ayinleri, eskisi gibi, Kudüs'teki 
mabed'de temerküz ettirmiştir. 609 da Mısır Firavnuna karşı mu
haı"ebeye çıkarken öldürülmüştür. 

YOŞU : Musa'nın hademe ve halifesi. Onun ismini taşıyan kitab, bap 
1 - .12 de Erden mıntakasının fethini, 12 - 34 bu toprakların pay:
laşbrılm.asını anlatmaktadır.- Yoşu kitabı, tam Tevrat gibi, yah
viştin ve elohistin redaksyonlarını göstermektedir. 
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YUHANNA (YAHYA) : Rivayett göre, lSA'nın en çok sevdiği havari. 
Galiba Kudüs'te martir olarak ölmüştür. Kendisine atfedilen, İn
cil'in en mistik kismını teşkil eden esetler hakikatte ona ait de
ğildir. 

YUNO : Roma'da, kadınların hayat kuvveti ; sc:inra YUPİTER'in zevcesi 
sıfatiyle «mutlak kadın». 

YUPİTER : (Dyaus piter, nur pederi) , Roma'da gök ilahı ; gök gürül
tüsü ve yağmurun sahibi odur. Aynı zamanda adalet ve ahdin de 
ilahıdır. 

YUSUF : Rivayete göre. YAKUB'un oğlu ; onun hikayesi, Esld Ahd'in 

en güzel parçalarından biri olduğu gibi, Kur'an'da da hikayelerin 
en güzeli olarak tavsif edilmektedir. 

ZAKARYA : (m. ö. 520 - 516) , Babil sürgünlüğünden sonra, mabedin 
binasına ehemmiyetle işaret eden, muhtelif vahylerini bildiren bir 
İsrail peygamber. 

ZEFANYA : Takriben m. ö. 625 Kudüs'te bulunan, eskatoloj!k va'zlar 
veren, tövbe ve huşu talep eden bir İsrailli peygamber. · 

ZENON : (336 - 264) Stoa felsefesinin ilk mümessili. 

ZERDÜŞT (ZOROASTER) : m. ö. 6 ıncı asırdan evvel monoteistik bir 
dini İran'da yaratmağa çalışan peygamber. Oıiun en mühim vah
yi, herhalde «Boğa hakkındaki gatha» da muhafaza edilmektedir;  
o zamandan beri, iyi prensipi temsil eden AHURA MAZDA'mn 
faaliyetini müşahede etmiştir. İlk tarafdarlarını Sırdarya mınta
kalarında bulmuştur. Hususi hayatına dair hemen hiç bir malO.
mat elde edilemiyor. 

ZERV AN : Eski İran dininde ve ZERDÜŞT'ten sonra husfile gelen bir 
cereyanda, zaman ilahı ; erkek ve kadın prensipi, doğurduğu ikiz 
.. AHURA MAZDA ve AHRİMAN'de peyda olan iyi ve kötü pren
sipi de taşımaktadır. Zerdüşt dininde yer bulmamıştır. 

ZEVS : Yunan mitolojisine göre·, KRONOS'un oğlu. Nurlu bir gök ila-. 
hıdır, fırtına ve yağmurla da ilgilidir. Gittikçe bütün ilahi sıfat
ları benimsiyen, birçok yabancı ilahlarla birleşen en yüksek ilah 
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oluyor ; feylesof ve şairlere göre, dünyayı tanzim eden prensip, 
yegane realite odur. 

· 

A. B. COOK, ZEUS. Cambridge 1914. 

ZWiNGLİ, HULDRYCH : (1484 - 1531) , İsviçre'li reformatör . .  Huma-. 
nistik, geniş ruhlu bir adam, LUTHER'den fazla altla dayanan, 
fosan tabiatinin ·bazı iyi noktalarıw da itiraf eden ZWİNGLİ, ev
har1stiya meselesinde LUTHER ile anlaşamarmş, LUTHER'den 
daha spiritualistik bir telakki ileri sürmüştür . .  

DİNLERİN VE DİNİ CEREYANLARIN İSİMLERİ. 

ANTROPOSOFİSM : 1913 R. STEİNER tarafından i'theeosofik fi.kirle
re dayanarak t� edilen, Hind ve· hıristiyan fik1rlerini birleşti
ren, bir cereyan. _ _  Karma ve tenasüh fikri mevcud olmakla beraber 
'1sa kurtarıcı olara.k-ıeraIDır-ecnimiştır. BufüilaıemaeouyülrDir 
anenk göiülüp bu ahengi de _gündelik h�ta tatbik etmeğe ça--- . 
lışılmaktadır. I · bir terbiye sistemi mevcuddur· Mürakebeye bü-
�k yer ayrılmıstıı·:_!, bilhas�Almany�'da pek muva alrı>�u. 

APOLEGETLER : 2. ,J.ısırda, hıı:i.stiyan ana fikirlerini Yunan ve bilhassa 
Stoa felsefesLya.Mımiyle-lm�endirmeğe calısan ilahiyatçılar 
(JUSTİN v.s.)  Dinin esrarını, felsefe vasıtasiyle nüfuz ederek gör

meğe uğraşan a:-fei,-bütliii-fusaruarrunn�Y..c.ifd_Qla.n 19gos s�
tikos'u�Vcii"diyetine ·kaırioiiilllşfa;, bu suretle Yunan felsefe-
----------�- · ·:-;:;-:-�-.-�__,���-:-:-��:--:--:---;-".;:---�ini de, -�ıristiyanlığı hazırlıyan bir «mekteb» olarak takdir et-
mişlerdir. 

AVERROİSTLER : ( İBNÜ RÜŞD'ün (Lat. A VERROES) eserlerinden 
yapılan tercümelerine dayanan, dünyanın ezeli ve ebedi oluşunu, 
felsefi hakikatle dini hakikatin nrra.-yr.ı·şe-y-·ö1dligUiiUileri süren 
ve bunun ıçın re�a"'tölik kilisesi tarafından 13. asıtda redde
dilen bir felsefi cereyan) 

BENEDİKTİN T.AR1KATI :  (0.S.B. )(Nursia'lı BENEDİKT'in takriben 529 
senesinde kurduğu bir rahip tarikati. BASİLİUS'un nümunesine. 
sadık kalarak manastırlarda yaşıyan rahib cemaatları, tek ba
şına yaşıyan zahidlere tercih etmiş ve tesis ettiği tarikate mü-
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kem.mel bir kanun vermiştir. Orare et laborare, <)ua etmek ve ça
lışmakla meşgul olan benediktlıı rahipler, kültür bakımından bü
tün garbi Avrupa'da şayanı hayret eserler yaratmışlardır ; on
lar hala dini edebiyat, liturjik ve bu gibi meselelerde en faal ve 

· en ıiıahir tarı.kati teşkil etmektedirler.) 

BAPTİSTLER : İngiltere'de 17 . .  inci asırda m�dana sı.k;an, çocuk vaf
tizmini kabul etmıyen, yalnız büyükleri - en eski hiristryan ade-

-fü1eg8re - vaftiz eden bir cemaat{Onların büyük bir kısmı, Ame
'rika'ya göçmüştür ; 1834 te Almanya'da Baptist mezhebi bir yer 
bulmuştur. Ba.ptistler, kilise kanun ve idarelerini reddediyorlar ;  
yalnız Eski ve Yeni Ahd'in otoritesine ehemmiyet veren cema
atin yegane reisi, İ s a ' dır ; bu dünyada onun bir reisi bulun
mamaktadır.) 

BON DİNİ : Eski Tibet milli dini. Tabiat dev ve perilerine büyük bir ina
nış mevcuddur ; onların hiddetini teskın etmek içm1:yinler icra 

---- . � edilmis. bilhassa tehlikeli yol ve geçitlerde lfüçük kuroaI:ılar tak-
dfıii:"" edilmiştir. (Bu adet, hala mevcuddur) .  Büyü ve sihir ile meş
gul olan kahinler, insanlarla ilahlar arasındaki münaseôetlerı tan
�_clmjşJerdir.'\ffinduiznı'in tesirlerini gösteren bu aıiide, zaman 
ilerledikçe bir mitoloji de geliştirilmiştir ; onun kalıntıları, Bud-· 
dizm ile karıştırılmıştır) 
H . . HOFFMANN Zur Gesclı'chte der t"betischen Bon-Religion. 
1938. 

BRAHMO - SAMAJ 1• Geçen asrın ortasında Hindistan'da kurulan, Hindu
izmi, hıristiyan fikirleri�rdımiyle (bilhassa içtimai�ki 
ülküleri ile) yenileştirip canlandırmağa çalışan bir · cereya.rl. Ta-

---- � 
rafdarları az· olmakla beraber önemli bir rol oynıyan bu cemiye-
tin en güzide üyelerlnden b!ri şair TAGORE idi. ') 

DOMİN.İKAN TA�T : (ordo fratrum praedicatoruın, O.P. ) (1216 sene
. sinde · kurulan, bilhassa zındıklara karşı savaşan ve· pek kuvvetli 
vaizleri ile meşhur olan büyük rahip tarikati. Bir taraftan inkvi
siyonu icra eden bu tarikat te, öbür taraftan Akvinas'lı THOMAS, 
ECKHART ve başka büyük mistik şahsiyetler yetişmişlerdir} 

EKUMENİK HAREKE·r : ( Ayrılan kiliselerin birleştirilmesine çalışan, 
. İsveç episkopos'u SÖDERBLOM tarafından teşvik edilen ve ilk 
büyük ifadesini 1925 de Stockholm'daki büyük kongrede bulan 
bir cereyan ki son harbten sonra tekrar . işlerine başlamıştır� . 
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EPİSKOP ALİZİM :(Ep�skoposların konsiline kilisede en büyük tesir icra 
etmesinin taraftarları ki, papalıkta görünen temerküz hareketi' 
aleyhine savaşmışlardır. 13. üncü asırdaz:ı. itiparen, bilhassa 14. 
üncü asırda bir çok ilahiyatçılar bu fikirlere iştirak etmişlerdir. 
EpiskopaliZın papaların tehdidine rağmen, 18. ii:ıci asra kadar 
arasıra Avrupa'da, bilhassa Fransa kilisesinde, görünmüştür, İn
falP.bilitas akidesinin ·bildirilmesj.nden sonra, bu cereyan tekrar 
katolik kilisede _husule gelın.iş, </Eski katolik» kilisesinin teşekkü
lüne· sebeb olmuştur:) 

ERMENİ KİLİSESİ : ,fİlk hıristiyan milli kilisesi, 280 senesinden beri 
mevcud olan bu kilise, Kalkedon konsilinin kararlarıiıı kabul et
memiştir; o, en eski zamanlara ait liturjik usulleri muhafaza 
etmektedir J) 

FERİSİLER : (Yahudilerde, miladdan önce ortaya çıkan, şeriatın en kü
çük teferruatına bile· riayet eden bir grup. Tevri.t'ın şerhi olan 
şifahi geleneğe en büyük ehemmiyeti atfetmişlerdir. Onlar, son
raki asırlarda talmud'u yaratmışlardır ; sinagog müessesesine 
Yahudilikte önemli yerini veren onlardır.) 

FRANZİSKAN TAR1KATİ (ordo fratrum minorum, OFM) : ,-jAssisi'li 
FRANZ'ın şagirdleri ki hiç bir şeye malik değillerdir ; manastır 
da pek fakir ol.malıdır. Bilhassa vaız ve ruhani yardımla meşgul 
olan bu taıikatin reisi, 12 sene için seçilen bir «general» dir. Baş
ka tarikatlarde olduğu gibi, Franziskanların da bir kadın tarika
tı vardır. Bu tarikata yakın olan tertiarlar, F. nin fikirlerini bü
tün garb dünyasına yaymışlardır. Tarikatin kendisinde, asırlar 
J;ıoyunca birkaç aynlık ı;ıeyda olmuştur ; bu suretle, birçok kücük 
tarikatlere bölünmüştür.f 

GNOSTİK : (Ma'rjfe) : İnsanın, Allah'ı tanımak vasıtasiyle k 
ğım<ıTeri süren cereyaruar.�aı ı yalnız böyle bir bilgiye inhi
sar etmiyen marife, gnostik denilen dinlerde büyük ve komplike 
sistemler yaratmıştır : · makrokosmos ile ınikrokosmos arasındaki 
münasebetleri ; mutlak ilahi varlıktan _çıkan muhtelif aionlann 
mahiyeti, dünyanın gittikçe Allah'tan uzaklaşması, riihani varlık
ların hierarkileri hakkında pek komplike telakkileri ileri sürmüş
tür. Birçok dinlerde gnostik fikirlere rastlamamıza rağmen, bu 
tabir bilhassa hellenistik devrin sonunda, ve Hıristiyanlığın kom-
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şuluğunda, yaşıyan cereyanlarda kullanılmaktadırı/Gnostik ha
reketlerde· iki telakki göze çarpmaktadır. Birisi zahidane, aske
thaır : bütün inşanlar, dünyevi ve---nla'd<il şey:erden ictinab et
:inek sfıretiyle ilahi asıllarına döneceklerdir ; öbür teUi.kki lıber
tihıst'fiF:Outiin msarilar, b_E.fü_n_giinahlan işleiileffiiirler, çünlfü 
dünya'"nın en fanı ve en maddi haline gelmesinden evvel kurtu
lli!f ve yukarıya çlkan hareket peyda olamıyacaktır�-gö� 
rılştenilerı gelen cere�nlar. satıh altında ba�ı �mezhep

-Ierueyaşamaga devam etmiştir· 
LEİSEGANG, Die Gnosis. 19°24. 

HASSİDİSM : (Hasidim = «dindarlar») , 18. inci asırda Polonya' da ve 
komşu memleke� peyda olan bir Yahudi halk mistiği ki en 
mühim temelleri, dua, sevgi ve sevinç'tir . . 

HİNAYANA : «Küçük araba» Serendib, Birma, Siam, Kamboca'da gö
rünen, eski Buddizmin hususiyetlerini muhafaza eden Buddizm. 

JANSENİSM : ( Cornelius JANSEN tarafından 17. inci asrın başlangıcın
dan itibaren tahrik edilen, .ı\UGUDTİN'in asli suç mefhumunu 
en ciddi ve sert ma'nada kabili eden bir cereyan. Jesuıt tarlka:ti 
a:!.eyhıne bulunan J . ,  üt'ı bır predestınatıon'un tarafdarı idi. Pek 
derin şahsi bir takvayı, Allah'ın iradesine t�limi mükemmelhlr 
sfırette gösteren Jansenistlerin merkezi, Port Royal idi. Orada,  
meşhur Fransız feylosof PASCAL'da, derin dini fikirlerini, je.: 
suitlere karşı yazılarım neşretmiştir. Jansenistlerin temsil et
tikleri mutlak ve kat'i dindarlık, daha yumuşak davranmak isti
yen kilise tarafından tasvib edilmemiş, JANSEN'in fikirleri �642 
de papa tarafından reddedilmiştir� 

· 

JAYNA TARİKATİ : f.ert bir zühd ile meşhur olan, Hindistanda m. ö. 
ö. asırda gelişen, Veda otoritesini kabfıl etmiyen iki büyük rahib 
tarikatlerinden biri.) 

JESUİT T.ARİKATİ (S.J. ) : �oyola'lı İGNATİUS tarafından 1534 sene
sinde müslümanlar arasında misyonerlik yapmak maksadiyle te' -
sis edilen, altı sene sonra neşrine papa tarafından resmen izin ve
rilen bir tarikat. Papa'ya mutlak bir itaat gösteren, yalnız ma
nastırlarda değil, dünyada pek faal olan bu tarikat, sert bir disip
line tabidir. İGNATİUS'uıı yarattığı rllhani temrinler, gayet iyi 
bir terbiye ve tahsil gören Jesuitlerin ma'nevi sfırette kuvvet-
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lendirilm.esi maksadile icra edilmektedir. LUTHER'in reformati
yonuna karşı mücadele eden bu tarikat, hala geniş bir te'siri haiz
dir ve mesela MERYEM ANA'nın göğe Çıkması hakkındaki aki
denin teşekkülünde önemli bir rol oynaU4ştır.) 

JODO : (Japonya'da :1,2. �ci a�ırda Mahayana Buddizm'iırin bir mezhebi 
blarak gelişen, ŞINRAN tarafından genişletirilen bir cereyan ki, 
yalniz AMİDA'nın va'dine güvenen insanın muhakkak Cennete 
gideceğine kanidir. Mens�pların adedi takriben 13 milyon olsa 
gerektir.} 

KARMEL TARIKATİ : ( Peygamber İLYA'mn orada ilal:ıi vahyı olan kar-. 
mel dağında itikafa çekilen zahidlerin tarikati. 1195 te hususi bir 
kanunu yaratılmış, tarikat Avrupa'da da oldukça geniş siirette 
intişar etmiştir. En sert branşı, «�ıplak _ ayaklı Karınel'li»lerdir. 
Bu tarikatip. kadın bölümü, büyük Ispanyol mistik TERESA ta
rafından 1563 senesinde reforme edilmiştir. Tarikat, bilhassa 
mistik dua ve murakabe ile meşguldür ; birçok büyük bilginler de 
yetiştirmiştir). 

KIPTI KILISESİ : ( Monofizit kiliselerden biri. Patriarkı, İskenderiye'de 
oturmaktadır. En eski rahip an'aneleri hala orada bulunmaktadır. � 

KV AKER ( «titrlyenler» ) : «Dostların cemiyeti» ,  1648 senesinden i'tiba
reilİngiltere' de meydana çıkan bir mistik-pratik cereyan ki şim
dilik - takriben 150000 azası olmakla beraber,- Amerika'da bü
yük bir rol oynamaktadırlar. Onlara göre, her insanın içinde füi.
hi b:r nur parlamaktadır ; her insan Allah'ın oğludur. Isa'niiı----mIB 
.!ik vücudu, bütün insaniyete şamildir.:...._ İbadette, Allah'a sükutla 
teveccüh edilmektedir. SulhperestlikleTi için, Kvakerler. askere 
g�orlar ; ,h.arbde azap çekenlere her türlü ma'nevi ve mad_ci1 
yardımda bulunuyorlar. 

KYNİKLER : Aşağı yukarı m. ö. 400 senesinde kiırulan bir Yunan fel
sefi hareketi ki onlara göre, en yüksek kıymet, arzusuzluktur. Allah 

mefhf:ı.mu, oldukça abstrait�- şahsi olmıyan bir varlığı göster
mektedir ; faziletleri geliştirmek, en iyi ibadettir . .  

---.. ____ _ 

LAMAİSM : Tibet'te görülen, muhtelif halk efsaneleriyle kaı'ıştırılm§ 
Ş._.11ddizm... Rivayete göre 2 milyon ilahları mevcf:ı.ddur ; kahinler ile 

.-------
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halk arasında kesin bir hudud vardır ; yalnız rahipler, nirvana'ya 
gireceklerdir. 

LİBERALİZM : :i1ıni tenkid ve akıl ile dinin köklerini, tarihini ve duru
munu araştıran, akidelere serbest bir görüşle bakan bir teolojik 
cereyan. Aydınlatma devrinden itibaren garbi Avrupa'da bu nevi 
teoloji inkişaf etmeğe başlamıştı ; 19. asrın sonunda, tarih ve din
ler tarihi ile el ele çalışmış, geniş ufuklu tedkikata imkan ve·rmiş
tir. Protestantizmde liberal•zm ismi ile vasıflandırılan hu önemli 
hareketin bir tehlikesi, dinin nuın;nos, esrarengiz tarafına pek 
ehemmiyet vermemesidir. 

W. NiGG, Gesch:chte des rel'giösen Uberalismus. 1937. 

MAHAYANA : «Büyük araba» , Buddizmin, bilhassa şimal mıntakala
rında ı:ı.ldığı şekil. · 

MAKKABE'ler : Yahudilikte, E'.e!evkiyalilar . ile mücadelede bulunan, 
İsrail milletinin yunanlaştırılmasına karşı . savaşan dini-milli bir 
zümre. m.ö. 165 senes�nde, İsrail'in dini hürr;yetini kazanmışlardı. 

MENNONİTLER : ı.:,!540 senesinde Hollanda ve şjmali-garbi Almanya'
da, vaftiz hakkındaki fıkirlerinin um.Um.\ protestan telakkilerinden 
farklı · olduğu için hususi bir cereyan şeklinde organize edilmiş, 
sonra bilhassa Amerika'ya göçmeğe mecbur olmuş · bir cemaat. 
Her cemiyet kendi idaresi altında yaşıyor ; hepsinden yüksek bir 
re;osleri yoktur. Yalnız büyükler vaftiz edilmektedir ; İS.A.'nın 
emirlerini kellme �m .. ne askere gıruyorlar. l!..e 

<le and içiyprlar. Başka cemaat ve dinlere karşı müsamaha ve · to-
lerans gosteriyorlar;.> 

· 

METODİSTLER : �738 senesinde Oxford'da yaşıyan Johıı WESLEY'in 
hakiki Hıristiyanlığa tövbe etmesinden sonra evvela kilisenin 
hudfı.dları içinde kalan, nihayet onun sınırlarını aşan }lir cereyan ; 
1760 da Amerika'ya giden metodistler, bilhassa insanın hakiki iç 
tecrübesine, tevbe·aine kıymet veriyorlar ; her ınsan, gününü ve 
awkasını Eildiği böyle bir tevbeden titızce_geçitrnelidir ; bu sub
jektif tecrübe ol.Diadan, resmi kilisenin de ehe!!!!ID�al.mı.}!Ql:. 
Optimistik bir dünya görüşü olan metodist cereyanı, hem A vru
pa, hem de Amerika'da oldukça kuvvetlidil'.� 

MODERNİSM : · Katolizismde geçen asrın ortasıı"!daıı it'baren inkişaf 
eden, dil!İ modern kültür ile birleştirmeğe çalışan bir cereyan. Za-
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man ilerledikçe, Kitabı mukaddes'i modern ilmin verdiği vasıta
larla teilkid etmeğe ve tarih bakımından anlamağa uğraşan mo
dernist alimler, eski akidelere de bazen yeni bir mana vermeği de
nemişlerdir. Papa tarafmdan bu cereyan 1907 syllabu8 Lamenta
�bi vasıtasiy�e yasak edilmiş, üç sene sonra her katolik papazdan 
antimodernis�-andı taleb edilmiştir. 
F. HEİLER , Alfred Loisy, der .iVater des katholische:ı
Modem'.smus· 194 7. 

MONOFİZİT : �Kalkedon konsilinin kararlarını kabfı.l etmiyen, . bilhassa 
Suriye ve Yakın Şarkta me-vcftd olan hıristiyan kiliselerinin un
vanı. 1'Q'. AKUP BARADAJ tarafından 577 senesİ.1:1-denberi muh
telif seyahatler sonun.da teşkil edilen Suriye kilisesi, onun is
mi ile meşhurdur. isA'da yalnız bir tabiatın mevcftd olduğunu, nu 
tabiatin de ulfthiyeTveinsan!yetrenIDa:ret bülundugunu söyliyen 
�nofizitler, esas itibariyle Ortodoks sayılan telakkilerden uzak 
kalmamıştır ; yalmz kullandıklan ta'birler belki biraz farklı veya 
müphemd!/· 

NEOPLATONİS:M: : PLOTİN'e dayanan mistik-felsefi sistem � merke-
• ki, ezeli · olan•ın,' alem ile münasebetidir. Ezeli ilahi varıı:kfan çı

kan dünyadan tekrar BİR OLAN'a dönen insan, uzun hazrrlıklar, 
-riyazet ve zühdden soııra,_bı:ı_lki de simdiden vecidde vuslata eri
·şebilir. Neoplatonizm bir kısım hıristiyan ve müslüman mistikler 
Uzeriiie derin tesirler bırakmışt�r. 

NESTÜRİLER : Efes konsiİ!nin kararlarını kabul etmiyen, NESTO
RİUS'un ismini taşıyan kilise. Onlara göre, ,-İ�'da iki tabiat, 
iki hipostas bir tek şahsiyet halinde mevcuddur ; IsA, hem bfü:ı
bütün - insan, hem de büsbütün ilahtır, fakat MERYEM ANA yal
ıiiZmsan olan ISA'yı dogurmuştur, bunun için, «Allah doğuran» 
(theotokos) ısınım arması dogru degıldir. ürfa'dan ifan'a, Tiir
kesfarCve···çill'elraaar int1Şar e<Ien :N'EBTORİler, 13. üncü asra 
kadar o mıntakalarda bulunmuşlardır. 

ORFİZM : '-Yunanistan'da m. ö. 5. veya 6. asırda vücude gelen bir zühd . 
cerı:ıyam. Enteresan bir kosmoloji'de asli suç'a benzer bir anlamı 
ileri sürmüşlerdir ; insan, yaradılıştan itibaren suçlu ve fenadır. 
Amellerine gö!'e b�Cok:-·dögUŞtangeÇer"ek--lielli-seiii.avivatanina 
donecelitfrJ�-
----

203 



PİETİSM : Takriben 1=�7.Q._§_@�.§inde_Aimanya'da, kilisenin ortokods ve 
kemikleşmiş - şekilleri aleyhine husule gelen bir cereyan. Dinin iç 
tecrubelerını cmpia.na koyan, esıo-giınal1'ha�1SA .... mn oluliıü 

· 

sayesinde yeni kazanılan inayetin saadeti ile karşılaştıran ve ge
niŞ bir edebiyat yaratan bu pletistik muhit, bazen mübalağı, lü
zfunundan fazla dokunaklı ve tırmalayıcltarafları ile beraber, 
bilhassa sosyal sahada büyük işler icra etmiş, kilise hayatına ye
ni bir sübjektivismi eklemiştir. 

PROTESTANTİZM : (ismini , 1529 LUTHER'in taraftarlarının, kilisenin 
din meselelerine dair bir kararına karşı neşrettikleri bir protesto'
dan almıştır. İçinde çeşit çeşit mezhepler bulunan protestanizm, 
Roma kilisesine nazaran laık elemalllara daha-geniş bir faaliyet 
imkanını verip, rahipliği bertaraf etmiştir. Onun merke·zi İncfl'
de mevcud olan ilahi kelam olduğu için, halka İncil'in ve eski 
Ahd'in tercümeleri verilmiştir . . Resmi bir an'anes! mevcud olma
dığı için, Protestantizm İncil'in muhtelif ı;e·rh�erine ve, hundan 
dolayı, muhtelif dini cereyanların gelişmesine yer vermiştir ki o 
cereyanların her biri, İncil'i başka bir ma'nada kabf:ı.l etmek
tedir. Bu sübjektivizm, protestantizmin büyük tehlikesidir. Öbür 
taraftan, insanın yalnız İncil'in otoritesine ve kendi vicdanın a 
güvenip resmi bir kilisenin otoritesinin hududlarında kalgı.ağa 
mecbur olmadığı için o kilisede dinin tarihi inkişafına dair araş
tırmalar, ilmi teşebbüsat daha erken yapılmıştır.) 

REFORME KİLİSE : İsviçre'de,  Fransa'da, Hollanda · ve garbi Alman
ya'nın bir kısmında yayılmış bulunan, fakat tek bir organizasiyo
nu olmıyan bir protestan · kiliE!e. CALVİN ve ZWiNGLİ'nin fikir
lerini geliştiren, bilhassa sakrament teolojisinde ıutheran telak
kisinden ayrılan, zahiri liturjik şekillere kıymet vermiyen mühim 
bir cemaat. 

REHABİLER : Yahudilikte, aşiret halinde yaşamağa devam eden ve 
Kudüs'te m. ö. 6. asırda bile mevcud olan bir cemaat. Eski bedevi 
an'anelere sadık kalarak ne ev yaptırmışlar, ne de ziraat i le meş
gul olmuşlardır. 

REMONSTRANTLAR : ((Arminia.nla,r) : 1610 Hollanda' da din meselele
rin:e dair bir karar (remonstratio)  çıkaran, bundan ötürü resmi 
kilisenin tazyikı altında kalan bir cemaat. Tolerans, serbest ilini 
çalışma ve dini hürriyeti müdafaa eden bu cemaat, hala Hollanda'
da oldukça geniş bir yer almaktadır ; o memleketin - ve bir ba-
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kımdan Avrupa'nın - ilk büyük elin bilginleri bu mezhebe men
sup idiler;) . 

SADDUKİLER : �Yahudilikte, yalnız Tevı:at'a dayanan, şifahi gele
neğin mer'iy�tini kabul etmiyen ve bu siiretle, Babil sürgünlüğün
den sonra İsraiİ'de husfıle ge�ş eskatolojik fikirleri reddeden 
bir mezheb�· Merkezi, Kudüs ma'bedinde icra edilen an'anevi iba
det idi. Ma'bed m. s. 70 senesinde tahrib edildikten sonra, Sad
dukilerin nüfU.zu da sona ermiştir. 

SİKH : Hindistan'da takriben 1500 senesinde Guru NANAK tarafın
dan organize edilen bir cemiyet. İslam'dan alınan kat'i bir mono
teismin mevcudiyetine rağmen Hindistan felsefesinden gelen ıia
ya ve nirvana tasavvurlarını benimsemiştir. J'enasüh fikd kabul 
edilmekte :iir, ama, avatara'lara inanılmamaktadır. MUkad<Ies 
yeri Amritsa'dakf«a:ltm-ma!-bea-»--E>-lan-Si"hk-tai'i'.katın· ilahi ve di
ni edebiyatını ihtiva eden eser, Granth'tır. 

SOFİSTLER : m. ö. 5 inci asırda Yunanistan'da vücude· gelen bir felse-
fi cereyan. 

· 

STOA : Yunanistan'da m. ö. 4 asrın sonunda ZENON tarafından kuru
lan bir felsefe sistemi. �c!_�yayı,_�os'un iyi bir eseri olarak 
kabfil ediyor ;- insana lazım olan fazilet, iyi ile kötü arasındaki· 
farkı tanıyıp biliriektir. lf'erdin tekamülüne yardım eden bu felse

. fe, _!!!..-il!i..Yetinin hududunu .aşmış, en büyulfIDUıileSsfüerini Romli.'.._aa: 
JJÜlmuştur. 

ŞİNTO : İlahların yolu ; Japonya'nın milli dini. 

TANTRİZM : Hinduizm'de, ta.ntralara dayanan mistik-majik yol ; insa.ı, 
şa.kti ile aym olmasının farkına varmalıdır. Hususi bir Hind m&: 
hebıne a1t olan fantrizmi tabiri, din tarihinde, hemen her yer
de mevcud olan karışık, komplike ve· mübhem dini-majik usuller
de kullanılmaktadır. 

TAOİZM : {'Çin'de LAOTSE'nin ifadelerine dayanan, tabiat felsefesine 
bağlı bir mistik. M. s.1. inci . asırda kilise halinde teşekkül eden, 
Buddizme· de yaklaşan Ta.oizm., eski ülkelerine asırlar boyunca. 
kaybedip büyü ve majikle meşgul olmuştu� 
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THEOSOFİ : Birçok dinlerde, dinin ve dini felsefenin ı;nerkezini teşkil · 
eden T:-gnı;stik fikirlere çok yakın olan bir cereyandJ.r. _ Büyü.k 
:öliStik ve mutasavvıflarda UBNl ARABİ, · Jakob BÖ"'HME) theo

-sofik' tasa�lara rastlanmaktadır. Alelitlak, T mefhfılI!!!_!i� 
�T87oseiı.esinde Bayan BLl\VATS�giliz zabitinin bir------- . 

liktet:esıs effiJtleri cereyanda kullanılmaktaaır:-mna.--fikirleiWi 
benimseyen, bir taraftan ispiritizm, öbür tarartan inistikten ilham 
a:ı-an'F.;Qillfiassa 1907 senesinden itıbaren Annıe BESANT'ın re
isliği altında faaliyette bulunmuştur. 1913 antroposofi muhtelif 
sebeplerden theosofiden ayrılm.1�sa da eski Hind karma tasavvur
larını muhafaza etmiştir!) 

UNİTARİSM : Kilisede teslis akidesmi kabfıl etmiyen cereyanlar. 16. 
asırda, CALVİN tarafından ateşle idam edilen SERVET, ve İtal
yan SOZiNJ_ (ki taraftarları Polonya'dan Amerika'ya -g6çmek zo
runda kalmışlardır) bu fikirlerin klasik mümessilleridir. Doğma
tikte geniş bir toleTans gösteren Un1tarlan kilise, şimdi şimali 
Amerika'da temerküz etmektedir. 

WORLD COUNCİL OF F AİTHS : Ekumenik hareketin teşviki ile 1948 
de Amsterdam'da yapılan toplantı'da kurulan, Roma kilisesi müs
tesna hemen bütün ·hıristiyan kiliselerini ihata eden bir orga
nizasiyon. 

YAHUDİLİK : Babil sürgünlüğünden sonra gelişen, MAKKEBEler 
zamaİ:ı:ından maada müstakil bir devleti bulunmıyan, bütün helle
nistik, sonra hıristiyan ve müslüinan dünyasından yayılan Ya
hudi milliyet ve dini. 

YAKUBİLER : �Suriye'deki monofizit kilise, 578 de vefat eden YAKUP 
BARADAI tarafından teşkil edilip en iyi zamanını 12. inci asır
da görmüştür. ) 

ZEN (Dhyana, «murakabe» nin Japoncası) Çin'de vücuda gelen, 
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1236 senesinden i'tibaren Japonya'da da intişar eden, siste
�tik temrinler ve mürşidin paradoks görünen amelleri vasıt.a
siyle müridi müşahedeye gofuren bır tarikat. Aşagı yukan 8,5 
ıililyon mensubu olan Zen tarlkati, Japonya kültürü üzerinde de
rin bir tesir bırakmıştır. 



KİTAPLARIN İSİMLERİ 

ABIDDHAMMA : Buddis·t Pall-kanon'ın;ı.; iskolastik ve teolojik mevzu
lar fu:er�nde eserler ihtiva eden 3 üncü kısmı. 

ARANYAKA : «Orman metinleri» ,  Veda'lara bağlı, kurbanın mahiyeti-
ne dair:ın.etinler. 

. 

AURORA : JAKOB BÖHM:E'nin mistik bir eseri. 

AVESTA : 21 muhtelif eserden, oldukça geç toplanan, ZERDÜŞT'ün ve 
sonraki cemaatlerinin ilahi, ta'limat, vesikala�ı . v.s. muhtelif za
manlara ait parçaları ihtiva eden kanonik eser. 

BAKKANTL"i\R : EVRİPİDES'in. bir dramı. 

BHAGAV ADGİTA : Hindistanda bhakt�-mistiğine dair en önemli eser
.lerinden biri, l\fahabha.rata adlı büyük epik şürin bir parçası 
olan, arabacı sıfatı ile kırala, kendi akrabalarına karşı giriştiği 
muharebeden önce nasihat veren KRİŞNA'nın hikayesini anla
tan Bh., m. ö. 2 inci asırdan sonra, belki daha geç bir vakitte te
lif edilm'ş, asırlar boyunca muhtelif ta'dilata uğramıştır· Müşah
has bir ilaha karşı duyulan aşk ve i'timad, insanı kurtaran vesi
ledir ; bu, 19. uncu asrın ilk sene�erfode Avrupa dillerine· çevrilmiş 
olan büyük eserin hülasasıdır. 

· 

BRAHMANA : Hindistan.'da. · Vedalara bağlı olan edebiyatın mühim bir 
kolu ki bilhassa kurban teolojisini arzetmektedir . 

. BRHADARANYAKA UPANİŞAD : bk. UPANİŞAD. 

CODEX İDRİS CANONİCİ : 1917 senesinden i'tibaren Roma kilisesinin 
bütün hukuk maddelerini ihtiva eden, resmi şeriat eseri. 

CONFESSİONES : AUGUSTİN'in, münacat şeklinde 397 ile 400 se11e
lei'i arasında yazdığı büyük otobiografya; 
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DE CİVİTATE DEİ : «1'_llah'ın devleti hakkında» ,  AUGUSTİN'in 412 
de başladığı, 426 da bitirdiği, dünyevi ve semavi devle t, kilise ile 
in;ıparatorluk arasındaki gerginlikleri araştıran, Roma kilisesinin 
inl:tlşafına derin bir te'sir bırakan eser. 

DE İSİDE VE OSİRİDE : PLUTARCH'ın, eski Mısır ayinleri hakkında 
malfunat veren eseri. 

DH.AMMA : (Sanskr. dharma, «akide, doktrin» ) Pali-kanon'un 2. «se
. peti» ; Buddizmin akideleri ve buna benzer mesefoler hakkında 
eserler ihtiva etmektedir. 

DHAMMAP .ADAM : Palikanon'un suttapitlka adlı kısmında bulunan, 
423 hikmet sözünü ihtiva eden bir kitap. 

DİVİNA COMMEDİA : DANTE'nin, 13. asrın bütün teolojik, mistik ve 
ilmi malfunatım içinde topladığı, üç G.efa 33 eT babda Cehen
nem, purgatorium ve Cennet'ten bahseden, hristiyan Ortaçağın 
en derin, en de müessir büyük şiiri. 

EDDA : SNORRİ adlı bir zatın (ölümü 1241)  İslanda'nın hırlstiyanla�
tı:nlınasmdan 20 sene sonra vatandaşları için topladıği, eski j<;r
men ilahi ve esatirinden örnekler veren bir eser. - Onun yanın
da, Eski yahud Şür Edda.'sı, · 28 şiirden ibarettir. Onda, dünyanın 
sonuna aid olan Völuspa bulunmaktadır. - Edda'da görünen jer
men dininin kalıntıları, hıristiyan elemanlarla karışmış olsa ge
rektir ; şiirlerin hususi bir üslubu, pek kısa ve müessir cümleleri, 
vardır. 

ENNEAD : PLOTİN'in, dokuzar kitabı olan altı büyük kitabından iba
ret neoplatonik mistik felsefesinin temeli sayılması gereken eseri. 

ENUMA ELİŞ : Babil'de,  dünyanın yaradılışını anlatan epik şiir. 

GATHA : AVESTA'nın YASNA isimli kısmının 28 ila 34 üncü, 43 ünci.i 
ila 51 inci ve 53 üncü bablan ki ZERDÜŞT'ün cemaatinde söyleni
len ilahileri, ZERDÜŞT'ün kendi sözlerini ihtiva etmektedirler. 
Bab 43, Bnga hakkındaki gatha'd.ır. 

GEMARA : M. s. 5.inci asrın sonuna kadar yapılan Mişna şerhi ; bir Ba-
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bilonyalı bir de· Filistinli g . .:_ muhtelif tefsir mekteplerine gö
re - mevcuddur. 

GiTAGOViNDA : JAY.ApEVA'mn, 12. nci asırda KRİŞNA ile RADA 
arasındaki aşk macerasına dair yazdığı, pek şairane, parlak, renK
li bir lirik draıµ ki, ona Hindular tarafından tam mistik �ir ma' -
ıia verilmiştir; bu

· 
sftretle, bhaktlı:-inistiğin en tipik ve en şirin mi-

· Sallerinden sayılabilir. 

GRANTH : Sikh dininin mukaddes kitabı. 

GÜNLER VE İŞLER : .HESİOD'UN eseri. 

HAGGADA : Yahudi geleneğinin, talmud'un bir bölümü; Tevri.t'ın şer
hinde bilhassa lejandları, mukaddes hikayeleri, şairane efsanele
ri ileri sürmektedir; ESKİ AHD'in bazı parçalarını da sembolik 
bir şekilde tefsir etmeğe çalışır. Sinagoglarda Tevri.t'ın okuri
masindan sonra, veya halk toplaiıtılannda da okunan haggada, 
Yahudi folkloru için gayet enteresandır. · 

HALAHA : Yahudi ge�e::eğinin bir bölümü; bilhassa hukuk, ayin ve 
ibadetle meiilguldur. O, talmud'un en büyük kısmını teşkil etmek
tedir. · İçinde bulunan her bir huk:uk maddesi, yine Halaha ismini 
taşımaktadır. 

· . 

HERMETiKA : HERMES TRİSMEGİSTOS'un otoritesine dayanR.n mls · 
· ·· 

tik - gnostik eserler. 

İ-GiNG : «Tahavvülat kitabı», eski Çin'de, yang ve yin prensiple:rine da-
. yanan bir fal kitabı. Düz ve keskin çizgilerle, 64. heksagramm 
şeklinde (8 defa 8, çünkü 8, Çin'de mukaddes bir sayıdır) temdl 
edilen nümfuıelere göre, küçük çöplerle fal sanatı icra edilmekte
dir 1-Glııg, son zamanlarda garpta (bilhassa psikolog C. G. JUNG 
sayesinde) bilginlerin ilgilerini celbetmiştir� 

İMİTATİO CHRİSTİ («Mesih'in taklidi»), THOMAS A KEMPİS adlı 
mistiğin, insana, l s a ' nın yaptıklarını yapmayı ve bu sfi.ret!e 
mu'tedil mistik yolundan yürümeyi öğreten, hala katolik Jıa!k 
. arasında çok okunan ve sevilen küçük, · fakat zengin eseri. 
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iNC� : (Yunanca «evangelion», yani «müjde» ,  İ s a ' nın · getirdiği 
müjde ; sonra kitabın ismi oldu) : Aslı, havarilerin şifahen anlat
tıkları hikayelerdir ; asli dili, arameik lisamdır. Sözün tam ma'
nasmda İNC� olan dört kitabın muhteviyab, hem İ s a ' nın 
söylediği hikmet sözleri ve misaller, peyga.m,berane ve apokaliptik 
sözl�ri, şeriat hakkında],tl ifadeleri, hem de onun ha�mda anla
blan keramet ve lejandlardır. Bu metinlerin, vaftiz olacaklara ve
rilen derslerde kullamlmak üzere toplamlmış olması muhtemeldir. 

1NSTiTUTİO DOCTRİNAE CHRİSTİANAE : CALVİN'in teolojisinin 
nüvesini ihtiva eden eser. 

INTRODUCTİON A LA V1E DEVOTE : SALES'Lİ FRANZ'ın, mistık 
yolun başlangıcım öğreten bir eseri. 

JATAKA : Pali-kanon'da, B u  d d a '  nın bu hayatında önceki 550 ha
yatından bahseden ve onun, .on asli fazil�t (yani sabır, iffet, mer
hamet v.s. } sayesinde her defa daha yüksek bir mertebede doğ
masını anlatan eser. 

KAB;B4A.: . �ah udi mistiğinin en millıim eseri. Eıi b,üytlk kısmı. 13. asır
da ispanya ve Almanya' da toplanmışbr: . Bilhassa Sohar ( «Par
laına1, } adlı kısmı, Tevri.t'm bir şerhi olmak iddiasında bulunmakla 
beraber, çok taraflı bir eseridir. FİLO'nun, gnostik ve neoplatonik 

. cereyanların tesirleri albnda, ilaıii emanasyonlardan, bazen 
te�asühten bile bahsedilmektedir. Allah · ile dünye'Vi varlık
�ar arasında kat kat nfır felekleri, herlıisan, her varlıkta ıfalıi 
nfır kıvılcımlan vardır. Hurllfilikten başlıyarak en yüksek mistik 
.ilah mefhiim1ina kadar hemen her mistik olay gorunmekteair. 
Tevrat'ta icra edilen te'vil şu kelini.elerden anlaşılıyor : «Tevrat'ın, 

· ·adi kellinele·r ve profa:n hikayeleri ihtiva ettiğini iddia edene lanet ! 
· . · Gerçekten onun her kelimesinde derin bir sır gizlidir !»? 

KANÇUR : «Çevrilmiş söz>,, tipitakam'm tibetçisini veya mogolcasını ve 
onun yanında geniş bir dini edebiyab, büyü sözleri, ınantraları 
v.s; ihtiva eden 108 ciltlik, Lamaism'in mukaddes eseri. 

-

. .  

�HARATA : lOOOOOJ>eyit ve 18 kitaptan ibaret olan büyük Hind 
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epik şiiri. Onun nüvesi, eski bir kahraman efsanesidir ; buna as::r" 
lar boyunca muhtelif kaynaklardan gelen mitik, teolojik · ve m'stik 
fikirler eklenilmiştir. Hindistanın dini edebiyabndan sayılan şiirin 
kıymeti şöyle övülmektedir : «Düşünce, amel ve sözlerle işleni.len 
her suç, bu şiiri dinliyen adamdan alınır.» 

MAHSOR : Yahudi ibadetinde kullanılaıi dua ve dini şiirleri ihtiva eden, 
sinagoglarda kullanılan eser. 

MAJÜSKEL METİNLERİ : İncil'in yalnız büyük Yunan harfleriyle ya
zılan, noktasız en eski metinleri ; onlar, İncil metninin en ehem
miyetli temelleridir : S, Sinaiticus, 4. üncü asırdan ; B, Vatikanh, 
yine 4. üncü asır ; A, Alexandrinus, 5. a!=lırdan (en erken bulunu
lan metin budur) , C oldukça zengin, 5. inci asırdan kalan bir me
tin ; D, Codex Bezae, 6. ıncı asır. Eskiden şark_ta kullanılan İncil 
ve tercümeleri, bilhassa B ve S'e dayanmışlardır ; garp an'anesi 
ise, D ye istinad etmektedir. 

MEZMÜR : Eski Ahd'in meşhftr bir kitabı. 150 ilahi ve dini şiiri ihtiva 
eden, 5 bölümlü olan mezmiir kitabının müellifleri bilinmemekte
dir ; bugünkü şiirlerinin SÜLEYMAN'ın . eserleri olmadığını söy:. 
!iye biliriz. Eski BabH ibadetinde kullanılan ilahi şekilleri, . dua for
mülleri İsrail'de kullanılmışbr ama, mezmftrlarda daha şahsi bir 
din görünmektedir ; o şiirler, ayinlerde söylenmelerine rağmen 
kahinler tarafından yazılmış örnekler degildir. Oniarda, muhtelif 
konular göze· çarpmaktadır : medh ü sena için ilahiler ki, Allah'ın 
· övülmeğe layık sıfatlarının, · harikul'ade amellerinin anlablm.a.Sı 
ile başlıyor (ms. 136, 103, 148 v.s. ) . Halk ağıtları" : İsrail, başına 
gelen felaketlerden şikayet etmektedir (44, 74, 80) . : Şükran ve 
kurban ilahileri : insan, çektiği azapları anlatbktan sonra, Allah'
ın kudretini övüyor ve teşekkürlerini bildiriyor. Ferdin ağıtla
rı : insan, gördüğü ızbraplardan, hastalıktan, günahlarından 
bahsettikten sonra birden bire, ümidini . canlandırıyor, Allah'a 
şimdiden, gelecek yardımı için teşekkür ediyor (22, 73, 42/3 ) .  
Buna benzer, daha kısa ve dokunaklı «itlnlad mezmurları» var
dır ki insan orada yalnız, Allah'a nasıl güvendiğini ifade etm.eğe 
çalışıyor (123, 130, . 23 ) .  Kırallık mezmurları, kıralın tahta çık
masından bahsediyorlar (110,2) , eskatolojik mezmurlar ise, AI
lah'ın ai"bk melekiitunu getireceği hakkındaki ümidi gösteriyor 
( 46, 96 - 99) . Bu büyük gruplarm yanında, muhtelif «hikmet mez
murlan» (11) , mabede girerken · söylenilen mezmiirlar (122 v. 
s.) v. s. mevcriddur. 
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MİSSALE ROMANUM . .  : Katolik kilisenin ibadet şeklini bütün kilise yılı 
boyµnca en küçük teferruata kadar gösteren ibadet kitabı. 

MİŞNA : Tevrat'ın §erhi, Yahudilikte bu hususta mevcud olan bütü::ı 
şifahi gelenek. Altı bölümü vardır : Ziraat, bayramlar, «kadın
lar» (yani nikah, ev hayatına dair talimat) , zararlar (hukuk ) , 
mukaddes şeyler, taharet. Mişna, ilk defa 1492 Venedik'
te basılmıştır. 

MOYEN COURT ET TRES FACİLE DE FAİRE ORAİSON : Mıne� · GU
YON'un, mistik dua ve bilhassa passif dua hakkında, kvietizmin 
tasavvurlarını etraflıca gösteren bir eseri. 

NEŞIDELERİN r.rEŞİDESİ : Eski Ahd'e ait, şairane bir aşk macerası. 
Aşık ile m:aşllk arasındaki aşk, Yahudilikte İsrail ile Allah arasm
daki münasebetin bir sembolü olarak te'vil edilmiştir. Hristiyan-

. . . 

lık, bu aşkı, i s a ile kilisesi arasındaki sıkı münasebetin bir 
misali olara� kabul etmiş, sonra da, tek kalbin Allaha karşı duy
duğu aşk ve hasretin güzel bir sembolü saymıştır. Bilhasz.ı Aiiz 
BERNHART, bu · nev'i şerhlerin en meşhur misalini ver
miştir. Küçük eserin remizleri, hem Yahudilik, hem de hrir.ti
yanlıkta sık sık kullanılmaktadır; mistik edebiyat . bilhassa ·IJ� 
kaynaktan istifade etı:riiştir. Orada geçen bazı · tabirler, MER
YEM ANA'ya da tatbik edilmektedir. 

�LÜLER KİTABr : Eski Mısır'da öbür dünyaya dair ni.evcud tasavvur
· 1arı gösteren, muhtelif şekillerde bize gelen, resimlerle süslü biz 
.. eser. 

P ALİKANON : Eski Buddizmin mukaddes kitapları. 

P:t:u';['iM : Yahudilikte resmi du8.lar arasİnda okmian, en ırieşhur şairle-
. rin eserleri olan dini şürler. 

. . 

PURANA : Hindistan'da «eski efsaneler» ,  muhtelif me�heblerin tasav
vurlarına göre ilahların hayatına, · y�radılışa, mukaddes· Şahsiyet
lere v.s. ait olan mitolojik eserler. 

Q : · $jnoptik İncil'lerin, kaybolan bir kaynağı ; onun İ s a ' nın hik
met sözlerini ihtiva etmesi gayet muhtemeldir. 

212 



RAMAYANA : 24000 beyitlik bir Hind şiiri. O, V i ş n u ' nun, RAMA 
şeklinde yeryüzünde g�ründüğü vakit geçirdiği m�ceralan anlat
maktadır. Aynı konu, defalarca halk dilinde de bahis mevzuu ol
mµş L� ; .  �asik eserin m. ö. 4. veya 3. üncü asırda te'lif edilmiş 
olmas: ::ıuhtemeldir. 

SAGA'lar : k: .::mda ve N�rveç'te gelişei kahraman efsaneleri. 

SEPTUAGİN-:L".A. : Eski Ahd'in Yunanca tercümesi. «Yetmişlik» adını, 
rivayete göre yetmiş bilgin tarafından başarılması dolayısiyle .al
ıllıştır. S. hıristiyanlar tarafından kabu1 edilmiştir ; Yahudiler bu
nun üzerinde yeni bir tercümesini yaptırmışlardır. S. nlİl bazı yer
leri, bizde bul�an İbrani metinden farklı · olup birkaç yerinde de 
aslında mevcud olmıyan hikayel�r bu1unduğu için, bu tercüme, 
metin tenkidi bakımından pek önemlidir. 

SİDDUR : Yahudi dualarının nizaminı gösteren resmi dua kitabı. 

SUTTAPİTAKA : «İplik sepeti»,  Pali-kanon'un 2. kısmı. 5 eseri ihtiva 
etmektedir. En mühim parçalarından biri, «mahaparinibbanasut

ta, yani «Büyük Nirvana hakkındaki sutta», BUDDA'nın ölümü
.

. ri.ü anlatan eserdir. 

SÜLEYMANIN MESELLERİ : Muhtelif . eserlerden toplanılan hikmet 
sözleri. Onların 22. ve 23. bablannda, Mısırlı bir kaynak aynen 
tercüme edilmiştir. 

ŞİK1NG : ( «Şarkılar kitabı » ) , dört kitaptan ibaret olan, 305 şiiri ihtiva 
eden, re�mi Çhi edebiyatına ait bir kitap. KUNGFU'rSE, . 1000 ile 
600 seneleri arasında vücuda gelen bu şiirle-ri toplayıp kitap hali-
ne getirilmiştir. 

· 

. (Bak. A. W ALEY, The Book of Songs, 1937) . 

ŞUKİNG : Resmi Çin edebiyatına dahil olan, m. ö. 2357 senesinden itiba
ren 627 senesine kadar tarihi hadisatı anlatma gayesi güden, fa
kat biİ' tarih eserinden daha fazla prenslerin terbiyesine dair 
olan eser. 

TALMUD : Tevrat'ın ve şifahi an'anenin, mişna'ya bağlanan yeııi bir şer-
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hi. Babiloniyalı ve Filistinli Talmud, en geniş bir şekilde bütün · 
şeriati ihtiva eden, Yahudilerin hayatını tanzim eden eser. 

-TANTRA :· ( «ağ•» ) ,  şakta'ların mukaddes kitapları. Ş i v a · il� şaktisi 
arasındaki konuşmalar şeklinde dini meseleleri ve bilhassa karışık 
büyü ve majik usulleri ihtiva eden eserler. Onların hususiyetle:d; 
Asya da halk ve hususi mezheplerde görülen yarı dini, yarı ma
jilr pratiklerle uğraşan cereyanlara tantrizm ismini vermeğe se
bep oldu. 

TANCUR : Takriben 1300 senesinde bitirilmiş olan, Kancur'un bir şe·rh i 
· sayılan 225 cildlik bir tibetçe eser, kancur gibi, ekseriya Hind 

kaynakların� alınan çeşit çeşit dini ve gayrı dini malfunat ver
mektedir. 

TAO TE KİNG «Tao ile te hakkındaki kitap» : 81 baptan ibaret olan, 
LAOTSE'ye atfedilen, Çin mistikliğinin en eski eseri olan kitap. 

'l'ERİGATA : . «Rahiplerin şiirleri»,  Palikanon'a ait bir ese·r. 

TESNİYE : (Devteronomium) ,  Tevrat'ın 5. inci kitabı. ·Kıral YOŞİYA 
zamanında kahin).erin iddiasına göre ma'bedde bulunan bir eser. 
Onun merkezi, bab 12 :.. 26 de bulunan şeriat kısımlarıdır. Bu ki
tap, kahinlerin bir eseridir, MUSA'mn değildir. 

TEVRAT : MUSA'ya atfedilen 5 kitap. Kelime, Allaha, istediğini sormak 
metodu demektir ; bundan sonra : bu suretle elde edilen ilahi 
emirlerin me·cmuası ; sonra, Yahudi cemaatının hayatını tanzime 
dair ilahi emirleri ihtiva eden ve MUSA'ya atfedilen kitaplar. Bu 
son inkişaf Babil sürgünlüğiinden sonra başlamıştır. Artık Tev
rat, ilahi ve kelime kelime vahy olan bir kitap sayılmıştır. Üzerin
de yazıldığı tomar, sinagogun merkezini teşkil etmektedir. 

THEOGONİ : HESİOD'un, eski Yunan mitlerine dair eseri. 

TRİPİTİKA (Tipitakam) : Buddizmin mukaddes kitaplarının kanonu. 
Pali lisanında yazılmıştır. 

TRAİTE DE L'AMOUR DE DİEU : SALES'li FRANZ'ın, mistik aşka 
dair kitabı. 
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UPAN!ŞADLAR : Vedalara ilave edilen, muhtelif zamanlara ait oiaı ı 
yazılar. Kurban teolojisL11den gelen ilahiyatçılar, o eserlerinde. 
«marife t ile kurtuluş» yolunu bulmağa çalışmışlardır. U. !arın en 
derin f �rri, atman ile bralıman' arasında bir ayrılık bulunmadığı 
hakkı: �:aki mistik marife'dir. En meşhur Upa.ni§adlar, İşa,- Kena; 
Kathıt- · >, ve en eskilerinden olan Brhadaranyaka U. !arıdır. O 
eserle·· · l felsefesi", Avrupa'da geçen asırda derin bir tesir bırak
mışbr . U. !arda zikredilen �evat"(hakkında şimdiye kadar kafi de
recede :nalfımat edinmek mümkün olamamıştır. 

VEDA : En eski �d dininin dört mukaddes kitabı. 1028 ilahiyi ihtiva 
eden Rigveıla kurbanda dua okuyan kahin tarafından kullanıl
mıştır ; Yajurveda ise, kurbanı takdim eden kahin tarafından, 
Samaveda, ilahi okuyan kahin · tarafından. Atharvaveda, heman 
hemen aynı ilahi ve talimatı göstermektedir. Vedaların Hindiı;
tan'ın en mukaddes kitapları ol.dukları için onların da ilahların 
vahyleri, ilahların çocukları, ezelden beri Brahman'da mevcud 
oldukları söyleııilm.iştir. - Vedalara, büyük bir dini edebiyat ila
ve edilmiştir : Bra'1manalar, , Aranyaka ve UpaııiŞadlar, sutra'lar· 

VEDANTA : «Vedaların sonu»,  mutlak bir. moİı.izm Öğreten, fa.kat felse
fe okullarına göre farklar gösteren Hind dini edebiyatına ait 
eserler. 

VÖLUSP A : �dda'nın, dünyanın başlangıcı ve· sonu hakkında.ki pir şiiri .. 
Dünyanın ateşle yakılmasından sonra, yeni bir dünyada ilahi bir 
saadet hüküm sürecek. V., yani «Vala'nın vahyi» her halde hıris
tiyan fikirlerinin tesirini gösteriyor. 

VİNAYA : Pali kanmı'un 1. kısmı, 227 maddesi olan günah itirafı formü
lünü, tarikat hakkındaki emirleri v.s. ihtiva etmektedir. 

YAHYA'NIN VAHYİ : İncil'in son kitabı, 70 ile 90 seneleri arasında. 
yazılmış olsa gerektir. Hıristiyanlığm apokaliptik tasavvurlarını 
en vazıh şekilde gösteren bu vahyin müellifi, dördüncü İncil'in 
müeUifi ile aynı değildir. 

YASNA : Avesta'da bulunan, gatha'ları da ihtiva eden liturjik bir eser. 

21 5 



YAŞT : Avestalnın ihtiva ettiği, yazatalara takdim edilen kurbanlarda 
söylenilen, herhalde ZERDÜŞT'ten daha eski · bir zamana ait olan 
ilahiler. 

YOGASUTRA : Samkhya felsefesine bağlı olan, Pantanjali'nin eseri olan, 
Yoga felsefe ve pratiğini belirten kitap. 

ZEND : Avesta'ya yapılan bir şerh ki muhteme�en şimali-garbi İran'da 
oturan, eski İran dinini muhafaza eden muhitte gelişmiştir. 

DİN TARİHİNDE KULLANILAN BAZI TABİRLER 

ADV AiTA : (İkilik yok) : Hindistan'da bilhassa meşhur ila}ıjyatçı ve 
foylosof ŞANKAP.A tarafından işlenilmiş,

_
t_Brahman'dan başka bir 

şeyin hakiki olmayıp bütün varlığın - ilah�ar da dahil olmak üze
re =-- yalnız ilahi aldanış perdesinin, ilahi rüyanın pir oyunu oldu
ğunu ileri süren doktrin� 

!��·:_;��(7".... 
'ADVENT : Hr. kilise yılınm başlangıcı ; İ s  a ' nın doğum gününü ha--

zırlayan zaman. Katoli.lr kilisede, No_el'den evvelki dört hafta töv-

be ve riyazet zamanı şayılır ; ortodoks kilisede·, Noel'den evvel 
40 gün oruç tutulur. 

AGAPE : \İncil'de sevgi ve mu�abbet, bilhassa Allah'tan insana ·inen ve 
bundan sonra yar ve ağyar sevgisinde kendini gösteren alemşü
mul muhabbet))!. Kor. 13, bu muhabbeti övmektedir. 
Sonraki, eski hıristiyanlıkta : müşterek yemekler ki oralara zen
gin ve fakir, bütün cemaat iştirak etmiştir. 

AGNOSTİK ; \Transzendent olanı tanımak mümkün olmadığını ileri sü
ren din veya felsefeler, · mese18. Upanişadların felsefesi (Allah 
« Yok yok» tur) , Buddizm, Yunanistanda Sofistler (İlahi olanı 
bilmemi2e imkfu yoktur)tv.s. 

AHAM BRAHMASMİ : Ben brahma (yani dünyayı yaratan prensip) im ; . 
Upaııişadların «büyük sözü» .  

· · 
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AHİMSA : ( «Öldürmemek» ) :�Eski Hindistanda �d. emirlerinin en mü
himİni. Her varlığın� tenasüh sayesinde hususi bir ruhu, . özel bir 
kıymeti mevciid olduğundan, onıi , öldürmek yasaktır.: Ahimsa em
ri, hem büyük rahip tarikatlarında __:_ Jainizm'de, Buddizm'den 
daha fazlasiyle - riayet edilmektedir, hem de Hinduizm.de büyiik 
bir rol oynama�tadır. G.ANDHİ'nin siyasi ve ahla.ki ülküleri bu 
noktai nazardan geİişmiştirt�1Hi'Ç bir varlığa ·zarar vermemek 
maksadiyle, zahidler gayet titiz ihtiyat tedbirleri alıp gidecekleri 
yolları süpürge ile temizliyor, içecekleri suyu dikkatle süZdürü
yorlar. İslam dünyasında, eski mutesa.vvıfla,rdan İBRAHİM İBN 

· EDHEM bu ahiınsayı göstermiştir�\ 

AİON �- · Çok uzun bir zaman. Esas i'tibariyle bir zaman ilahı ki pek uzun 
.. devirlerden sonra yenileşir ; Gnostik'te, ezeli Ha.hl·. varlıktan çıkan 

feyizler, yarı ilahi varlıklar . . 

AKİDE : Bir dinin muhteviyatını kısa bir hülasa halinde ifade eden, ce
maatın benimsiyeceği cümleler. · Akideler · ekseriya; dinin, · zındık . 
sayılan cereyanlariyle mücadele ettiği zaman yanlış fikirlere kar
şı bir set teşkil etmek maksadiyle geliştirilmiştir. 

ALLARIN ÇOCUGU : ineil'de;· İ s  a, her lıisanin Allah'ın oğlu olduğu
nu söylemiştir ; bu mefhum, «Göklerdeki babamız» kelimeleriyle 
başlıyan duada kendini göstermektedir. PAVLUS'a g�re, f s 'a '.i. 

nın bu sözü dünyaya büyük bir müjde getiriyor, çünkü, . oğlu olan, 
varis de sayılır : insan bu siiretle, ilahi melekiitun varisi olarak 
tavsif edilir. Rom. Ş, 17 - 17 «Çünkü Allah'ın Riihu ile sevkedilen
lerin hepsi Allahın oğullarıdırlar. Çünkü · yine korku.- ile kulluk 
ruhunu almadınız ; fakat oğulluk ruhunu · aldınız; ve · onunla, Ab
ba, Baba, diye· çağırırız . . .  ve eğer evlat isek hem de varisleriz ; 
Allah'ın varisleri, ve Mesih'in hemvarisleriyiz . . .  » 

· 

ALL.AHIN KUZUSU : Eski Ahid'de, İsrail milleti Allah'ın . kuzıisudur ; 
HESEKİEL'e göre, .Allah iyi çoban sıfatiyle, kuzuları..nı otla
ğa götürecektir. İncil'�e, bu tabir l s a '  da kullanılır ; - 1  Kor 5,7, 
«Çünkü l>izim fıshımız (yani pesahta kesilen kll.rban) olan Mesih 
de kurban edilmiş&» Yuhanna'ya göre İndl'de, İ s. a 
«dünyanın günahını kandıran Allah kuzusu» olarak tavsif edilir ; 
eski bir adete göre·, senede bir defa bir kuzu, yahud bir koyun hu
susi törenlerden sonra milletin günahlarını kaldırsın diye İsrailli· 
ler tarafmdan çöle salıverilmiştir. Bu tasavvur, İş; · 53 de a�ab çe
ken kul hakkında söylenilen fikirlerle karıştırılmış, · İ s a ' ya 
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nakledilmiştir. YUHANNA'nın· vahyinde, bu tasavvur dinin mer
kezini teşkil etmektedir ; hıristiyanlar, elbiselerini o ilahi kuzunun 
kanında yıkamak suretiyle (yani vaftiz · vasıtasiyle) günahların� 
dan kurtulmuşlardır. - Kilisenin liturjisinde hala, evharlstiya' -
dan evvel, üç defa agnus dei adlı (yani «Allah'ın kuzusu»)  bir 
dua okunmaktadır. Güzel sanatlarda da bu motife sık sık rastlan
maktadır. 

ALLA!IlN OGLU : Eski Ahid'de İsrael milleti ; Kıratlık mezmurlarında 
İsrail kıralı, yahud belki beklenilen mesihi k1ral (mesela Mezm 
2, 7 : Ra ':> bana dedi : Sen benim oğlumsun, ben seni bugÜİl tevlit 
ettim) . Orada eski şarkın mukaddes kırallığından gelen an'ane
ler mevcfı.ddur. İncil'de, bu söz, "Mesih'in vazifesini beyan etmek
tedir (Mt. 16, 16 : Se� hay olan Allahın Oğlusun, Mesihsin) . İn
cile göre, bu Mesih gökten geliyor; göğe de dönüyor. Sonraki tes
lis fikirleri, bu ifadelere dayanmıştır. 

AMOUR PUR : Fransiz kvietistik mistikte, muhlis, mutlak bir aşk ki 
insan oraaa Allah'tan ne Cennet istiyor, ne de Cehenneiffi'lenıfür
füIIiiayı niyaz ediyor ; tam ilahi iradenin bir aleti olarak yaşıyor ; 
aŞkta duyduğu lezzetten bile kaçıyor. Tasavvufta RABD\,HAL
LA.c, Ahmet GAZzALl bu nev'i aşkın mümessilleri sayıl�bilirler. 

ANA İLAHE : Bilhassa Sami mıntakalarda ve Anadolu'da eu tipik nü
mfın.e:eri görülen, toprağa bağlı, toprağın tevlit edici kuvvetlerini 
gahıslandıran bir ilahi varlık. Ana ilahe!er - D e m e t e r , 
K y b e 1 e , İ ş t a  r, belki de K a 1 i - D u r g a - hemen 
her dinde raslamr ; onlar kendilerini ana, maşfı.ka, . bakire 
şeklinde gösterirler. Birçok ilah ,.e insanlarla sevi�en İ ş t a r, 
ilahi çocuğu ile temsil edilen İ s i s, sayısız çocuklar doğuran 
ve cnları yine· öldüren K a 1 i - hepsi bu tipin muhtelif tarafla
rıdır. Bazen de, bu ana ilahe, bakire olmakla beraber, çocuk do
ğurur. Pek eski bir kültür seviyesiı:e ait olan bu fikirlerin kalın
tıları, semavi dinlere (Hıristiyanlıkta :r�ı e r y e m A n a ta
savvuru, Buddizmde K v a n n ö n) sızmıLltır; 

ANİMATİZM� Bütün tabiat hadise'1erini ve dünyada mevcud olan he
men her şeyi canlandıran bir fikir sistemi. 

ANİMİZM : Ruhlara inam§. İngiliz alimi TYLOR'un 1867 senesinde ilk 
def'a. kullandığı bir tabirdir. TYLOR rüyalarda görünen ruh, ölü 
ruhu ve başka ruhlara inanışın, bütün dinlerin kökü olduğunu 
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iddia etmiştir ; buna karşı bir çok bilginler. .tarafından dinlerin 
başka kaynakları gösterilmiştir. Halbuki ruhlar..n farkına varış 
dinin mühim bir kaynağını teşkil etmektedir. 

ANNUNCİATİO : MERYEM ANA'ya, Cibrail tarafından İ s a '  nın do
ğumunun bildirUme!3i'. 

·U 
ANTROPOMORFİZM : İnsanın, ilahi varlığı insan şeklinde tasavvur et

mesi. Yunan ilahları, bu görüşün pek tipik birer m'.sali.dir ; onlar, 
tamamiyle insan nevinden hareket ediyorlar. ·F�kat hemen her 
dinde, (muhtelif ilah heykeller.inde· belirtildiği veçhile) antropo
morfizm. az çok yer alır ; en yüksek dinlerde bile, Allah'ın ellerin
den, Allah'ın yüzünden bahsedilmektedir ; çünkü insan, tam ruh 
olan bir Allah'ı zorlukla tasavvur edebilir ve, onun mahiyetini ifa
de etmek için, insani anlam ve ifade�eri kulla:nmak mecburiyetin
de kalır. 

ANTROPOSOFİZM : (.1913 de Almanya'da R. S'IEİNER tarafından te
sis edilen biz: senkretist cemaat. Merkezleri Bal şehrine yakın olan 
Goetheanum'un isminden anlaşıldığı gibi, GOETHE'nin fikirleri
ni, eski teosofik fikirlerle hıristiyart ülkülenyıekarıştırmışlardır. 
Teosofi'den a:Yrııan bu cemaat, H4!_q._�tandan g�!��-.!��-�!=lüh ve 
k�ffi!!e�iştir; -temrlıii.er·: ve insanı -git-
tikçe meleklere, ale�in �rıirtanCiSl olan I s a ' �ötüren me-
4i�asyoıılara icra ettiriyorlar ;  güzel san'atlara, re·nk armonisi sis
temlerine büyük bir ehemmiyet veriyorlar, bilhassa da terbiye sa-

• hasmda gayet geniş bır faaliyeti gösteriyorlar. 1922 de · kurulan 
Christe:ırgemeinscliift (Hlr;stiyanlar Cemiyeti) , Antroposofizmde 
ilk senelerde Hind fikirleri arliasında gizlenen hıristiyan doktrin
lere yeni bir ma'na vermeğe çalışıyor. 

APOKALİPTİK : (D1:filya�l! .. ŞQ]Jundan-1ıahsedenı-y.ahud-diinyarun-sw:ı.J
na dair malfı.mat veren bir edebiyat. llk defa eski İran'da görü
Ii�UCiillge sızan bu fikirler, miladdan önce birkaç 
mühim eserin meydana gelmesine zemin ol.muştur ; miladdan son
ra, havarilere ve başka zevata atfedilen oldukça geniş bir apoka
liptik edebiyat vücuda gelmiştir. İslami sahaya yayılmış olan 
cafr bu cümledendir ;l 

APOKATASTASİS HAPANTON : (Dünyanın sonunda, eski kamil halin · . 
tekrar gelmesi, kötülerin, devlerin: bile nihayet ilahi inayet saye
sinde Cehennem'den kurtulması-) 1. Kor. 15,28 «ta ki .Allah her 
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şeyde her Şey olsup>>" diye yazılmıştır. Zikri geçen .tasavvur, hıris
· . tiyanlıkta bilhassa ORİGİNES tarafından müdafaa edilmiş ise de 
resmi kilise tarafından kabul olunmamıştır. · 

APOKRİF : Eski ve Yeni ahid'de esas itibariyle ·· mevcud olıi:ı.ıya::ı _  
eserler.HİERONllA:US'tan itibaren, bu kelime, eski A!ıd'm Tu
rani metninde mevcud olmamakla beraber Septuaginta'da mev
cud olan parçalarda kullanılır; · onların en büyük kısmı, Triden.ti� 

. num'dan sonra katolik _ kilise tarafından kanonik · · olarak kabul 
. edilmişti,r;· .Ahdi Ceclid'e ait olah - apokrif�er:n . .  çöğu,·· enteresan 
lejandları ihtiva etmektedir ; fakat fazlasiyle :hayale· kaçtıkları 
için kanonik olarak takdir edilmemektedir . .-

APOSTOLİKUM : İncil'den _ geliştirilen akide· 2. asırda . katehuınenle 
rin vaftiz derslerinde· kullanılan, 6 .  ıiıcı asırda · Fransa ve İspan
ya'ya da gelen üç kısımlık bir formül ki şimdiye kadar - : kilisede 
pazar günlerinde okunmaktadır. Daha fazla işlenilmiş bir akide, 
Nizeo-Koiıstantini akidedir. Aposto1ilmm'un tarihi inki§afr" hak-

. - . kında en mühiıri eser, A. VON HARNACK, Das apostolisclıe 
Glaubeiısbekenntııis, 1892 seri.esinde çıkan, şimdiye -kadar 27 bas
kısı ·olaIL kitaptır . .  

ASLİ SUÇ : �DEM'in suçu yüzünden bütün insanlar suçludurlar ; suçun -
· cezası, ölümdür. P A VLUS, bu fikirleri, bilhassa Romahlara yaz
a.ığı mektupta gayet· açık bir sfı.rette izah etmiştir. Gnostikler ise, 
.bu suçun özel bir kaynağını arayıp bunu maddede bulmuşlardı. 
TERTULLİ.AN'a göre, sıiç, ADEM'in çocukları için pek tabü bir 
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· · şeydir ; fakat büyük AUGUSTiN, .ADEM'de bütün insanların suç.: 
· · lu olduklarım, ·  suçun bu sebepten bütün insanlara - bir . hastalık . 

nevinden - sirayet etmekte, tenasül vasıtasiyle tevarüs edilip in
sanın, kendiliğinden hiç iyilik yapamadığını öğretmiştir. AUGUS
TİN'in bu . fikirleri, bilhassa 17. asırda Jansenist cereyanında ön . 

- plana konmuŞtıir. Şark kilisesi ise, insanın, bu asli suçla beraber öl
dürecek bir fesada uğramadığını söyliyor. İskolastik -ise, bu suçun, 
Cennet'te mevcud olan hususi bir ilahi. inayet aramağanınm kay
bolmasına sebebiyet verdiğini ilefr sürmektedır. Protestantizme 
gelince, asli suçun, bütün insani tabiatin kat'i bir fesadı olduğunu 
iddia ediyor ; böyle bir fesad olmasaydı, 1 s a ' mn kurtarıcı ame
li ma'nasız kalırdı. Bazı Ortaçağ ilahiyatçıları bile, asli suça «O fe
Ux culpa.» diye hitap etmişlerdi : «Ey mes'ud suç ! »  çünkü. yalriız 
o suç .va:sıtasiyle · insan "böyle bir kurtuluşa nail olabilmiştir. -
Asli suÇun her insanda doğumdan itibaren mevcud olduğundan, 



yeni doğan çocuk bile onun yükünü .taşır ve, vaftiz olmadan ölün
ce, Cemıet'e giremez (katolik doktrin) .  Asli suç'tan , doğumdan · 
itibaren serbest olan yegane insan, . yine katolik akideye göre, 

. Me·ryem · Ana'dır ; . bunun içindir ki. � . yeni . akideye nazaren -
. ölümü görmeden göğe çıkmıştır. 

-ASURA : · Eski zamanlarda indojermenletde ilahi- varlıklar ; Hindistan'
' ; �da, bilhassa demonik bir tarafı olan ilahla�da -kullanılırdı (mesela 

V - a:  r u n · a, . R u d r ·a ve bu ilahtan geli§en ·ş i v  a) ; sonra 
: . da devler de kullanılmiştır. İran'da, abura mefhumu bundan 

aykırı .bir mana almıştır (bk. A h u  r a . M a z .. d a) . 

AŞViN : Hindistan�da V.eda devrinde -ilahi ikiz; müşterek sevgilileri, yahud 
· karılan olan U ş a s - şafak ilahesi - ile birlikte göklerde do

laşırlar ; san'atkarlardır. 

ATMAN : (Almanca Atavı, nefes) . (Hindistan'da, şahsi ve kozmik hayat 
prensibi. . Ölümden sonra · yaşamağa .dev�IIl edip . _tenasühte : şahs�:

. yetin mahiyetini muhafaza ediyor. Upanişadlann f��sefesine gö-
• re .. he:r varlığın ruhu, atman'ı, al�min ruhunun, br�an'ın aynıdır. 

.. Bu birliği tanıyıp tahakkuk ettirep. arif, ölümünden sonra ezeli ve 
ebedi. bralunan'da kaybolup ten�sühten . k_urtulmuştur;> . · 

AVATARA : .J.!İnen» )�Hinduism'de V i s n u ' nun, zaman zaman kur
tarıcı sıfatiyle dünyaya inen ve zamanın icablarına göre muhtelif 
şekillerde kendinj gösteren bir kısmı (bş.lık, : kaplumbağa, arslan, 
cüce, RAMA v.s. ) .)

. · 

AYDINLATMA DEVRİ :  17. inci ve 18. in·ci asırlarda garbi
. Avtupa;da 

_ vaki olan, bir felsefi cereyanın �eyri. Bilhassa akla dayanan bµ 
felse�i sistemlerde, insanı - eski dôğılıatizmden . kurtarmağa çalİŞ
mışl�r, teolojide deisin'in fikirleriİii . ileri , sürmüŞl�r; · antropolojide 
ise, insanın esas itibariyle iyi olduğunu iddia : eimi§lerclir. İngilte._ 
re'de gelişen bu cereyan, Fransa'da inkıl�bin° 'hazirıigr ' olarak bü
yük bir. rol oynamıştır. Almanya'da felsefe sa.hasında bu devrin 
en mühim şahsiyeti, LEİB:Ni:Z idi: Aydırifatma de'1rhi.lıi ·'bir husu:. 
siye:ti, Avrupa'da yeni tanınm.ağa başlıyan yabancı dinlere karşı 

. gösterilen . ilgi, . teoloji . sahasında oldukça geniş ·bir tolerans "idi . . .  ' 

AZİZ : · Hıristiyan kilisede eski zamanlarda·, .  vaftiz olan her insan birer 
: -aziz olarak t�lakki edilmiştir. :Aziz1erde ( evliyalarda· , olduğu gibi) ,  
ila.hi kuvvet kendini açıkça gösteriyor. Ş�hidler, - '.faziletli · insanlar 



halk tarafından erken taziz edilmişlerdir.c..,Roma kilisesi, bir insa
na «aziz» (sanct, saint) unvanını vermek için komplike bir sis
tem icad etmiştir. 993 de ilk defa olarak b� insan, Papa tarafın
dan bu unvanı almıştır ; 1170 den itibaren, sistem şimdiki haline 
gelmiştir �anonise edilecek . bir insanın ölümünden sonra, onun 
hayatı hakkinda ma'lfunat toplanıp ; lekesiz bir hayat sürüp iki 
keramet de gösterm!ş ise, beatificat•o vaki olur (yani b�tus, se
lig) unvanını �. Bazen asırl�rca süren bir . muameleden sonra 
belki aziz unvanını alır, onun şerefine kiliselerde missa!!!:_ icra 
edilmeğe müsaade edilir. 18. asırda Papa BENEDİKT XIV., ka
nonisatio için lazım gelen sıfatları bildirmiştir ; zikri geçen fazi
let ve kerametlerden ma ada, «kara sevdalı bir insan olmakl.!_be
raoer daima ilam neşe içinde yaşaması» şarttır� . 

BA : Mısır da, insanın ölümünde ölen hayat prensipi. 
..;--

BABİL SÜRGÜNLÜGÜ : İsrail oğullarının m. ö. 597 ve 586 senelerinden 
sonra Babil mıntakasında geçirdikleri, yahudiliğin inkişafı için 
son derece mühim zaman. Eski İbrani lisanıpın yerine gittikçe 
arameik dili geçti ; sürgünlükte peygamberlerin yerine k8.hinler 
geldiler ; Yahudiliğin hüviyeti o zaman ve Filistin'e dönüşten son
ra (538} şimdiki ma'nada inkişaf etmiştir. 

BAKKANT : Yunanlılarda, D i o n  i s o s (lat. B a k  k us) adlı ila
hın sarhoş ve heyecanlı cemiyetinin azası. 

BEATİFİCATİO : Bk. «Aziz». 

BHAKT1 . .;..9Iindistan'da : muhabbet, Allah'a karşı duyulan aşk. En par
. lak i:(adesini, nhagavadgita _da bulunmuştur ; KRİŞNA'nın şek
linde. göze görünen Allah orada «Bana muhabbetle sığınan kay

.. . . . . bolm,az». diyor� 

BHAKTİ-MARGA : Aşk vasıtasiyle kurtulus. 

BHİKKU (Müennes : bhikkini) :( Buddizm'de rahip. Çok sert kaidelere ta
bi olan rahipler, Buddizmin özünü teşkil ediyorlar ;  onlar hiç bir 
şeye malik değillerdir, akrabaları ile münasebetlerini kesmişler
dir; dilenci sıfatiyle, günde ancak bir defa yemek yiyerek mem
leketlerde dolaşıyorlar.) 
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·BRAHMAN : Q\fana gibi kendiliğinden müessir ' olan,, mesela afsun sözün
de mevcud bulunan bir tabiat üstü kuvvet ; ·Hindistan'da kurba
na en büyük kuvvet · atfedildiğinden, brahman kurban sö�rle 
mev�ud olan kuvvet, bundan sonra dünyayı yaratan kuvvet sa
yılmıştır.) 

BRAHMAN : Mukadd�s imrban kuvvet�yle temas eden, en yüksek sı
. rufa ait Hind Kahini . 

. Eski şarkta ciğer, ruhun ve duyguların mekam sayıl
aki olan değişikliklerin, kozmik Ahenge uyarak, 

:muayyen ma'na.Ian haiz oldu.klan zannedilmistir. ıgerm er 
hangi bir yerinde bu ya şu değişiklik vuku bulursa, insanın kendi 
eVüfde. veya devlette bu veya şu hadise vaki olur. �Bu fal sanalı, 
bill;ıassa eski Babilde· işlenilmiştl ; Hititlerde, Yunanlarda ıl.a mev
cud idi ; Etrüsklerde yine pek büyük bir rol oynamıştır ; �nlardan 
Romalılar'a geçmiştir . .  

ÇİFTE B.A,LTA : Bilhassa Girit - Mikenali kültüründe mukaddes bir ale t, 
koruyucu bir sembol. 

ÇİNV AT KÖPRÜSÜ ; Zerdüşt dininde, ruhun, ölümden sonra geçeceği 
köprü. 

-

DAGV AZ!.!_ · İncil'de MATTA'nın 5 inci - 7 inci bablannda toplanılmış 
va'z ve hikmet sözleri. l s a  ' nın, muhtelif zamanlarda bildirdiği 
emirler burada bir tek vaz haline getirilmiştir· Eskatolijik emirler 
oldukları için, insandan mutlak bir teslim, merhametsiz bir mü
cadele-i nefs taleb ediyor. Bunun için, onların gündelik hayatta 
gerçekleştirilmesi hıristiyan ahlak felsefesini büyük müşkilata 

sokmuştur. Halbuki bu dağ va'zında l s a ' nın en derin fildr
leriniıı mevciid olduğu şüphe yoktur. 

DALAİ LAMA : Laınaism'dek.i «sarrnı.ezheb» · in - reisi ; paytahtı, Lasa 
§ehrindeki Potala'dır. : 

DECCAL : (İncil'de : Antichrist) ,  2. Sel. 2, 4 de· ırazıldığına göre, kı
yametten evvel l s a ' nın muhalifi ; yalnız '6nu mağlup ettikten 
sonra Mesih'in melekutu peyda olacak. Bazı hıristiyan mezhep
lerde, mesela LUTHER'de, Papa, deccal'in ııümunesi sayılmışt;rJ 
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......,,,..(.İslamiyette, deccal yine dünyanın sonundan . evvel ·.hülçUm sü� 
· ren, insaıilan baştan çıkartan, felaket günleri getiren, nihayet 
Mehdi tarafından öldürülecek olan bir varlıktır.) 

· 

DEİSM : Allah'ın var olmasını inkar etmemekle beraber kendisini ol
dü.kça uzak, dünyanın gidişine balonzy.an, fa al olmıyan, biıtün 
anuopomorf!stik tasavvurlardan serbest kalan bir varlık şekİiıi
de temsil eden bir teolojik - felsefi sis tem. Muhtelif dinlerde görü
len böyle bir telakki, en klasik ifadesini aydınlatma devrinde İn-
giliz De!sm'inde bulmuştur. 

· 

DEİSİDAİl.\ıIONİA : Yunan dininde, ilahlardan, devlerden, bütün tabiat 
üstü kuvvetletden korku. 

"I::>EUS .ABscôNDiTUS.;J.Gizli ilah»,  m.ıstik bir ta'bir ; ·bilhassa l..UTHER'
in teolojisinde kullaiı.ılmiŞtır ; t>'rada, «iradesi, hüküm.İeri insan ta-
rafından hiÇ anlaŞılamıyacak Allah» aeniijJillr. -

DEUS OTİOSU� : . Tembel, çalışmıyan ilah : ��mi y�rattıktan sonra 
oradan ç�kilip, . dünya . ni:i;amına bakmıy!l-n yaradan ve bazen ô.e 
kffifiir getiren ilah. 

DEUS REVELATUS : ....... «Tecelli" olan .J!fil.ı», LUTHER'e göre, deus abs
conditus'un, insanlara İ s a' da gösterdiği lütüf ve sevgi taraf] . 

DEVA : İndojerınenlerde ilah ; Hindistan' da yüksek, aydlri ilahi varlık
ların ismi (mesela İ n d r a, A ş v i n ler, sonra da Vişnu) . 
iran'da aynı �efhfım d�v . mana�ında kötü; yala.ncı kuvv�tleri va

. - sıflanQırmaktadır: . . . 

-DEVTERO .. P AVLİNİK : PAVLUS'un ismini taşımakla· beraber. �.na ait ol
. . ' mıyan m,ektuplar . (mesela Efeslilere). 

· .· .  �.;: . . 
DHAMMA :.[(Dharına) -Hindistan'da �<kanun, doğru nizam, hidayet» ; Bud

dizm'�'nın ikinc.i · kısmı, aynı zamanda da Buddizm'in en 
mühim rüknü. Ne B u d d a ' nm şahsiyeti ne de ona ait veya 
Şakirtleri tarafından toplanan mukaddes kitaplar, dlıaınına kadar 
dinin merkezini teşkil etmişlerdir1 

DHYANA :  · Murakabe, , meditation, (Buddizm'de) . 
� . .  : . .  

DİAKON : Kilise'de, Papaz'dan evvelki .ruhani rütbe. 
-



DİALEKTiK 'fEOLOJl : Birinci büyiik 'harpten sonra;, liberal . teolojisi · 
karşısında bir._Iea.ksiynn :::oliirak, Karl BARTH ve:-ıJRşka-ilahi�t--------ç�cllda.,;.g-@t!ı'el4kle:Fi b:r p:ı;o.�taıı. teoh:>jik- · siste111 . .  " :Or.ada , . 
insanın ·sözj.injiu -da-ima A llaMm ·vahyinden-uzak kalıp.,biihda:ırO'til
rifhe"r va'zın, ve Allahın vahyl hakkında her beyanabn durmadan 
b'irımrtelfük geı::gln;1ikte bulunduğu sqylenllmek:ted ir. . -Vaqye .da"' 
y.anmıyan :her teoloji reddilir..; .  giliı.a:h .;meı:ıelesi ;:en,· · :ı:ıe�t :Ve arn.-

s ;ş · e · -ade -edilir. Her nevi · şahsi iç-tecrüb�y.e v.e _ b ilhassa 
-mistiğe karşı :ga,yet şıddetli b'.-r :pıü�a.mahas.;zlık Ye •a:nlayışsızlık 
gösterilmektedır; çünkü bu gibi tecrübeler, yaJıye - dayanına�İğı 
.iÇin Jnsamn, -.kendiliğinden 1\llah'a _ya:klaşabildiğ�ni .zannetmesin
aen ileri geliyor; bu suretle, ilahi kelamın yalnız bir defa, ya�i 
İ · s ·a. ' da, .·dünyaya ;hi.tap 1ettiğini ;bildiren ,hal�ik�t gizlenir. Bu ��-. 
�oktai nazardan anlaşlld.ığ.ı ·veçhile ,ffia!eJ{tlk teoloji .hıristiyaı:l 
olm.ıyan dinlere kar91 düşmanlık göster�r. 

DOCTOR ECCLESİAE . : Papa, yahud "kona:il ·Ja,rafı�dan verilen. bir un .. 
van. Katolik .kiljsede . ·en ,�ski .zam�:ı,ılardan :itibar.en .takriben 20 
kişi, ·«temiz doktrin ve · sağlam aki(Je, kutsal bir haşat, ::Ş8.mil bil
gi»leri · dolayısiyle bu unvanı �lm.ış�ır. - -(Mesela Akvinaslı THO
MAS) . 

DO UT DES : 4Ben verey�m. sen de v.er.! .» . : .kmbanda .beliren bir telakki . :  
. .  insan, isteci ğ, şey:eri -�lde etmek

'
.maksadiyle il8.hlara .teberrular

da .-bulunur. BULu iki §ekUde bey.an , etmek mümkündür .: 1 - Ma
j\k usuller.e göre, insan, ilahların kuv.vetler.lııi artırmak istiyor : 
2 ·---:- .dini ·adetlere nazaran,:  ilahları sevindirip onlardan da bir şey 
almak istiyor.) 

D0KET1ZM : Bir realiteyi, _yalnız hayal ölarak telakki .ediş . Gnostikte, 
. ---- . - . 

bilhassa: · · İ s � ' _ nın hakiki bir .bedeni ölm.� ·. �li beden-
de dµ.ny�ya · - ·  · · · "a. e-----n-'Fidrlere deıtjlir. 

· 

DOL� : ·çinde," evin ecdad resimlerini ihtiva ·eden mukaddes yeri. 

DÖRT MUKADDES HAKİKAT : ( Buddizm 'de ıztırap, ·  ıztırabııı sebebi, 
·.-

· ızbrabm -sebebinin kıildirilmasi, 'lztirabın ,sebeblıiin kaldırılmasına 
götüren yol. ) 

DRİAD -.: Yunanlılarda, dişi ağaç perileri. 

DRUiD : Keltlerae . kahinler ; .-kımba:ı:ı. merasimi ·ile, ·meşgul . olan, hakim 
:ve .öğ-retmen sıfırt.i,yle çalışan asil adamlar. 

225 



ECCLESİA -SPİRİTUALİS : Rfıhani kilise . 
. . - : : ·: :  : · : : ·· ; _ ·. 

EKSQG..ı\.-Mİ_:;İptida:.i kavimlerde, bir insam:ri · · kendi aşiretinin . içinde:ı 
' '  •bir · zevce alamaması. · Bu . adet, bilhassa tötemizm'de mevcuddur. 

· · J . - : .: : ·  ' , • · : . : : EKuMENll{ :�Eskl - manada : (_İnsanların . oturdukları mıntakalara şamil 

· · . : olan ·kilise ; o kilisenin . mümessillerin4ı icra ettikleri . ilk konsiller, 
· ekumenil1: konsiller is.ı:n.i- ile meşhurdur.? (İznik, Efes, Kalkedon) . 
' Şfrndi,·  ekuitieiıİk hare°'1'et, bütün kiliseler ·arasındaki r:ıi.lnasebetleri 

· · :  �uvve tlendirip . · kiliselerin · işbirliği.İii . teşvik eden,' Birinci" Büyük 
· ·. · ·Harpte baŞlİyaiı büyük ve pek faal bir · cereyanı ifiide etmektedid 

ELECTİ : ·Manikeizm'de, bir nevi rahiplikte ömür · süren; dua ve oruçla 
. .  · ı  .. ·. · .. , ıiie§gul :olan en · hususi zümre. 

ELOHİST : Eldeki Tevrat'ın kaynaklarından biri. .Allah'tan bahse
, · · 'derken' Elohim isıiıini · kullandığı için , - elohlst ad1 - ile- · tanınmıŞtır. 

Muhtemelen m.· ö; · 8. asırda -yaşıyan bu ilahiyatçı, . Yahvist•teii'"fuzla 
teolojik fikrlerle · meşgul olup Tev.rat'm . h ik5.ye!erinde tab�at 

' üstü h5.diseler üzerinde durmuş,.  es·atiri daha ' ilmi bir şekilde ter
tiplendirmiştir. 

EMAN:ASİYON : · Theogonfve kosmogomde görünen' bir-. hadise , ilahi bir
. 

f�yiz. Muhtelif dinlerdE\ ezelde ilahi bir varlığın, dünyayı ken
dinden çıkarttığ-İm · 'söyliyen mitler ·ve tasavV1lrlar vardır ; bu,ya
rafüliş tasavvururiun' tam zıddıdır ; · çünkü Allah ile dünya · arasın-

. .  da zat bakımından bir mü$abehet; ' yahud da bir ayniyet �1 
lEımgelir�Emanasyona inanan dinlerde (eski "Hindistan dini, Ma

·_hayana Bu1ldizm, M;anikeizm, gnostik _sistemler, her türlü ntjstik 
- ·� _İneselB: 1BNü ARABİ'i:ıin sisteminde) . !=lkse·riya "Allah 't�ıi çıkart 

varliklarm, . muhtelif merhalelerd�n . eÇeTken aSll kemalliı.i k�
ddi dün a · son merhaledir · insan, 

�lmdi geldiği yoldan aksi istika.mette geçmek sur�tiyle , ilahi aslı-
�aaonebııfr) · · · · 

· · · · · · ---'-- · ·  

. . 
ENKARNASYON (�sas itibariyle ulfıhiyetin, tez�ürat dünya�ına gir-

mesi ; sonra : Allah'm, insan şeklinde peyda olması ; _ hulfil. Hindu
ismde avatara tasavvuru, V i ş n u ' nun böyle bir enkarnasyonu 
iddia etmektedir ; enkarnasyona inanış, hıristiyarilığın temelidir. 
Bu doktrine göre lıisan o kadar suçludur ki, yalnız Allah tarafından 
k�_!tarılabilir :  · halbüki ; bu kurtulus . .  · yalnız · biİ' insan tarafın.dan 
icra edilebilir - �n icin;, . r s· a ·  · ··aa hem ·ilahi, hem de insani 



tab'.:at:n mevcfı.d olması insanların. kurtuluşu .. için �arttır; (bk. 
· Rom. 8, "3 ; · Gal. 4,· 4; ö,  ·2 ; Fil. 2. 6) . .· . . .  

ENZYKL!KA : ·. P�pa'nın , .bütün a:ndarlara, · yahut ep!skopm:ııara gön
derd;ğibir s'.rküler. İlk söz�erir e na�aran. :s :mıendirilir : (mesela : 
E. p�scendi, P.a,;c�ndi . . . .. kel!me:er:y�e· başlar) . . . . 

. // . .  . . - . . -
EPİKLESE:..: ..... {Kurbanda, ilahların davet edilmesi ; hır;stiyan te.oloj !sinde, 

s�!ı::rament maddesının takdisinde, I s ! ' nın, yahı�d Rfihulku
düs'ün çağirılİnasi. En eski �ekİi ·gal'.ba, . .  'haİ'a bazı': inezheplerce 
kullanılan mai'ana.tha «Ey biz"m - Rabbim:iz� ger. � kelimeleri idi. 
2. inci asırdan itibaren Ruhuikudüs, ekmek ve şarabı· fakdis et-

. . meğe davet edilmiştir ; bu ad.et, sark kilisef;inde halen yaşamağa 
. d�vam etme.ktedir 1- . - . . .. . . . 

. 

. . - . ' " 

EPİSKOPÖS : (11.lç :z;amaıiİarda, Iıır:sÜyan c�maatlerin nızamma bakan . 
, . _ z'at (bk. Fil. 1, 1 ) . 2. inci asırdan sonra . otorite sah �bi o�up muh-

. teF,f şeh:rlerde cemaatin re:si . ve l;ıocası oldu ; oiıun siİsilesi, ha
y�rilere kadar . .  iner.}Epls�opqsl.arm c.emiyeti, �.iliseyi

. 
temsil edip, 

İdlisenin de· en müh im - temeli sayılm�ştır. 4. üncii asırdan itibaren, 
blr eyalet!n e:ı Y.lik!:ek ep 'skopos, metropÜ'Iit ünvanını alıp başka
larının re si seç':nı'şt·r. Geli§en papalıı�; episkoposların eski ehem-
miyetiıP. tah:l t  e İ:mişti:r . . : 

. -

ESKATOLOJİK : · Alem:n istikbaline a!d 
.
tas_avvurlarQBu gibi f.kir ve 

tasavvurlara e�ı :pbdailerinden ba�lıyarak, hemen bütün millet
lerde rasiıanı:r:aktadır. Dünyamn sonu, ekseriya bir tabiat fela
keti vasıtasiyle g�lecek g.bi tasavvur edilir. (Bazen, böyle bir fe- · 
laket dünyayı imha :etmekle beraber biraz sonra yeni bir dünya 

. aynı şartlar altı;ı:ıda tekrar husule gelip bu suretle hayatıİı son

. . suz_ tekerleği :blitUn bu hA.di.se�ere rağmen döııı:iı.eğe d�v�m eder. )f 
Birçok . milletler, . eskatoloj k tasavvurları yalnız kendi . üllı:e�eri 

. için kabul - etlnlşlerdir : Eski İsrail . .  peygamberlerinin, . eskatoloj!k 
· va'zlar ·verme�eriı:e rağmeri, yaln�z _.İsrail'm . sonıiri:u dil§üııniüşler

dir. Sonra bu f ıkir�er, başka milletlere - bak!tl'ak genişletilmiştir. 
· .Hemen - her eskatolojilı: eserde, dUnyamİı· sonll!lu (ve b�zan da kı

·yaİrıeti) . bildiren hadiseler sayılmaktadır : Zelzele . (.bak, _  ZELZE
�E . sU:resine ! ) , Tfı.fan; göklerin, yıldızların mahvolması · (pek gü
zel bir

.
misali, TEKVİR sfı.residir) ,  bazen de ye•ryüzünde vaki olan 

şiddetli muharebeler (eski İran eskatolojisinde, semaVi dinlerde· 
deccal ile vuku bulacak melahim) . Bu dünyanın, sonundan sonra 
alacağı şekil, ezelde mevcfı.d olan Cennet'e benziy.ecek.; bu fikir, 
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· .bilhassa yaıhııdilikte inkişaf :etmiştir tbaik Iş. ·:9 ve :ıın. · Hır.isti
yanlıkta ise, orada İ .  s .a ' nm gelmesi, eskat.oloji kbir ;hadise ola
rak telakki edilm.�ştir ; yaptığı keramet ilahi eğemenliğin insanlar 

· aı:asmda •mevcud' olmasına bir işaret sayılm!ştrr. Bu suretle, h�ris-' 
· · · :tiyan"teolojisine gfüe, . 1 s a ' .nın zuhfır ·etmesiyle,. eskaton (son za

man) şimdiden hakikat -olmuştur ; l . s  a ·' ya .:inan-an insan, şim-· 
diden bu yeni dünyada yaşamaktadır. İslam dininin 1 s a ' nm 

: · · 
· - · : geleceği hakkındaki · düşüncesi de bu arada .hatırlanabilir. · 

EVH;EMERİZM . : EVHEM·E,ROS�a d�ir, ilahların �sas itibariyle ilahlaş
. . .brılan · kahramı;ı.nlarda_n başka bir §;ey ölmadikları .hakkında bir 

te.ör.i_.----
. 

---

EVHARlSTiYA : ( L!san · bakım.nıdan : Şükran ; ·sonra. °hıristiyanlıkta bir 
sakrament'in ismi : Çünkü 1 s a , ölümünden bir gün evvel, 
ekmek ve şaraptan ibaret olan bu mukaddea yemeği, Yahudi usul
iere gare bir şükran duası okunurken, b :r 'hatıra _yemeği -olarak 

· tesis etmiş ti. Cemaatlarda.; bu «Şükran», İ -s ·a ' ıun kurtaran 
öl�ü için cikuııurd�. Evvela ·pek · b1lsit bir ·hatıra yemeği olan e . . 

nihayet uzun missa:'mn merkezi haline gelm:Ştir. İncil'de bu 
adete dair ilk haber, PAVLUS'un Korintoslula;ra -yazdığı 1. mek
tub (11, · 23 ) . · d� bull.ııimaktadır ; orada yazılan sözler, 'kilisede, ek
mekle· şarabın takdis edildiğl ·zainan okunmaktadır ; katolik telak
kisine göre, 1 s a ' nın bu kelime!eri; ham maddeyi :.onun hakiki 
kan ve bedene tahvil etmek kudretini haizdir. En eski hıristiyan-

. · 1ar, e. yi bir nevi ·kurban olarak icra etmişlerdir ; _  klasik ilaİıiyat
çı!ara göre ·(ORİGİNES, AUGUSTİN) bu iki maddede -tabiat üstü 
ilahi varlık, ruhani bir şekilde mevcuddur ; iskolastik devrine ka
dar, daha realistik bir telakki' gelişmişti ; transsubstantio sa
_yes:nde maddeler gerçekten beden ve kan h�line getirilir. Domi
nikan tarikatına nazaran ; e., insam takdis eden ·mukaddes bir ni
şanedir ; franziskanla:ra nazaran, Allah'm ·ruht!l gösterildiği mu
cizenin h!r sembolüdür. Reformatörler, mesela: "LUTHER ise, eski 
rea1istik fikirleri benimse,yip «IBa'nm vücudunun 'gerçekten yenil
diğiiıi» sÖylemiştir. CALVİN'e gelince, İ s a • · nm viicudu e. da 
kuvvet ve tesir . bakımından mevcuddur diye daha spiritüalistik 
bir fikre varmıştır ; ZWiNGLİ, �-- yı bir hatıra olarak kabul et
miştir. Romalı kilise, bilhassa e. nın kurban olması Üzerinde du
Tuyor ; o, papazın her gün takdim ettiği «kansız 'kurban» dıl) 

EX CATHEDRA .;...._ Kürsüden:, yani ·kilisenin yanılmıya:n hocası :sıfatında. 
Papa hakkında kullanılan bu tabir, P.apa:mın, bu sıfatla �bir hüküm 
·:vermesi demektir; 



EX. OPERIB OPER.AıTO � Kendi kuvvetinden işli.yen bir gey, mesela : bir 
. kiul:'banı- kahirrin gerekli. afsun dualarım doğı:uca :ve titizce oku
masından dolayı, müessir olur. 

FAALİYET iLA.HLA�I : Kendilerine ait olan çok dar bir faaliyet sa
haları. alan, bilha.Ssa ROm.a, tslay; ve Yunan. dinlerinde büyük mik-
tarda husfile gelen ilahlar. 

· · · 

FENRİS KURDU : Jermen mitoloj 'sinde, Cehennemi kuvvetlerin karde
şJ olan, dünyanın sonuna . kadar zincirlerle sarılmış olarak _yeraltı 
ülkesinde yatan kocaman, kurd· şeklinde görünen devimsi bir var
lık ki� nihayet, dünyanın sonunda ilahlara taaITllZ." edecektir. 

FETİŞ : (İnsanlarm yaptıkları, mana ile dolu, müessir bir alet, yahud 
b:rçok eşyadan mürekkep bir şey (çifte balta, şamanlarin kudum
ları, sepetleri)) F. kelimesi, 1760 senesinde çıkan, Fr�n�ız aı�m DE 

· BROSSES'in bir· eserinde (Le culte deS d'eux fetiches) · ilk dera 
kullaınlmıştır ; esas manası «yapılınış» dlr. 

· 

FlLİOQUE : . «Ve oğuldan»- Ronia kilisesinde. akidede kullanılan bir ila
ve ; buna, göre Ruhtılkudüs· ·hem peder hem de oğuldan çıkar. Or-

ı 
todoks kiliseye göre, Ruh yalnız Pederden cıkar. Bu nokta. j�d 
büyük kilisenin ayrılmasının mühim bir amili oldu. 

FLAMEN : Roma'da kurban kahii:ı:i, kelimenin manasının- ifade• ettiği 
g:bi (<ateşi üfüren» kahinler. Üç büyük ·�en yanıiıda,· 12 tanesi 
küçük ilRhla·rın hizmetinde- bullınm.uşlardır� · · · 

FONKSYON. iLAHLARI; : Tek bir fonksyonu olan ilahlar (mesela : 
N i k e , zafer get'.riyor) . Ekseriya asırlar boyunca bir büyük 
ilahın· fonkSyonları haline· gelebilirler {mesela : A t e n a N i -
k e · : zafer getiren A t  e · n a- ) · 

FESTUM'.· €!0RPUS CHRİST.t : (MESİH'in vüciidlınun bayramı) fraıız. 
lar Fete -Dieu) , katolik kil�sesinde 1247 senesinde Belçikalı bir ra
hibenin teşviki: ile ilk defa icra edildikten sonra 131 T de resmi 
bayram oıa.rak bildirilen, pantkottan- 11 gün sonra yapılan bir 
bayram; 1215 - de· Lateran ko:risiHnde· transsubstantfön akidesi ka
bul edildikten sonra, İ s a ' nm vücudunu gerçekten- ihtiva eden 
hostia, kiliselerde muhafaza edilmiş ve ona tapınılmıştı ; f. c. Ch. 
de, takdis edilen ho-.stia büyük bir geçitte şehirlerde gösterilmek-



- - tedir: Reformasyondan sonra, protestanlar bu adeti reddetmişler
d ir ; bu sebepten, şimdilik eo:ı tipik katolik bayramı .sayılmaktadır. 

FRAV AŞİ : Zerdüşt dinince, insanlara yardım eden ruhani varlıklar. 
Onlara .&vesta'da uzun b:r . şiir (Yaşt 13) ithaf edilmiştir. 

FYLGJUR : _ Jermenlerde; insanı takib eden, ruhani kuvvetler (bir nevi 
gölge ruhları) . 

GAY,l':l,'Ri : Rigvede. ·m 62, 10 da bulunan, her Brahmaıı'ın sabahleym 
_okuduğu, kadınlar tarafından okunam1ya11 mukaddes bir beyit : 
-«İlah Savitri'niıı, f kir:erimizi ca�ıiandıracak bu mükemmel nuru
nu kabul etmek istiyoruz. » Bu beyit, mitolojide, B r a h m a. ' -

-�mı ikinci- �evcesi şeklinde §ahısla��rıırbıştır. -

G:ENlU_S : : Roına dininde : eTkelderde _ mevcud olan esrarengiz hayat 
kuvveti, sonra da - koruyucu peri. 

GOPİ : KRİŞNA'nm sevdiği çob_an kızları ; Hindistan mistiğinde, Allah'a 
a;ıık olan :ve o::::ıu::.ı hayali vas:tasiy�e saac"'.et bulan kalbin misali. 

HAÇ : Hıristiyaıı olm·yan bazı dinlerde de pek meşhur bir nişane olmak
la be:ı;aber, hir:stiyanlığın özel alameti sayılabilir. KONSTANTİN 

_ devrinden- itibare:.ı, haç, hır·stiyanlığın sembolü oldu. Halbuki su
naklarda, haçı8.r 1100 se::.esinqen evvel _ bulunmamıştır ; şark ki
Usesince, böyle b1r adet daha evvel intişar etmiştir. İlk zamanlar
da yalnız -haçı tems11 ettikten sonra, ı:;anatkarlar da, ya _azap çe
kerken, yahud da galip olan kıral şeklinde, t s a ' yı haçta gös
termeğe başladıl�r.Vturjide (v� buncl�n dolayı da gündelik ha
yatta) pro�estan o!m•ya,n kilise!erde haç nişa._m el ile .alın ve gö
ğüs üzerhıde yap:iır. - :ıtnc�ı·e göre t s a ' nın haçta ölmesi di-

, nhı merkezidir ;  İ s  a ölüme kadar ·Allah'm iradesine itaat etti
ği igi:t?-, bu sfıret!e semavi izzete g1rebilir (Fil. -2, 8) , Haç, geytani 

- kµvveeere· karşı ka2'amlan zafer demektir __ (Kol. 2, 15) , çünkü 
İ s a ' nın bu ölümü, insanları asli suçtan ve ölümden kurtarır 
(en - mühim yerler : 1-. Kor.. 15, 3 ;  _Gal. 3, rn ; İbrani 10, 12 ; Yu
hanna'ya göre İncil 1, 19) . 

HADES : Yunaıilılar'da, yeraltı ülkesi ve onuıı kıralı. 
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HAOMA : Eski İran' da kurban • merasimlerinde. · sunulan · mukaddlls , şa_
rap (bak soma.) . Zerdüşt tarafından ayinlerde kullan�lınasma rağ� 
men, zoroastrizmin inkişafında tekrar ehemmiyet kazanıp pek 

· mukaddes · ve · her hastalığa · şifa veren bir madde,· hazan . da 
· , - A  h u r· a M · a z d a nııı bir oğlu olarak telakki edilıniştir. 

HAYAT TEKERLEGİ : Buddizm'd�1 ; hayatın muhtelif merhaleleri
. ni· - bllgisizlikten başlıyarak öltline kadar - ekseriya korkunç 

resimleTle belirten, en tipik misallerlııi Tibet ve Çin manasbrla
rında gösteren levhalar. 

·HENÖ'İ'EİZM : ·Bütün ba§ka · ilahlardan - yüksek olan bir ilaha hıaıilŞ -
(eski _ Şark dinler:ıııde bazan boyle cır cereyan görulİnektedlr; bil
hassa dua ve . ilahilerde, hitap edile:ri ilah, bütün ilahi varlıklardan 

· daha: kudr�fü, da�a faal olarak t�vsif edilmektedir) . ·  

HEROS =· Yunanlıfarda, kahramanlar, insanlarııı atalan. Mitolojide, ba
zı he.ros'ların ilahlaşbrıl.ması, bazı ilahlarııı da· hero3 mertebesine 
düşmesi gösterilmektedir : Heros perestişi, antik imperator peres
tişin�e· ve bir bakımdan, ·azizlere gösterilen ihtiramda yaşaİn.ağa 
devain etmektedir: . . . · . . 

_HİBRİS : Kibir. · Yunanlılarda, ülkü sa�ılan «doğru nizam", itidal» in zıd
dı hibris; ilahların hiç bağİŞlamiyacakları bir sıfattır ; .insanın b:ı
;;;ına ge!en her bela, bu tehlikeli sıfatın meyvesidir. 

.. . - . 
HlERARKİ : Papaz veya rahip�erin, hus:usi _merteb�lerde te�ip edilen 

nizamı. Eski Şark'ın büyük kahin dinlerinde pek güzel tertip�en
dirilmiş hlerarltller mevcuddur ; katolik kilisede, 8 mertebesi olan 
bir h.- vardır · ki . yük�ek merhaleleri, diakon, papaz, _ episkop3stur . 
. Bazı ta.f?avvurlara . göre, meleklerin de özel bir h!erarkileri mev
cuddur. 

HlERODUL : 
. 
«mukaddes köle» , b;.rçok dinlerde, mabedlerde - bilhas

sa ver.imlilik ilahe�erinin hizmetinde - fahişelik �den kadınlar. 
Samt mıntakalarda (Babil, Kenan, Yemen) .ve eski Anadolu'da, 
bugünkü ahlak bakımrri.dan pek anlaşılınıyan bu adet büyük mik
yasta m:evcuddu. Manası esas . itibarile, ilaheye veya ilaha takdim 
edilen bir «bekaret kurbanı» olsa gerektir ; bazen de, gök ile top
rak arasında v8.ki olan mukaddes nikahı temsil ve bu sôretle -
maj ik usullere göre .:.- icra etmek arzusundan doğmuştur. · 
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_HİERQS; GAMOS . ;  «mukaddes .nfltah»,. gök ilahı ile. toprak anası ara
sında · valfr olan; dünyaya verimlilik. bahşeden: nikfilr: 

HİPOSTAZ;·:: ilahi- h!r sifat. Sıfatla:r.. bazen mü:stalril ilfilıi. varlıklar hali
. negeliniştir.;. mesela hellenistik- .Yahudilikte. sofiya : :  «Allah'ın hik

me·ti». 

HO:M:OİOUSİOS : Zat. bakım"!.lldaıı -. mü;;abih. (İsa ile ilahi Peder) . 

HOMOOUSİOS : Zat bakımından aym (İsBi ile, �J:ahi Eede:r.) . 

HOSTİA. : . �vhar�st:yada: kullanılan; . mayasız. �ekten y�pılmış yuvar-
-ıak ekmek parçası, ki;. t�p__sonra T s. a ' . nın vücudu haline 

gelmektedir :. Rah·ibel�r. tarafmdaIL imal .edilen hostia,. mukaddes 
b!r sembol (b:r haç, bir balık, v.s. ) ·  ile· süslüd�r . . Ortaçağ rahibe 
lejandlarına göre , takdis edilen hostialarda birçok mucizeler gö
rülmüştür ; ,  hostia'ya tevecclih, bilhassa rahibeler manastırların,. 
da. geliştirilmiştir.) 

HRfSMA : Oalqils . edilen, . katolik ve ş�rk kil iselerinde kullanılan bir zey
tii yağı. B:r sakraınentuın clıryamatfs, katoli��oouk
rara ltuhuikudüs'ü verme!r maksadiyle, · episkopos tarafından 7 
yaşından büyük . çocuklara hususi bir törende verilir ; çoc�ğun 
alin b� inadd·e ile· yağlanır. LtJTHER; bunu sakrament olarak · ka-
bul et�ştir-) · 

HTONİK iLAHLAR : Yeraltı mıntakasına aid olan, hem ölümle , hem de 
· 

verimlilikle alaka:lı ilahi varlıklar. 

iKON : .  §ark . ltilisesinde, 1 s a· ' yı, MERYEM ANA'yı, teslisi\ azizleri 
tem.SiF eden; hıisusr b :r uslf:ipta- yapıimış olan, hem kilisede, hem 
evlerde bulunan resimler. İkonoklast denilen, ikonlara gösterilen 
ihtir:ım1 karşı savaşan zümrelere karşı 1 şark kilisesinin resmi teo
lajisi' bun.farı kabul etmiş ve, ikonları;. ilahi varlıkların bir aksi, 
ulfı:hiyete · götüren ·  bir m�nevi köprü: saymakla eskt platonik ta
savvudara sadık kalmıştır r 

İKONOSTASE. :.: ��ı:k kiliseleriiıder halka. malisus . yeri , .  kudüselakdes'ten 
a..yıran; resim.lede süslü bh�· du.va'9 

. İMMACULATA <I:ONCEP.TİO;: MERYEM ANA'mn asli suçtan ana rahim-
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, ·ne:ge!en te1ikkiı.. Bundan. su . el.kar -ki t> , .  ölüm.delil. de kur
'tıilmuştur (çttn:kü: ölfuı4 aslE suçun neticesidir.j; - bu. ·siı.retle, 1950 
de neşredilen ka;tolikakide tMERYEM. Aı�A'nın ölmeden.göğe cık
ması) bu akidenin mantıki hru:The.sidir.lHalbuki bu gibi fikir - suç
suz . bir bakirenin. ilahi, yahud yarı ilahi b!r çocuğu doğurması --:-

. dünyanın . birç"ok ·dininde gö�crktedir. Eski . Hıristiyanlık, MER
YEM:. ·ANA �akkında bu: gibi tasavvurlar · ileri sürmemiştir ; bu, 
uzun bir inkişafın meyvesidiry 

İNFALL!B!Li'IAS �Yanılına, tehlikesh:.e maruz kalmamak. Eski hıris
tiyaır telakkisine: göre, konsiller, epikoposlann: toplantıları resmi 
sıfat;yıe konuşurken yanılamazlardı (bir nevi icma) . Halbuki pa
pa:lığ:ıi"E. temerımz- siyasetinden:. dolayı; birkaç· cereyanın itirazları
na. rağ;nen. 18J.2;18!lfi1 de "Vatikank itik:adlaııında, Eapa'nın, ex.; 
cg;theiJ:a; hüküm verince,. yamlama:dığı ileri' silıiilmüştür;. Bu fikir, 
ortaçağda. da bazı yerlerde (meselfü Akvlııash •'Jlhomas'ta) görül
mektedir) 

· İNKVİSİSY0N . :: Bilhassa , Ortaçağ.da· me.ydana gelen, hırlstiyanlığın düş
manlarını ve_ zındıklan yenmeğe ç-alışan: bir- miiessese .. Eski kilise
de, hU!: gibi rlıh:ani mti:cadeleler; riihaıli sila:hiarla - kitap ve risa
lelerle - yapılmıştı. Halbuki AUGUSTİN'in tehlikeli. prensipi 
cog te· filtrare - G>nlar.ı, .  k"'.ı:li:seye gfrmeğe. zorla:ym!. - kilise tara
fından me:riliame.tslzce, tatbik edilin.iştir. 12 .. asırda, Akvinaslı 
'IHOMAS gibi bilgili adamlar bile, zındık ve kafirlerin ateşle ya
kılmasının: doğru olduğunu: iddia. etmişlerdir. Cenubi Fransa/da 
otunin b!ı:· mezhep, bu takiplerin ilk kurbanı oldu ; 1209 senesin
de ona mensup olan18;I'lll büyük çoğunluğu ateşle öldürülmüştür. 
İspanya'da, inkviSisyon devletle: elele çalışmıştıı:; onun «din amel
leri» Ortaçağ'da mistikler, Yahudile·r, Müslümanlar, reformatör
ler a�eyhine icra edilmiştir ; bu suretle, b!n!erce ve binlerce insan 

· en . feci ölüin!e öldürülmüştür . 

. İNSANOGLU :: İncil.'de lsa'nınc :h:r unvanı: . 69 yerde bulunan bu kelime, 
ESKİ AHD'in DANİEL kitabında mevcud olan insanoğiu fikirle-

. r.iiıe da:yanır · (bak Daniel ı;. 13}. Apokıff bi'r.· eser. olan. HENOI-I 
-kitabında,. Rmfolf O'JITO!mm. gösteı:diğ:i.· g.Jli; . insanoğlu: anlamı ge
lişmiş, h'.r şekilde gör.ülnıektedir: :: bın lakabı: taşıyan, ezelden beri 
me'Vcud olan bir varlıktır ; Allah'ın gelecek melekfttunda hakim 
olmakla beraber yeryüzünde gizli ve bilinmemiş bir hayat sürü
y.or ; yalnız Allah tarafından vatandaşlarına tanıtılır. I s  a , her-

233 



halde bu tasavvurları· benimse}dp kendinde bu gizli insanoğlu'nu 
görmüştür. Yuh. 3; 13, insanoğlunun ezelden beri · . göklerde ya
şadığım söylemektedir «Hiç kimse göğe : Çıkmamıştır ; ancak gök
ten inmiş olan· İnsanoğlu �ıkmıştır ; o . ki, göktedir. >> "  

· . . . · 
·İN'l'ERPRETATİO ROMANA : Romalıları..n, yabancı dinlerin muhtelif 

ilahlarını ke�di!erlıı..kine benzetip mese1a her. yabancı- harp ilahın
. . · da · bire·r Mars, her aşk ilahesinde birer Venüs görmeleri. 

İ8A'NIN Göı3-E ÇIKMASI : Hır:stiyan kilisesince Paskalyadan 40 
· gün sonra yapılan bayram (bak. Resfiller;n i§leri 1, 3). . O bay
ramla, Paskalya devri son ·bulur ; paskalya mumlan söndürülür. 

[SKOLASTİK : tKa:tolik kilisede gelişen kelam sistemleri. Bilhassa ARİS
'IOTELES 'in ·eserlerinin çoğunun garpta tanınmasından · sonra is
kolastik ı:i:ıetodlar - her meselenin sual ve · cevap, ·  menfi ve müs
bet tarafları ile belirtilmesi -=- Yunan feISefeslıı.in mantık usulle· 
riı:e göre işlenmiştir. Müslüman felsefesine karşı · · .savaşan isko
lastik metÖdlar, bu savaş neticesinde inkişaf etmişlerdir. İsko
lastik, bir tek fikir sistemi de w ildir, içinde · muhtelif · ve . bazen bir
birine muhalif olan cereyanlar da me:v:cuddur. Hall:i ı::ı karo111fid
lfuesinin felsefesi, o zamanlarda yaratllip mükemmel . bir sistem 
haline .getirilmiştir� · 

İnki§afı gereği gibi gösteren . kıymetli bir eser : M. GRAB
MANN, Gesch1chte der scholastischen Methode. 1909/11. 

İŞVARA .: �Rabh» , Hindistan'da; mutlak olan tanrı, · şahsiyet haliride te
lakki edilebilir ; insan sevdiği, güvendiği bu şahsi Allah'a «İşvara» 

. diyor, ona aşkla yaklaşıyor. İşvara mefhfununu Vedanta felsefe
sine sızdıran ilahiyatçı; RAMANUJA i�Y 

JNANA . MARGA : [Hindistan'da : Mar;fe-t, b ilgi vas!tasiyle. kurtu:u:� : e;.ı 
mükemmel ifadesi Upaııişadlarda bulunan bu kurtuluş yolu, insa
nın, yalnız hususi bir · ilahi hakikatı tanıdıktan . sonra tenaSimten 
ıt"urtulacağını öğretmekted'r· : Upan�şaillara göre, atınan ile brah
man arasındaki asli birliği bilmeli ; Buddizm'e göre, dört hakikat 
tanımalı, . samkhya felsefesine · göre, madde ile ruh- arasındaki 

· farkı görmelidir. Bu hakikati bilmeden evvel, insan sonsuz sam-
sar,a'�a bağlıdır. ) .

. 

JAİNA : «Galip, yenen» , H indistan'.daki Jaina tarikatinin felsefesine ruı-,, 
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zaran . her dünya devrlnde orta�ıkan kurtarıcı . ve ıslahcı kuv
vetfn · ismi. Onların bu devirde son tecellisi, tarlkati kuran MA-

'11AvlRA'&z.. 

JİNYA : Japonya'da şinto mabedi . 
..L-

· · .  ' ; . .// 
KA : Mısır' da ölümden sonra insanın bedeninde kalan bir ruh · prensibi. 

Bunun için mezarlara bazen «ka'nın eVi» denilir 

KAbiş· : �<Allah kuddftstur», kelime�eri ile başİayan, Yahudi ibadetinde 
mühim bir yer alan dua. 

KALPA..:.:_ \,{Hinçlistaıı'da «dünya devri», yani dünyanın yaratıldığı ve' tek
rar yok olduğu bir dev!r. Bu kalpalar durmadan birbirini takibe
derler ; her kalpa.'nın muhtelif devirleri vardır ki insanlar ve dev
ler onlarda yaşar . ve savaşırlar ; kalpa'nın son devri, felaketle, kö-

. · tülük�e dolu, ve' başkalarından kısadır. Buddist tasavvurlara göre, 
bir büyük kalpa, her birisi 1,680,000 yıl devam · eden . 80 tane kü
çük kalpadan ibarettir. Hinduizmde, buna: benzer · tahayyüllere 
rastlamaktayız.� 

KANON : � dinin bütün mukaddes ve umfı.miyetle kabil� 
rı. (Buddızm · de· · rali-ka.no:n, hır�stiyanlıkta Erıki Ahid ve Iııcil) . 
kanon, ekseriya, muayyen bir dini şahsiyet tarafından tesis edi
len dinlerce tertiplendirJmektedir ; ona ait sözler ve hikayelerle 
ve,rdiğl emirler kitap halinde toplanmaktadır. Bazen de bu kanun-

. lata ·tabiat üstü bir as1l atfedilir. (Vedalar, ilahların eserleri, ya-
. -hud ilahlarla· beraber yaratılmıŞtır ; Tevrat, büsbütün ilahi vahy

dir v.s. ) ; Kanon, bir dini, yabancı ., tesirlere · karşı koruyan bir . 
settir. 

-K..ARMA : �.Amel»('Hindistaiı'da çok eski zamanlardan beri mevcti.d olan, 
:belki ilk defa Brhad-aranyaka-Upanişad'da yazılan bir tasavvura 
· göre·, · insariın amelleri, btİndau sonraki hayatının · hususiyetlerini 

· . tay-iıı:- etmektödir :  bu · suretle, ·şahsi olmıyan bir adaleTsayesınde 
jyİ ameller mükafat, kötü ameller ise ceza görecektir. Şimdiki ha
yatta va.ki · olan her hadise·, geçen hayatın bir neticesidir. Karma 
tasavvuru, ·insanı, · ahlak emirlerine göre · hareket etmeğe teşvik 

· etmektedir ; .  · dünyanın sonunda vuku bulacak olan b:r kıyamete 
ve ilahi bir muhakemeye lıianmıyan bir millet içiıı karma prensi
pi bir nevi ilahi adaleti temsil etmektedir. Hem Buddizm, hem de 
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Jainizm,.  insanın karmasından kurtulamıyacağım ileri sürmekte
diırlerı · 

KARMA MA."RGA1,_Hindistan'da : Amellerle (yani kurban vasıtasiyle) 
kurtuluş. 

KATEKESJS.:_ Vaftiz'den evvel vaki olan dersler. Eski kilisede, vaftiz ol
mak isteyenlere hazırlık dersleri verilmiştir. O zamanın en meş
hur din mektepleri · bu işle meşgul idiler. Bilhassa 3; iincü asırda 
Kudüslü KIRİLL tarafından verilen «ıİıistik katekese»ler - yani 
vaftiz ve evharlstiya'nın esrarına dair konferanslar - pek meş-

hurdur. 
· .  

KATEKUMEN : Vaftiz olmak isteyen . k. ler ınissa.'ya yalnız birinci kıs
mında°l§tirak: etmeğe. mezun idiler ; misterlerlı;ı�y.ani _ ta�dis. edi"' 
şin)t başlangıcından evvel kiliseyr terketmişlerdir. · 

KATOLİK : /�<Şam.il,. evrensel» manasına gelen bu kelime, bilhassa, muh-. 
telif §e:ıtınerde tezafiiiretmesine: rağ.men alemşümul- bir birliği teş
kil eden.. müesseselerde: kullanılır. Kilise, .kendine en: eski zaman

laızda bu lakabı vermiş.tir;  bundan kasdettiği ,  bütün : dünyada mev
cf:ı.d olması, bütün an'aneleri muhafaza etmesi, _ bütün: dini olayla
ra �amil bulun.masıdırilÇok defa kullanılan bir misale göre, I s a'
nın mistik: vücfı.dudur.� :7Yani, :muhtelif fönksiyonlan olan uzuvla
rı bulunmakla'. beraber. bir küldür; Katolik lakabı;, bütün: kiliseler 
tarafından. kendi hali için kullamr. Halbuki . adi dilde; ekseriya 
y�z Roma kilisesi: ha�da. kullanılırJ)�oma katolik kilisesinin 

. birlraç- hususiyeti şudur : - Iyk organize bir . hie:rarkiye sahiptir ; 
episkopaslarnL kudreti,. papa'nın · reisliği altında _ kalmaktadır. Pa
palığın bu temerküz hareketi; . birbirinden· farklı ·olan eski litur
jilerin birleşmesinde belli oluıı� İlahi va.hy, hem İncil'in;. hem de 
kil:sede muhafaza olunan an'anenin kaynağıdır ; ha:lbuki katolik 

- kilise, İncil' den daha eskidir ;j İncil'i kanon olarak yaratan 
· o· dıır. .Arra�. riv&yete göre: havarilerden geliyor-; asırlar boyun

ca eskiden me.vcfid olan· nüveler inkiŞaf · :eder: ve bu sfıretle yeni 
akideler de · geUgebilir; - insan-,_ daima . ·günah. ile bağışlama, iyi 
amel ile ilahi inaiY-et arasındaki gerginliği duy.ar; . ve müinkün ol
duğu: kada:r.- iyi . amellerle: meşgul olur.. Gayet ince. ve. yüksek fel
sefe sistemlerinde' katolik. imanın hakikatini isbat etmeğe çalışan 
Roma ka.toli:k kilisesi,_ İnSalllll; . yalnız· bu kilise sayesinde, bu kili
senin papazlar:ın.ın vereceği mukaddesat sayesinde klll'.tıılacağını 
s:ayler ve: bre sebeptere dolayı: başka:.. kiliseleıtln oirleştirme teşeb
büslerine iş.tirak etmez •. 



KEDUŞA :: -Yahudi ibadetinde- söylenilen: bir dua, 

KİLİSE =t�i:işter.ek bir akidesi ve ayinleri olan, ·ri'.ihani ·bir reisin :şahsiye
tinde an�anevi :b!rliğin sembolünü .gören ·:insanlara .şamil - olan bir 
;organizm.)Bu manada, kilise tabirini muhtelif milletlerde kullan
;mak .caizdir. ;{mesela Lamaizm�de «sarı . kilise» ve «kırmızı kili-. . . . . · - . . _,  . �se»J . Fakat alelitlak . hırJstiyan:lıkta' kullanılmaktadır. ·E:atoliklere 
göre, kilise, :i ·s :ft tarafından ·.kurulmu ş_ olan bir müessefedir; reisi, PET
RUS'un h lifesi sayılan papa dır ; caba ı iihani bir telakkiye gere, 
·bütün mü'-minler.İ.n - , rtıhani Gemaati ki -idaresi, zamanın ica
bına : n�aran değişebilir. _ .Gal. -6, lö,, kiliseyi «Mesih'in vü
:cfi.du» olarak vasıflandırılmıştır. KLEMENS'e göre (2. ·mektub, 

14) ,,hakiki -kilise, .ezelden ber-i riihan .göklerde mevcuddu, hıristi
yan cemaatlerde zuhiir-a. -geldi. -Görülmiyen, bütün inan� insanla
rı ihata eden kilise ile yeryüzünde peyda olan kilise arasındaki 
fark, reformatörlerde de görülmektedir. Yeryüzünde görünen ve 
çalışan kilise, eccles.:a militans, muharebe eden kilise1dir ; nihayet 
gökle.rde ec�es:a triumphans, m�affer ki":se, t�celli edecektir.) 

K"ILİSE Y.ILI : · �I s ·a ' nın hayatını senenin gidişlnde temsil eden, kilise 
· tarafından uzun .zaman1arda geliştirilen bayramların niz�ını. 

KiPPUR :Yahudilikte büyük · bağışlama günü. Tövbe ve uzun �badetlere 
merbut olan bu önemli bayram, "Lev11er ·kitabının 16 . ·cı ·babında 
verilen talimata dayanmaktadır. . . 

KİRİOS : «Rabb » , I -s· a ·• -ya ·eski -hıristiyanlıkta ·verilen unvan (bak 1. 
Kor. 2, 8; 2. Kor. 8, 5 - 6) .  Kyrie eleyson «Rabb , merhamet gös
ter�> 'hfilR :kiliseler.de tekraTfa.na:n, Y.unanca kelimeleriyle . bütün 

. · .garp. ;kiliselerlne :girmiş olan niyaz . . 

KOSMOG.ONİ :: . Alemin ;ol�una dair· :Iri.itolojik :veya: ·felsefi -ta:sav.vurlar . ..,__ . 

KOSM.OL-OJ:İ .: Aleniin m:ahiyetine dair tasavvurlar · : . Onun olıışu, de
vainiTllemm öir :sonu ·:var- ·mı, yok mu�'? İyi tertiplenmiş bir kiil' 
müdür, bir oyun· mu.? . . . .. . .  gibi meselelerle meşgul .ôlan ilim. 

KUDÜ:SüiLA1KDES � •İsraıi.Hde· mabedin :iç hücreaj; ·bundan ;sonra, 'her ma

'beffin, 9.çerlSine lı.alkın.:@remiyeceği .mti.ka:ddeS ..::yer. 
� - . 

KURWLUŞ DİNLERİ :: :..Her ·dinde, . .kurtuluş anlamı -var, .çünkü 'her din, 
insanı, bu 'dü.ny.adan ay.:m.p ilahi 'bir hakikate .. :sffv.ketm.ek istiyor. 
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Halbuki bu kurtuluş anlamı, muhtelif. şekillerde görünür. En dar 
manada Asya'da doğan birkaç dine bu ad verilmektedir : insanı 
bu dünyanm ıztıraplarından tam bir sükfınet haline götürmek is
teyen Upa.nişad mistiği,  IDnduizm, Ja.iu!zm. İran'cla, Zerdüşt dini
nin başka unsurlarla karışmasından sonra husfile gelen dini sis
temler, bilhassa Manike;zm, sonra da bütün gnostik . cereyanlar, 

. helle:tlstik · mister dinleri bu mefhU.ma dahildirler. Hıristiyanlik
ta., : I s a ' · nın ölümüne inanış, kurtaran ameldi!· . 

• . i . . � 

KVİETİZM : Kalbin tam b:r huzur ve sükfuıeti, mutlak bir tevekkül, bü
tün ai'zu ve i_steklerden vazgeciş. ·�en her · mistik�e .· · görülen 

· · 'bıı----aavranış, (ve belki en tipik nümfıneleri eski tasaVvufta bulu
ıl.an) hıristiyanlıkta, 17. nci asırda Fransa'da - kilise. tarafından 
reddedilen bir mistik cereyanııi ismi · olniu"ştur. · . ' 

LİMBUS : Katolik doktrinine nazarai:ı, ıie · c�nnet'e�' ne de Cehennem'e ve
--'"Ya purgatoriuma .ait uhrevi bir yer ki cin un

. 
bir kİsmınd� · (1. pat

rum) , Eski Ahid�de zikredilen dind�rlar ve hıristiyan olmıyanla
rıİı. bazı güZide mümessilleri otururlar (halbuki yalnız, İ s a ' nin . . . . . . 
urucundan sonra Cehenrieıiı'e gitmesine kadar ölmüş· olanlar) ; 

. Umbus jnfantium'da, vaftiz o�adıkları içip. a_sli s-gçtan kurt�la-
inıyan çocuklar oturu�!ar. 

· 
' ·  

· · 

LİNGA _:__Hindistan'da, Ş i v  a ' nın sembolü. olarak İnabedlere konulan 
ve hamail şeklinde tasvir edilen tenasül aleti. 

. . . . . � . 

LİTURJİ : ibadet nizamı. Liturjide, dinin mitleri ve akideleri temsil edil
mektedir ; eski Ş°irk dinlerindE:: de, mitolojik .hadiseleri temsil et
mekle onları canlandıran liturjiler mevcud idi. Şimdi bilhassa. kili

·' senin ibadet . nizamında kullanılır. Bu nizam, R. üncü asırdan . iti
baren bugünkü şeklini almağa başlamıştır. Roma'da icra edilen 

. 
t,. HiPPOLİT tarafından tertiplendir11,ıniştir. Bizans kilisesinde; her 

· · ... · : · .  · gün Hrisostomus liturjisi,: yalnız: en yüksek bayramlarda Basilius 
' U:turjisi icra· edilmektedir. Suriye'de hususi bir yakubi liturji mev
cuddur. Garpta, Roma 1. sinin yanında, gallikan (yani Fransa ve 
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- �  · ·  ; .  İspanya'da kullamlanr 1. ·büyük bir rol oynamışür ; fakat zaman 
ilerledikçe · onların hepsi .birleştirilmiştir. 1570 senesinde neşredi
len Missale Romanuın, şimdi mer'i olan niz8.mı bildirmiştir. Roma 
UturjiSi, şark liturjisinden daha zengindir; Protestan kiliselerde. 

, eski liturjinin yalnız zayıf kalıntıları mevcuddur. · . .  



LİTURGİ.K : Ayinlerle. meşgul olan ilim. 

LOGOS : Kelam, ilahi akıl. HERAKLİT'e göre, ilahi logos, dünyanın ya---..:-:-
ratılış ve tanzim edilişın:de en mühim yer amuşbı. GBostik -sis-
te'iii!erde, 1. hemen müstakil b:r -hipostas haline gelir, . Allah ile 
dünya . arasında tavassut eden kuvvet o dur. · · Hllistiyanlıkta, 
I .ıiJı.,_ ezeli l�ggs ıie bır!eştiril�ştiP (hak. Yuh. 1, 1 :  ·Kela� baş
langıçta var idi , ve Kelam Allah nezdinde idi,ve Kelam Allah 

: idi . . . )  

LOGOS SPERMATİK�_:_ Eski hıristi�an ilahiyatçılara..gfu:_e tohum h�-
. .  linde her insanda m evcud ofan ilahi logos. · 

LUPERCi : Roma' da çoban ve verimlilik ilahı F a. v n u s'un kahinleri. 

MAKROKOSMOS · - MİKROKOSMOS :· Alemde . mevcud olan kuvvetler 
arasında sıkı bir münasebetin var olmasına inanıştan . ileri gelen 
bir tasavvur : insanda vaki olan, alemde de vaki olur ; göklerde 
vuku bulan bir .hadis�, paralel bir hadisenin yeryüzünde husule: 
geldiğini gösterir. Bu fikir, antik devrin dinlerinde sık sık görül-

. mektedir : Çin'de, insan tao'ya gö:r;e hareket etmelidir ; eski . Ba,. 
· bil ve . Sümer' de, hem. yıldızlara bakış, hem de ciğere bakış sanatı 
. bu gibi görüşlerden inkişaf etmiştiriiJHer ferd, gerçekten küçük 

bir alem (mikrokosmos) . sayılır ; içinde · büyük filemin bütün im
kanlar.mı taş?r. Bilhassa .muhtelif dinlerde önemli" bir· rol oynıyan 
«ilk �san» mefhfımµnda, , bu tasavvurlara rastlanmaktadır ; İlk 

·: . insan, dünyanın . bir nüm.fı.n,esidir, dünyanın mümessilidir; Böyle·
· ce · de insanı kanin : o; . alemin- bütün hususiyetlerini ·,keiıdinde top

.
_ ·  . .. · �  ' layan, kainatın aynası �lan ·varlıktırı) 

• . .  • · .  

MAİTRİ : (pali .: . µıetta) : :  Alemşiiiiıul sevgi · ve: merhamet, .  Buddizmde en 
· :müh� faziletlerden biri.- : .  

1 - : • •  

MANA : Bir. şeye veya· bir insana mahsus, tabiatüstü kudret, . J:ı.arikulade 
' . ' · bir. kuvvet. Bu melaIJ.ezyalı kel:me ve mefhum, 1878 senes:nde İn

giliz alimi CODRİNGTON tarafından ilk defa kullantl!Dıştır; bun
dan sonra çok geçmeden bütün din tarihinde - dinin en mühim 

- :  : · : köklerinden biri' olarak --'- meşhur .bir anlam olmuştur. 

MANTRA : �kadaes-:söz;_beyit; formül ; Hindistan'da hususi. bir kudreti 
· :  · · .: � . : w;;jz --alan�· ·ih2 detlerde mırildanılan .klsa.  söz veya dua� 

-
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MARANATHA : «Ey Rabbimiz, gel!:» !(y.ahud ,�bbimiz :gelir»l: :missa'

da kullanılan duaların en eskisi. 

MARTİR -� -�ehit. KendLdini .için -.öldü:ciilmüş bulunan , bunun için derhal 
·:c-ennet!e •girecek olan dindar. . .  'Onun. mezarı, ..kudretle _doludur. 
Martii'lerin kemiklerJ; ltiliBelerde; .sunakta muhafaza •edilmek
'tedir. 

MAYA : Sihir. aldanış perdesi. Hindistan'da, yegane reel olan .Bı:ahınan'
-ın hayali sayılan maddi dünyanın tezahüratı. 

MESİH : «Yağ sürülerek takdis -edilmiş şahsiyet».. Dünyanın sonunda kral 
- olacak ; eski Ahd'e· nazaran da, şimdiki mukaddes kıral olabilir. 

' Yahudilikte, DA VUD'un neslinden 'Çıkan bir inesihi. kıral bekle
nilirdi ; hala Yahudi felsefesinde Mesih'.in gelmesi üzerinde du
rulmaktadır. İ s a, mesih (yunanca Christos) ünvanını almış
tır ; o, :ilahi .eğemenliği getiren, orada .keramat gösteren kıra1 .sa
yılmıştır. 

MİKADO : Jap�ya·� .güneşin ·torunu -sayılan imparatoru. 

MİS_§A - �  Hıristiyan :ibadetinin {bilhassa katoliklerde) ismi. \Adım, papa
�zın «ite· missa est» (gidin, 'cemaate gitm-ege -izin verilir) :sözlerin
··d.en. ·.almıştır. :Eskiden beri, iki .kısmı vardır: birisi _-: . dua, okun
malar·:ve .bazen-va"'zdan"ibaret-.olan, :katekumenlerin ·de iştiri.k ettik-
· leri ·um:fu:rıi ::kısım; ,ötekisi, .-yıilmz cvaftiZ. olanlara açık , olan «kur
.banm.issa» :sı ki:iÇind.e offertor:wıi�da. ekmek·ve .-şarap hazırlanıyor, 
sonra tak<ils edilip ·tahvil ediliyor:; artık commuıiionda istiyenlere 
-,veriliyor . . Missa, muhtelif .şekillerae icra - edilir.:: -ın!ssa :soleınnis, 

«yüksek (heybetli) m.» ,  .en -mühlm parçalar :musiki ile icra edilir ; 
sonra yalnız papazlardan okunan hususi missalar (papaz, her gün 
.nilssa okuma:kla.:mükelleftir.; :adi katolik :pa-zar -gününde bir niis

saya iştirak e tın.ekle mükelleftir) . . Papal -niissa, Papa -tarafından, 
pPntilical m., episkopos tarafından icra edilir. :Oindar, hususi bir 
:niyetle :.husfıs1 :.bil' ·.missa icra ettirebilir (mesela.: purgatorium:'
da - bulunanların .azaplarını t-eskin etmek :gayesiyle ve yahut baş
:kaoiyi bir' .maksad :ile)�} 

MİSTER DİNLERİ :: '! aJmz .hususi ·.bir törenden geçen . fasa:ıilar, mister
lere (yani esrara ) iştirak edebilirler. İnsan, o dinlerde uzun liir 
haZırliktaiı. :'SGnra, iay.inlera.e- ±em.sil :edilenlialila:oirleşip onun '.!m-; 
y.atını; ıölümünü Jrendinde 'tahakkllk ettir.ir·we, -böylece, .-ölen ve ye-
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niden hayata kavuşan ilah gibi, artık öliimfinden sonra ,ebedi .ha
·yata nail olur; Mister dinleri , eski mille tlerde - bilhassa Ana
.dolu ve- Yunan mıntakalarında - büyük bir . ·  rol oynamıştır ; 
Elevs!s'de vaki olan törenler, K y b e 1 e . ayinleri, İ s i s 
misterleri onların en tipik ve Roma imparatörluğuna da intişar 
eden misalleridir. Mister dinlerine intisab edenler, eski milli dinle
rin hududlarınr aşıp daha şahsi v� derin bir kurtuluş dinine gir
mişlerdir. Bu dinlerin birçok huHusiyetleri, hristiyanlığa da sız
mıştır. 

MİTOS : İlahların tarihi ; dünyanın yaratılışını, ilahların münasebetleri
ni, tabiat üstü kuvvetlerin maceralarım anlatan, hemen her din
de bulunan ve en eski zamanlara filt olan hikayeler ki, göze görii
nen bir hakikati anlatmamakla beraber eski zamanların lisanı ile 
insanlara dokunan bir tabiatüstü hakikati temsil ve beyan etme
ğe çalışır. 

MİYA : Japonya'da şinto dininde mevcud olan mabedlerin ismi. -

MOİRA : Eski Yunanistan, insanlarm hayat ve ölümlerini tayin eden bir 
kısmet ilahesi. Bazen, Z e v s ve büyük ilahlar ona tabidirler ; 
sonraki mitoloj "de (bilhassa HESİOD'dan sonra) mıoira'lar ekse
riya Z e v s ' in üç kızı sayılmıştır. 

MYSTERİUM FASC:i.NANS t Saadet bahşeden, cançekici sır ; Rudolf 
OTTO'nun terminolojisinde : UlUhiyetin aydın, huzurlu, insana 
sevgi, selam ve kurtuluş gönderen, cemal tarafı.) 

MYSTERİUM TREMENDUM : Korkutan, titreten sır ; Rudolf OTTO'
nun terminolojisinde ulUhiyetin karanlık, hiddet, cezalandıran 
mehabetli tarafı, insanın aklı için yok . ola,n, görünen ve tasavvur 
edilen her şeyden ayrı olan . celal tarafı. 

NAGUALİZM : Bilhassa kırmızı derililerde mevcud olan bir tasavvur ; 
iri.sanın klsmeti, hususı bir hayvanın kısmetine bağlıdır. 

NİCEANUM - KONSTANTİNOPOLİTANUM : Şark kilisesinde 565 sene
sinden beri her evharistiya'da okunan, eski apostollkum adlı aki
denin biraz genişletilmiş, daha mistik şeklini gösteren akide. Roma 
kilisesi · bunu yüksek bayramlarda - yalnız filioque kelimesini ila
ve ederek - kullanıyor. 
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NİRVANA :zBuddizm'de en yüksek maksad : Akıl için yok olan, halbuki 
müsbet bir kıymet - sonsuz, ıztırapsız huzftr ; kosmoloji bakı
mından insanın, artık doğum silsilesinden kurtulmuş olması ; me
tafizik bakımından en yüksek kıymet, ifade edilmez saadet. 
( «Bliss, inspeakab�e», bir buddist rahibinin sözleriyle, )  Dünyada 
duyulan «Susuzluk» sönmüş olacak, faaliyet, istekler mevcud ol
mıyacak ; bu huzurlu adada ne toprak, ne de su, ne ateş ne de 
hava, ne ölüm, ne de doğum vardır. Halbuki böyle bir hal, insani 
tabirlerle ifade edilemez ; B u d d a da, bu hususta hiç malu
mat vermemiştir. - Mahayana buddizminde, bu gayri şahsi, abst
rait Nirvana mefhii.munun yerine hakiki bir Cennet gelmiştir!) 

NUMİNO_§_;__ Rudolf OTTO'nun numen, «1ılii.hiyet» kelimesinden teşkil et
tiği bir mefhum ; o, mutlak mukaddes olanı t�vsif etin.ektedir ; 
Çünlffi;llahi varlıkları, yahud msana dın'in-ırtrhey� .. 
dlseve varlıklan bütün ahlaki faziletlerden (Allah iyi, adil, alim 
��:�-:_::a�vırınca, yine mukaddes bir varlığın mevcudiyetini !.!_u
yuyoruz. Korkutan ve can çekici faraflan ile i.nsarun kalbine do-

kunan ve orada dini bir duygu uyandıran hu ..tabiatüstü kuvvet, 
numınos adı ile vasıflandınlmaktadır. 

-- ----

NUS : Gnostik ve bilhassa n.eoplatonik fikir sistemlerinde. yegane ilahi 
varlıktan çıkan, içinde ide'leri taşıyan dünya �u. 

OM : 
---

Hindistan'da., ilahi kuvvetle dolu mukaddes bir kelime. Dualarda, 
ibadetlerde, uzun nefes almakla, söyleriilir. Üp�ara göre 
«Orlimceğiiı. kenôı�tellerme tırmanması ve açık havaya gelmesi i
bı, a a en murakabe ile meşgul olan er insan,__QID kelimesine 
tırmanarak, kurtuluşa erişir. » 

ORTODOKS ,1_ �_poğru alddesi,_driğnı_hamd ü senasLOlan?>-c.em.aat. Şimdi 
bilii{ssa şark kilisesi hakkında kullaııılan bir fahri tabir. - Öbür 
taraftan, q__rtodoks ta, her dinde, akidesi sağlam olan zümre için 
kullanılır:\ 

· 

PANATENEYA BAYRAMI : Dört senede bir defa eski Yunanistan'da 
A t e n a ' nm şerefine yapılan bir tören. İlahenin heykeline o za
man yeni elbiseler getirtilmiştir ; aynca spor müsabakaları da ic
ra edilmiştir . 

• 
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p ANCENLAMA : ( Lamaism'in «kırmızı mezhebhmin· riihani reisi. Tibet' --
te bulun_a_n-;T:;;a-ş-;il;-:-un:--p-o-.-a-:;dlı:;-m ____ a_n_a-=s7tı-:r-:;d-a--:;b;-ul-,--un_an__,b'u---.1,..,..8.m�a, Dalay-
lama'dan fazla dini mesele�erle meşguldür:) 

PAN'l'HEON : �Yunanistan ve Roma'da «bütün ilahlara» takdis edi
len mabed. Roma'da ilk pantheoıı m. ö. 24. senesinde bina edil
miştir. Mutlak ;m.anada, il_ahlarw bütünlüğiı demektir. ') 

P ANTKOT : Yahudilikte ilkbB:hann sonunda yapılan «hafta bayramı» 
zamanında icra edilen hıristiyan bayramı. Resullerin işleri, bab 
2, 1 de anlatılan hikayeye göre, p9.skaiyadan 50 gün sonra Rfilıul
kudüs havarilere gelip onlara, muhtelif lisanlarda va'z etmeğe 
im.kan verm.iş�ir. Pantkot, bu hadisenin anılması günüdür. 

PAPA : 3. üncü asırdan itibaren bütün _episkoposiarın ünvam, 5. asır
dan itibaren Roma eplskopos'una tahsis edilmiştir. Tarih bakımın
dan mevcud olan özel yeri, hukuk bakımından da gittikçe kuvvet
lendirilmiştir. Ortaçağda, Papalık garpte bir zam�nlar en kuvvet
li ve müessir siyasi kuvvet idi. Halbuki 1309 - 1377 de Fransa kı- · 

rallan tarafından A vignon �ehriııe götürülen, papalar, dünyevi 
kuvvetlerin oyuncakları idiler ; 1377 - 1417 hem Avignon da, hem 
de Roma'da b�rer Papa mevcud idi. Fakat bundan sonra, papalık 
tekrar kuvvet:erini toplamış, merkezi Vatikan olan hususi bir dev
lette oturan Papa b]hassa 1870 senesinde bildirilen infallibilitas -

akidesi sayes ince billmvve ve bilfiil Roma kilisesinin mutlak . rei
si, kendi tab:.r:eriy�e t s a ' nın vekil i ,  PETRUS'un halifesidir. 

PARAKLET : Yuha�a'ya göre İncil'de l s a  ' dan sonra ge�ecek, 
onun doktrinlerini tespit edecek «teselli verici» Ruhfilkudüs . (Yuh. 
14, 26 ; 15, 26 16, 7 - 12 ;  23, 26) .  

P ARAMENT : (para.re, «süslemek» )  kilisede kullanılan kıymetli kumaş
lar, sonra bilhassa papazların hususi bir kanuna tabi olan elbise
leri, sunakta bulunan örtü ve kapları . . 

PASKALYA : ( Hıristiyanlığın ilk zamanında Yahudi peaah günün�e ya
pılan bayram. Halbuki .o zamanlar, cemaat her pazar günü, I s a '
mıı bir pazar günü ölülerden çıkmasını anarlardı. 2. nci aı:nrdan 
beri husfı:si bir paskalya günü kiliselerde intişar etmiştir.pakat 
onun tarihi, sabit bir gün değildir ; her sene yeniden tespit edil
mektedir : İlkbaharda ay'ın tam görünüşünden (Bedri tam) son
ra� pazar günü. - Paskalya, kilisenin - ve bilhassa s:ark kilise-
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sinin en mühim bayramı sayılabilir ; ibadet şeklinde bir çok eski 
adet ve usuller muhafaza edilmektedir. (mumların, suyun takdisi 
v.s. ) Eski kilisede, katakoınenler o gün vaftiz oldular. · 

PASSİON : İ s a ' nın çektiği azaplar. Passion - mistiği : Bilhassa Aziz 
BERNHARD zamanından itibaren, Ortaçağda ve 18. asıra kadar 
hıristiyan mistikte önemli bir yer tutan bir tasavvur : İnsan, 
1 s a ' nın çektiği azaplarına, kanına, yaralarına teveccüh edip bu 

-ımnu: uzermde tefekktlr ediyor, bu. azapları da kendi riihunda du-
yuyor-ve arbk, İ s  a ' mn, ıztırap çeken insaniyetinden Allah'ın 
sevgısıne · gelir, olen ve çİkan Mesih'le bırleştirir. O mistik cere
yaınıını 1>irbranşı, bılliassa 1 s a ' nın, sevgı ıfe yanan kalbine 
t"evecculi etmektedir. 

-

Passiö� zamanı : quadragesimae, Paskaiya'dan evvelki 40 gün ; 
kilisede ·J:m2ırhk, tüvöe ve oruç zamanıdır. (Oruç orada, bütün 
etlerden, şark kilisesinde hayvandan gelen her mahsulden ictinap 

· etmek demektir) ; Ortaçağ'da, o zaman günahkarlar ağır cezalara 
maruz kalmışlardır. Paskalya günü, bütüİı bunlara bir son verdi. 

P ATRİARK : En eski zamanlarda yaşıyan, İsrail milletinin ataları sa
yılan İBRAHİM, İSHAK, YAKUB. - Kilisede, büyÜk ve en ehem
miyetli şehirlerin rfıhani reisleri : Roma, İstanbul, İskenderiy� • 
. Antakya, Kudüs, ve· birkaÇ metropolit.. 

PESAH : Yahudilerin, nisanın ilk haftasında icra edilen, Mısır'dan çıkı
şı 1iafirlıifanfiüYıik bayram. Çilaş ri;-2'1ôe aıılaWdığı veçhtle, 
·M:i.Sfr'dan çıkmakta olan Yahudiler, bütün hayvanların ilk doğan
larım kesmişler, onların kanını kapılara sürmüşlerdir. Bu günlerde 
yine kuzular kesilir. Mısır'dan çıkış, Yahudi tarihinde. en mühim 
ve hemen her dua da hatırlanan hadise olduğu için, pesah bay
ramının ehemmiyeti de gayet büyüktür. - Hıristiyan paskalyanın 
aslı o gündür. 

· · · 

PİTON EJDERİ : Delfi de oturan, A p o 1 1 o n tarafından öldürülen 
bir htonik varlık. 

POLİTEİZM : Çok tanrıcılık. İptidai milletıeide mevcud olan muhtelif 
faaliyet, yer, fonksyon ilahlarına inanış. Dinler gelişince, bu ilah
lar bazen güzel gruplar halinde temsil edilmiştir ; Babil, Mısır, 
Hindistan'da bu gibi ilahi üçlük, yedilik (bilhassa Babil'de) ,  do
.kuzluklara rastlanmaktadır . .  
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PONT.İFEX MAXİMUS : . Roma dininde, bütün hayatı için seçilmiş baş 
kahin. m. ö. 12 senesinden itibaren Roma imperatoru bu ünvanı 
benimsemiştir. 5. inci asırdan beri, Papa'nın ünvanlanndan bi
ridir. 

PURGATORİUM : (Katolik kilisenin akidelerine göre, «Allah'ın inayetin
de ölmekle beraber ilahi adalete. ,kafi mikdarda tarziye vermiyen 

. , ı 

ruhlarm oturdukları yer») Yani · : vaftiz olanlarm, günahlarmdan 
temizlendirilecekleri yer. Mt. 5, 26 ; Mt. 12, 32 1. Kor. 3, 12 gibi 
yerlere dayanan bu telakki, 1439 da vaki olan Florenz konsilinde 
resmen kabfı.l edilmiştir. Eski kilisenin, Kappadokyalı ilahiyatçı
ların «temizliyen bir ateş» ten bahsetmelerine rağmen, bu telakki 
şark kilisesinde resmi bir akide olmamıştır. Katolik telakkiye gö
re, p. da bulunan «fakir ruhların» azapları, missa sayesinde tes
kin edilir veya kısaltılır. 2. Kasım, bütün bu ruhları anma günü
dür. Protestan kilise, p. tasavvurunu reddetmektedir. 

PURİM : 14. Aralıkta yapılan bir Yahudi bayramı. Esther kitabında an
latrlan hikayeye göre, İran kıralı ESTHER'in teşviki ile birdenbi
re 85000 Yahudi düşmanını öldürtmüştür. 

RAJAS : (.Şaınklıya felsefesinde' 2. prensip : insan dünyasına ait olan ha
. reket : Kasıt, şevk, kuvvet-) 

RQŞ HAŞANA : Yahudilikte yılbaşı. Ekim ayında (eski tişri ayında)  
icra e.dilir. 

RTA : Hak, Hakikat, doğru nizam. Hindistan'da - bilhassa Veda dev
rinde - dünyanın doğru nizamuıı yaratan kosmik prensip. V a -
r u n a  ile beraber zikredilen bu tanzim edici kuvvet, İran'da aşa 
ismiyle görülmektedir. 

RUHULKUDÜS : Allah'm seçtiği milletin ve insanın üzerinde duruyor, 
onları doğru yoldan götürüyor. O, insana tövbe, dua ve niyaz öğ 
retiyor. İncil'de bu tesirlerinden bahsedilmiştir. .Şembolü beyaz 
bir güvercin olan Ruh, yılanda sembolleştirilen ş�amkuvve$� 
rtyenerek insanı takdıseuer gibi tasavviır edilmektedir. Eski ki
Iise;-Df"lliassa ilahi şahısların tesirlerine ehemmiyet atfetmiştir ; 
Allah baba, yaratıcı, İ s a kurtarıcı olduğu gibi, Rllhulkudü.s 
insanları takdis eden kuvvettir . .  o, tabii (yani : vaftiz olmıyan) 
iİisamn zatına ait değildir ; vaftiz'de·, insana .geliyor. - ATHA-
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NASiUS, Rfıhulkudüsün peı::estişini taleb etmiştir. 362 senesinde, 
Kappadokyalı ilahiyatçılar, r.un, ilahi pederle zat bakımından .bir 
olduğunu söy!emişlerdir. Esas ıtiôariyle, r. un yalillZPeder'den 
çrktrğı-iteriSUrü1müŞülr ki,bu telakki, hala şark kilisesinde mev
cuddur. Roma'aa, 589 filioque (ruhun, babadan ve oğuldan çık
ması hakkındaki) cümle ilave edilip 1014 senesinden beri akidede 
de okunmuştur. Çünkü oradaki tasavvurlara göre, r. Allah ile 
İ s a arasında ezelden beri mevcud olan muhabbeti Şaıiısiaiidir
maktadır. 

RUNA : Jermenlerce, taş, odun ve daha başka maddelere kazdırılan mu
·-kaddes harfler. runalar, fal san'atında kullanılan, majik kuvvet

leri haiz olan, mitolojiye göre O d i n ' in icad etti�, manalı 
harfler. 

SAKRAME�'l' : Mukaddes_llir şe�ü:...§.�n. Hıristiyanlıkta esas itiba
riyle vaftiz ve evh�istiya. Asırlar boyunca, katolik kilisesi yedi s. 
kabfil etmiştir. İ s a ' mn mistik vücuduna iştirak ·ediş demek 
olan vaftiz; confifiiiıatio (hrisam s. ) ,  yani Rfıhulkudüs'e has olan 
ınayet ve · marJ:fetıerintakV'lye edilişi ; evharlstiya, «kansız xur
ban». tovbe: kaybolan vaft'z inayelini tekrar elde etmek için ; tak
cifS-eCifie;-y�giilhastalara sürülmesi \(hem şifa, hem de günahla
-rın-b�ası için) ; ordo : hie.rarkhıin üç üst merhalesinde 
bulunan diakon, papaz ve· episkoposun takdisi. nikah : katolik te
lakkiye göre, İ s a ile kilisesi arasındaki çözülmez rfı.hani ı:p.ü
nasebetin bir sembolü ve bundan ötürü mukaddes bir s. tır ; (kili
se, İncil'in emirlerine sadık kalarak boşanmağa izin verıµiyor) . 
Kiliseye göre, Ruhulkudüs maddi şekilleri tahvil etmektedir ; s., 
ilahi inayeti ihtiva etmektedir. O, yalnız papaz tarafından icra 
edilebilir. Vaftiz, crisam s. ve ordo'nun «mührü» insandan siline
mez. Yalnız vaftiz ve evha.ristiya'yı s. olarak kabfil eden reforma
törlerden LUTHER,s. ın, her insana ilahi inayeti vadettiğini, hal
buki bu inayetin yalnız dindarlar tarafından elde edildiğini söy
lemiştir. CAL VİN'e gelince, Allah bu s. ler vasıtasiyle bize vadet
tiği inayeti tesbit ediyor, biz - onları icra etmek sfı.retiyl� - ken
disine takva, iman ve itimadımızı gösteriyoruz. ZWİNGLİ'ye gö
re, s. ler an ma ayinleridi1J 

SAKR�!'l.'1' .lY.IİSTİGİ : Hostia'ya teveccüh etmek suretiyle mistik yo
lÜna.°ği.ren katolik J:raUhn (ve orta a w da bilh ssa ra:Jımelerın) IDiS=! 
tiğt· -=-·na: nış bir manada, birçok dinlerde, mukaddes bir 
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heykel, yahud takdis edilen herhangi bir geye teveccüh ederken 
ıiıürakabe ve vuslata girenlerin yolu (meseıa Hiridistan'da K--a-= 
�li.e�el)anünde vecde gelen ; mister dinlerinde mukaddes 
yemeklere istirak etmek suretiyle istiğraka dalan dindarlar, s. 
mistiği yolundan yürü;y:orlar) . ---------------- --

SAMGHA : Buddizm'de rahipler · cem�ati, triratna'nın üçüncü kısmı. 
--...;, 

SAMKHYA : .  ( «sayı» ) ,  Hindistan'da ortodoks sanılan 6 felsefi sistem
den b1ri. Upaıüşadlarda bazen onun akisleri görünmektedk; J_�i
nizm ve Buddizm'in temellerinden biridir. �onra bilhassa yoga ile 
birleştirilmiştir. Bu felsefeye göre, individüel ruhların sayısı malı
aud değucıır;-şallsi. bir ilah yoktur. Maddi dünya, bir ezeli mad
deden çlkar, tekrar onun içine döner. Ruhlar, bu maddeye bağlı
WF;--rllh""""ileımıd:dearasınöaKı farkı görmeden insan ırurtülamaz. 
'BU'öilgıye varan ruh, karına.'sının bittiği ana kadar bu dünyad!!.. 
yaşamagınreva.ın etler, sonra nirvanaya gider. s. felsefesi asırlar 
lfoyunca gelişmişı�vet lınmplike bir sistemdir. Vedanta siste
mı karşısında, maddeye bir g�rlığı atfetmektedir; bu ezeli, 
şuursuz madde durmadan yaratmakla meşguldür. · 

SAMSARA : Doğumlar silsilesi ; her insanın, karma.sına göre tekrar ve 
r•rekrar dünyaya ge�eceğini iddia eden, bilhassa Hinduizm ve Hin

d"stan'ın büyük rahip tarikatlerinde ileri sürülen telakki. 

SAMURAY : Japonya'd.a asil muharip sınıfına mensup olan zat. 

SATTV A : Samkhya felsefesinde, ilahlar alemine ait olan aydın, akla 
·bağlı, iyi kuvvetler, faziletler, nur prensipi. 

SEKİNCİLİK : bak. kvietizm. 

SİBYLLA : Bazı eski şark dinler�an peygamber hatıihlar ; m. ö. 
-s:ınci asırdan ffibaren-zrkrooüen bu yan ilam varlıkların en.--meş

huru, Erltrea'lı s. dır ; Napoli civarında bulunan Cumae'de mev
ciid olan s., Roma dininde büyük bir rol oynamıştır ; ona atfedi
len, heksameter şeklinde yazılan fal kitaplan, yabancı ilahların 
Roma'ya getirtilmesine sebep oldu. Hıristiyan edebiyatçılar bu 
nevi edebiyatı benimsemişlerdir, s. lar, Eski Ahd'in peygamberle
riyle· beraber, bazan ortaçağ edebiyatında zikredilmektedir. 

SİNAGOG : Yahudilerin mabedi. Babil sürgünlüğünde ve Kudüs'ten 
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uzak kalan Yahudi cemaatlerinde, kurban sunmak ma:ksadiyle ya
pılan mabedin yerine, halka Tevra,.t'ı öğretmek ve tam ruhani 
bir ibadette bulunmak maksadiyle sinagoglar dinin bir merkezi 
oldular. S. de ibadet. icra edebilmek iQin. en asağı 10 erkeğin ha-... 
zır bulunması §arttır. Örtülü . basla. ba�ünlerde de hususi bir 
dua mantosu ile,_sabah-duasında....du.Lbilezikleri giyerek sinagog
da dualannı okuyan yahudi, yüzünü Kudüs'e çevirir. Resmi dt�a
far yavaş yavaş inkişaf etmişlerdir, şimdi kullanılan resmi dul� 
lar, pıut �len __ şiirleı:le-güzeJleM!i§ektedir; bütün ibadet ni
zamı "{resmi dualar ve plutim) mahsor is!mli eserlerde toplaml
mıştır. 

SINHEDRİON (SANHEDRİN) : Yahudilerin kurultayı. Lev. 11, 16 aye
tine dayanarak 70 üyesi baş kahinin reisliğinde toplanmıştır. 

SİNKRETİZM : Bilhassa antik devrin son asırları�da, en muhalif dinler 
arasında birbirine bem:emiyen f k'r \"e tasavvurlar karıştırılıp 
bu şekilde yeni d�m olaylar husule get!ren cereyan. 

SİNOPTİK _( «ayın bakımdan» )  : �akriben 1800 senesinden itibaren hı
ristiyan teolojı de, İncil'in MATTA, MARKOS ve LUKA'ya dair kı
sımlarını vasıflandıran bir ta:b'r) Çünkü o üç İncil, birb!rine şekil 
ve sıra bakımından oldukça yakındır, bazen de kelime kelime aynı
dır. Fakat bunu�la beraber, her İncil'in hususiyetleri mevcfıddur. 
Bu müşkülatı halletmek için, l s a' nın hayatın:ı dair malfımatın iki 
eserden almlİ1lş oldukları ileri sürülmektedir ; onların birisi, MAR
KOS'un en iptidai şekli, ötekisi, Q denilen, l s a ' nın hikmet söz
lerini ihtiva eden bir kaynaktır. 

SOFİY A : . İla�i ";':{ ahudilikten gnostik sistemlere sızmış olan 
'F bir mefhum, Sof;ya orada hemen hemen ipostaz haline getirilmiş

tir. Kilisede, bilhassa Ortodoks kilisede, onu Meryem Ana ile bir
leştirmeğe çalışan cereyanlar vardır.') 

SOLA FİDES : �Yalnız imanla».  Yani, insan, yalnız, Allah'ın sevgj ve 
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�rhametine inanmak ve güvenmek sayesinde,şeıiatin . emrettiği 
iyi emelleri yapmadan, saadete erişebilir, İyi ameller, imanın bir 
mc;ıyvesidir, onun bir şartı değildir. En kuvvetli ifadesini LU
THER'de bulan bu fiJrir Hindistan'da bhakti - mistiğinde, Maha
yana - Buddizm'de A m i d a B u d d a ' ya gösteren itimad 
v.s. de mevcuddur:J (Bak. İncil, Romalılara 3/11) . 



SOMA .:__liindistan'da, kurbanlarda .kullanılan, sarhoşlulef ve ölümsüzlük 
bahşeden, aslı göklerde sanılan mukaddes şarap( İlahi bir varlık 
olduğu için, kendisine Rigveda'nın birçok ilahisi tevcih edilmiştir. 

SOM� : (Yunanca) : (.�<Beden hapishanedir» ; yani, nur dünyası-
., na ait olan ruh, karanlık dünyasına ait olaıı maddi vücudda mah

pus kalıp ölüm vasıtasiyle a�ık kurtulur. Orfizm'de ilk defa bu 
kelime!erle ifade edilen tasavvur, ·I/ hemen bütün mistik dinlerde 
ehemmiyetli bir yer tutmaktadır) 

STİGMATA : İ s a ' nın haçta iken el, ayak ve alıınıda aldığı yaralar. 
· Bazı hıristiya-a--Q.inda.ı:....ve mistikler, bıı yaralar üzerinde da!IDi � -
bir murakabede bulunduklan i in onların, kendi vücudlannda ger-
��e.s.i� �azılarında daimı ır a e, a a�ı:iı
da da yalnız passion zamanında, yahud cuma gürilennde gorül
ffiektedlr. 'l'arıhte vakı olan bu hadiselenn ılk müspet numune�i, 
.Ass·si'li FR.ANZ'in st!gmab (1224 senesinde) dır. · · :  --------

STOLA : İbadette d:akon� papaz ve ep:Skopos tarafından bütün liturjfü 
"'.""01Eise!er üzerinde giyilip, 2 metre kadar uzun bir ipek liturjik 

renklerde yapılıp papazın :rütbesine göre muhtelif şekillerde ta
şınmaktadır. 

SUCCESSİO APOSTOLİC� Ep�skoposlarm, ta havarilere kadar inen, 
eski episkoposun el · koyması ile temin edilen silsilesi. Protestan 
kiliselerinde r�formasiyon devrinden itibaren kesilmiştir ; yaln1z 
isveç'te hala mevcuddur. 

_SUKKOT : Yahudilikte sonbaharda yapılan bayram ; eski bir bereket tö
reni olan bu bayramın aslı hakkındaki rivayet, Sayılar 23, 42 de 
bulunmaktadır. 

· · .,. 

SUNAK : . Hemen bütün dinlerde, kurbanlan takdim etmek için konulan, 
ekseriya taştan yapılmış masa. Kurbanlann cinsine göre, ya

kılan takdimeler, buhur takdimeler, hayvan veya nebat kurban
lan için sunağın şekli değişir. Hıristiyanlıkta, sunak, ilk zaman
larda (ve şimdi reforme kilisede) basit bir masa idi. Sonra, inar
tirlerin vücudundan bir parçacığı sunağın hususi bir yerinde mu
hafaza edildi. Artık, «kansız .kurban» takdim etmek için tahsi.s 
edilen martirlerin kuvvetinden de h:sse alan mukaddes yerdir. Su
nak, kilisenin merkezini teşkil etmektedir ; asırlar boyunca, muh
telif sanat cereyanlan şeklini, süsünü değiştirmiştir. 
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SYLLABUS : Papa tarafından · neşredilen beyanlar, bilhassa bid'atler ..-
ve yanlış doktrinler aleyhine bildiren kararnameler ; onların en 

. . meŞhuru, 1909 senesinde Modernist cereyana karşı çıkan syllabus 
Lamentabilidir. 

ŞAKTİ : Hindistan'da, bilhassa ŞİV A mezheb:er1nde ilahın yaratıcı kuv
veti, onunla ayrılmaz bir münase.bette bulunan müennes bir ilahi 

kudret ; veya muhtelif isimleri olan bir ilahe. 

ŞAMAN : Büyücüler, sihirbaz tabibler, tabiat üstü kuvvetlerle temas 
eden kahinler;  tabir, ekseriya şimali Asya'da Mogol ve Türkler 
arasında çalışan kahinler için kullanılmaktad,ır. Şamanın bir hu
susiyeti, manen göklere çıkn;ı.ası, göklerin ve yeraltı iıllfo!erinin 
mülifelif tEJ.bakalan hakkında malfunat verip, lazım gelirse o aia
da cevlerle, cinlerle savaşmasıdır. Vecd halınde yapllan bu seya
nati anlata.'il" gayet müessir ilahi ve ş iirler mevcuddur. (Bak. Ab
dülkadir İnan'ın Şamanizm adlı eseri. 1955 } 

ŞEBT GÜNÜ : Tekvin esatirine göre·, Allah'ın, yaratılışdan sonra yedin
ci günde dinle:ıdiği için insan da, Yahudi an'anesine göre, o gün 
hiç b "r  işle meşgul olmamalıdır. Evvela kaba işler hakkında veri
len bu em:r, Babil sürgünlüğünden sonra daha kesin ve daha yay
gın b ·r şekilde telakki olunmuş, en ufak meşgaleler bile yasak 
edilmişti. �ebt gününün bu özelliği, belki eski 'Babilde yedinci gü
nün meşfun sanıldığı için husfile gelmiştir. 

ŞMA : Yahudi ibadetinde en mühim dua ; her gün sabah ve akşam baş
._ ka dualarla beraber okunur. İsmini, dua'nin ilk kelimelerinden 

(şma İsrail) den aldı : «Dinle, ey İsrail : Allah'ımız Rab bir glan 
Rabdir ; ve Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle ve bütün canınla ve 
bütün kuvvetinle seveceksin» (Tesn. 6, 4) . Bundan sonra, Tesn. 
11, 13 - 21 ve Sayılar 15,37 - 41 okunur. 

ŞMONE ESRE (BERACHOT) (18 şükran) : Yahudilikte gündeI:k dua
nın merkezi ; 18 (şimdi 19) dua ve bundan sonra şükran ve hamd 
formülleri. Eski zamanlardan beri cemaat tarafından okunduğu 
için, bu duanın cümleleri «biz» şeklinde yazılmıştır. Sinagoglarda 
Şmone esre evvela sessizce okunur, sonra haham tarafından yük
sek sesle tekrarlanır. 
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ŞUDRA : Hindistan'da en aşağı, eski zamanlarda aryan olınıyan köle
lerden mürekkep tabaka. . .· 

TABU : (Haram manasına giren Polinezyalı b:r kelime. Bir �eyin tabi
atüstü ve tehli\teli kudretini ifade etmekt4:?n ibarettir. Tabu, tam 
bir hastalık nevinden, başka şeylere sirayı:!t edebilir ; ona yaklaş
mak için, uzun hazırlık ayinleri lazımdır. 

TAMAS : SaııUdıya felsefesinde üçüncü prensip : devlere·, hayvan, nebat ---
ve cemadata ait ağırlık, hareketsizlik, kötülük, faaliyetsizlik 
prensibi. 

TAO : &in'de,  tabiatın ve dünya gidişinin değişmez nizamı ; insanın amel
lerinin örneği ; onda, birbirine zıd 'olan ya.ng ve yjn birleştiril
mişti�., 

TAPAS : «Ateş, ısıtma» ,  Hindistan'da riyazet ; insan, riyazet çekerken, ·-
müşKrr ve azını temıiıılerdeır-ge-çerken, içi-nde-e-kada�v::vetli 
bir (manevi) ateş topluyor kı, ffiLŞkı:ı:la:rınr-bile-ya-kabili-r...-EU-hu

susta, Hind edeb:yatında bir çok lejandlar vardir. 
I 

TAT TWAM ASİ �Upanişadlarda, insanın atınanının her �eyin atmanı 
ile bir olduğunu ifade eden büyük söz : «bu, sensin». Bu sfı.retle, 
dünyanın ayrı olaylan arasında sık bir münasebet, bir birlik ku
rulur ; her varlığın ıztırabı, benim de ıztıiabımdır ; her varlığın 
ölümü, benim de bir . bakımdan ölümümdür. Bunun için bu söz, 
SCHOPENHAUER'in bildirdiği «merhamet felsefesinin» temeli 
olmuştur.� 

TE :  _ Fazilet ; Çin'deL insanın. birşey istemeden,Jalnız tao ile ��ir 
< ahenkte bulunurken, isJe.diğLamel ; t�n.in en mühim sıfatı, akra

baya�xadaşlara ka!§t_gösterilen hürmettir. 
.. ·----

TEİZM : Bir tek 'Tannnın mevcudiyetini kab'ul eden bir doktrin, ateiz
min zıddıdır. Bu tann, birdir, (politeizm karşısında) ,  alemden ay
rıdır ve onu yaratmıştır (panteizm karşısında) ,  onu hala idare 
etmektedir, yaşıyan bir zattır. (deizm karşısında) .  

TENASÜH : Muhtelif dinlerde, riı.hun ölümden sonra tekrar dünyaya 
geleceği hakkında tasavvurlar vardır. Bu tasavvur, ruhun, cisim
den ayrı olduğunu iddia etmektedir. Karman sayesinde insan 
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amellerine göre insan, hayvan, nebat, ilah şeklinde· doğacaktır .. Te · 
nasüh tasavvuru, bilhassa Hindistan dinlerinde büyük bir rol oy
namaktadır ; eski Veda devrinde bir nevi ahlaki kontrol sistemi oi
duktan sonra Upanişadlarda ve Buddizinde, insanı zincirliyen 
dünyevi kuvvetlerin bir sembolü de sanılmıştır. Buddizm'de tena
süh tasav\rurunun ne kadar büyük bir rol oynadığı, jataka'lardan 
öğrenilmektedir. Murakabede bulunan, murakabe� üst derece
sinde, geçmiş hayatlarmın farkına varır. Orf;zm ve biiiia dayanan 
İn.ıstık cereyanlarda, bu fikir garpte de yayılmağa başlamıştır. 
Hatta bazı hıristiyan ve· müslüman mezheplerde (alıl-ı hak, ihvan 
as - sa.fa v.s. gibi) tenasüh fikrine rastlanmaktadır;A.vrupa'da, 
az çok taraftarı b'.lhassa theosofi ve antroposofi sayesinde ka
zanmıştır. 

TENNO : Göğün oğlu, Japonya imperatc.runun ünvam. 

TERTİAR : (Tarikatlarda muhip gibi) , bir taıikatin bütün usullerini 
ü�ine almıyan, «üçüncü» bir ta.baka teşkil eden, manevi bakım
dan taıikate mensup olan insan lar. Hem Buddizm'de, hem İsla
miyet ve Hıristiyanlı.kta (Manikeizmi de zikredebiliriz) bu terti
arlarm - taıikatin ülkülerini dünyaya getirdikleri için - ehem
miyeti çok büyüktür. 

TESLİS : Muhtelif dinlerde, ilahlar bir üçlük hfilinde birleştirilmiştir ; 
üç, hemen bütün dinlerde mukaddes bir sayıdır/ Faaliyet üçlük
leri, aile üçlükleri, mistik üçlükler eski Hindistan 'Cian ( B r a h -
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m a - V i ş n u - Ş i v a ) ve Sümerdeı;ı ( A n u - E n 1 i 1 -

E a ) başlıyarak yüksek dinlere kadar rastlanmaktadır. JHıris
tiyanlıkta (1. Kor. 12, Matta 28,9) gibi yerlerde İncil'de zikredilen 
fi. 1 1  a h - İ s a - R u h u 1 k u d ü s teslis mefhf!um:nıJan, kmnp
like bir teslis sistemi gelişmiştir. Y aiı.yana zikredilen bu üç ilahi 
kuvvet, birbirinden farklı olarak telakki ecmmışti:W4ralarındaki 
münasebet, 381 senesinde Istanbul'da toplanan konsil tarafından 
şöyle izah edilmiştir : Allahbaba t�vlit edilmemiş, oğlu İsa tevlit 
edilmiş, Ruhfılkudüs Allah'tan çıkmıştır. Halbuki o zaman bile, 
teslise inanış hıristiyanlar için şarttır ; bu kon8ilden bir sene ev
vel çıkan bir fermana göre, teslisi inkar edenler, devletin hukulr 
himayesi altında kalmazlar. AUGUSTİN'e ve ona t!bi olan garp 
kili.sesine, göre, üç ilahi şahsiyetin münasebetleri yalnız teslisin 
içinde vaki olup teslis dışarıya bir tek ilahi varlık olarak kendini 
gösterir�Modern telakkiye göre, teslis, Allah'ın üç tarafı istihdaf 
eden ira'a.eslıi-.ı�ı .... f""ad ..... e-e-;-tm-"'e•k-;t

"""
ed'ir:-<:�=-. -;All;-;-;-a-;h-;'ta mevcud olan hayatın bir 



ş�m__hQlü.dilr. · Teslise inanış protestanlarda da. imanıp.. şartı sanıı,. 
masına rağmen ( CALVİN, �554 de teslisi inkar eden SERVET'i 

. Geneva'da ateşle yaktırdı) muhtelif zaman ve mekanlarda bu aki
de� kab.fıl etmiyen, şimdi .ekseriya Unitarians · ismiyle bilhassa 
Amer.ika'da bulunan cemaatlar ortaya çıkmıştır. 

THEOGONi : ilahların yaradılış ve hayatlarını ifade etmeğe çalışan 
mitler. 

- ·U 

THEOTOKOS : «Allah'ı doğuran» ,  MERYEM ANA'ya 431de Efes kon
sifüıde veriİen, Nesturi mezheb tarafından kabul edilmiyen ünvan. 

TİAMAT : Ezelde deniz dibinde yatan kaos ejderi. Akad mitolojisine gö
re M a r  d u k onu öldürmüştür. 

TİTAN : Yunan mitoiujisine gö:ıt:, _ a r a n o s ve G a i a ' mn ço
cukları olan, Z e v .s ' ten evvel dünyada hakim olan ilahi var

. lıklar. ,Zevs tarafından im.ha edilmişlerdir. · 

TJURUNGA : Uzunca, dar küçük tahta aletler ki bir iplik vasıtasiyle 
-1i1Siffiin baŞi etrafında donffiil'üfür ve bu suretle gar, , viZıltılı b!r

ses ç arır. Bilhassa Avustralya'da yaşıyan iptidai milletlerde, bu 
i. en mukaddes ve mana ile dolu alettir ; bazen, ti. nın ölü ecdadıµ 
rulilarını veya kuvvetlerini ihtiva ettiği söylenilir. Kadın ve ço-

�Cµklar, ona yaklaşmamalıdırlar. 

TRİRATNA : Üç .kısımlık cevher ; Buddizmde· B u  d d a ,  D h a r  m ı:ı. 

v e  s a m g h a . Jainizm de, trlratna'nın kısımları «doğru ina
nış, doğru bilgi, doğru yürüyüş>> tür. 

TOTEMİZM : :i:ptid8.i - milletlerde, bir aşiret veya kabilenin hususi bir 
hayvanla (bazen de ·nebat ve başka tabiat olaylariyle) akrai:ıalı
ğı. Aşiret hayvanın ismini taşır, kendi akrabası sanılan hayvanı 
yemez, yabancı bir aşiretin azalan ile evlenir. 

TRANSSUBSTANTiATiON : Evharistiya . hakkında, 1215 de vaki olan 
4. Lateraıı konsilinden itibaren · resmi katolik telakki : ekme
ğin ve şarabın z a t ı takdis vasıtasiyle İ s a ' nın vücudu ve 
kam z a t ı ile değiştirilir ; bütün Mesih, insaniyeti ve ulfi.b.iye
ti, bu parça ekmekte mevcuddur. Maddi unsurların zat bakımın
dan değişmesi, papazın sessizce okunan kelimeleri (1. Kor. 12) 
vasıtasiyle olur. 
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TRİDENTİNUM : LUTHER'in reformasiyonunuıı bir aksülameli olarak . 
1545 - 1533· sene!erinde Trient şehrinde toplanan; Roma kilisesi
nin hemen bütün tezahüratı hakkında k�sin talimat bildiren ve 
bu siıretle katolizismin şimdiki halini hazırlıyan büyü�konsil . .  

. J' 

UGUR : Jermenlerde, insana ait olan, mukaddes hayat kuvveti. 

VAFTİZ : �Eski şark dinlerinin bir kısmında, bilhass� mister dinlerinde 
insam temizliyen, günahlarını yıkayan bir vaftiz mE:vcuddu, Vaf
tiz, ölüm demekti : �insan. ger;.en hayatından « Öldü»,  
�ha..�ta....b� Vaftize! YAHYA'mn icra ettiği vaftiz, 
eskatolojik blr mahiyet taşıdı : Insan, bu sfı.retle gelecek kıyamet 

ve ilahi muhakemeden muvaffakiyetle geçmeğe layik bir hale 
geldi.) l s a  , YAHYA tarafından vaftiz oldu ( Mark. 1, 9) , bazı 
ilahiyatçılara göre, hakiki ilahi hayatı o andan itibaren başladı. 
Kendi tel8.kkisiİıe göre, vaftiz «Ölmek, ateşle vaftiz olmak» de
mektir (bak. Mark. 10, 35) ; o, hususi bir vaftiz icra etmemiştir. 
Paskalya'dan sonra, cemaati (ölülerden çıkmış olan Rabbin bir 

· sözüne dayanarak : Mt. 28, 19) . I s a ' nın isminde vaft::z etmeğe 
başlamıştır. Onun için, vaftiz, Rlihulkudüsle yeni bir hayata gir
mek demekti. PA VLUS, Rom. 6, 3 de, vaftizin yeni bir hayata gö
türen ölüm olduğuna işaret etm!ştir. O zaman, yalnız büyükler 
uzun bir hazırlıktan sonra vaftiz olmuşlardır ; AUGUSTİN, asli 
su�'un mevcudiyeti için çocukların derhal vaftiz olma�arını taleb 
etmiştir. Bu sfı.retle, �ocuk vaftlzmi hemen bütün kilisede intişar 
etmiştir ; yalnız bir kaç mezhep (mesela baptistler) büyükleri vaf
tiz ederler. Vaftiz, hayatta yalnız bir defa mümkün olan, tekrar
lanamıyan bir sakramenttir. Halbuki bazen, bir kiliseyi terk edip 
öbür kiliseye gidenler, (mesela Roma veya şark kilisesine giren 
protestanlar) yeniden vaftiz oldular. · vaftizin, teslis namına icra 
edilmesi şarttır. 

V ATİKANLI AKİDELER : 1870 senesinde Vatikan konsilinde bildiri
len, Papa'nın infallibilitas'ına dair akideler. 

VİA NEGATİONİS_;_«İnkar yolu» ,  Allah'ın her şeyden başka olduğunu, 
akıl için yok olduğunu, bilgi ile idrak edilemiyeceğini tasavvur
lar. Bilhassa mistik dinler (Upanişadlar, PLOTİN, ECKHART, 
BAYEZİD BİST.AMI v.s. } bu yolu, Allah'ın kudsiyet ve büyüklü
ğünü tavsif etmek için sevmişlerdir. 



WU .;. WE�lememek» , Çin'de LAOTSE'nin öğrettiği passif davranış ; 
n;san, yalnız tao'ya uyarak, kendiliğinden bir şey istemeden, ha
reket etmelidir. 

YAHVE'nin KULU : DEVTERO - IŞAYA (bab 52, 13 - 53, 12) da zikre
dilen esrarengiz bir ·  şahsiyet .: ya #;rail · milleti, ya bilinm.iyen bir 
şahs.iyet, yahut da yazar-ın kendisi. Çokların azaplarını tesirin 
etmek için bütün ıztıraplarını üzerine alan, öldürülen kul, Hıris
ti.yanlıkta 1 s a ' ya ima eden b'r sembol olarak beyan edilm;ştir. 

Y AHVİST : EIC:eki Tevrat'ın kaynaklarından birinin müellifi. Allah 
için, Yahve ismini kullandığından bu isimle meşhur olmuştur. Ona 
atfedilen, oldukça basit, ve teolojik o!mıyan bir uslUpla yazılan 
parçalar belki de iki muhtelif müellife aittir ; en eskisi, herhalde 
m. ö. 10. uncu asırda yaşamıştır. 

YANG : Çin'de yüksek, aydın, erkek, tevlid edici, yaz prensipi ; 1 - G.ing'
de düz çizgi ile temsil edilmektedir. (--) 

YAZATA : ZERDÜŞT dininde, ihtirama değer, tabiatüstü, alemin iyi 
tarafında bulunan varlıklar ; en eski İran dinine mensup olan ilahi 
varlıklar zaman ilerledikçe onlara eklenilmişlerdir. 

YAŞIY AN ÖLÜ : Jermenlerde, ölü, ruhsuz bir beden halinde değil, şekli 
değişmiş olmakla beraber yine yaşıyan bir varlık olarak kabul 
edilmiştir. 

YİN : Çin'de, dişi, karanlık. ağır. �öjge__prensipi : 1 - Ging'de kesilmis__ç!!_
ğiıeile temsil edilın.ektediı:. (- -) 

YOGA : Hindistan'da mevciid olan 6 ortodoks felsefe sistem.inden 
biri. <?na�._.başka ruhlar_gihi bir rııh8ni v11:r�tır. :Şil
��ga temrinleri ga:yet enteresandır ; insan, ruh ile �adde 
arasındaki ayrılığı tammağa çalışır, sonsuz riyazet, gayet güç 
temrın ve bilhassa nefes kontrolü ile, tabiat üstü kuvvetleri elde 
etmeğe ugraşır. f oga'nın bu tarafı, garbta felsefi tarafından daha 
fazla meşhurdur. 

YüCE TANRIYA İNANIŞ : Muhtelif iptidai milletlerde, ekseriya dün
yadan uzak kalarak ayinlerde hemen hiç yer tutmayan dünyayı 
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yaratan bir yüce 'Ianrıya inaiıılmaktadır ; Tev_ratın şehadetine 
dayanarak birçok ila.h.iyatçılar, . bu iptidat tektanrıcılığı («Ur
monotheismus»)  bütün dini olayların kpkü · sanmışla� 

ZiKKURAT : Sümerlerin bina ettikleri, ehramlara benziyen büyük ku
leler şeklinde yapılan, kat kat mabedler. · Tevrat'ın Babil kulesi 
haWnnda anlattığı hikaye, herhalde böyle b�r .zildrurattan ilham 
almıştır. 
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S O N S Ö Z 

. 
Kitabımız burada sona erdi. Bu �ada ��uyucularıma aşağıdaki husus-

ları açıklamayı lüzumlu görüyorum : 
· 

Fakültemizde İslam Tarihi hususi bir ders olarak okutulmaktadır. 
Bu itibarla Mukayeseli Dinler Tarihi kitabımıza ayrıca İslam Tarihi kıs
mının alınmasından sarfınazar edildi. Bununla beraber, kitabımızı ilgilen
diren muhtelif dinlere ait metinler ayrıca bir kitap halinde verilecektir. 

Tab' işinde karşılaşılan zorluk ve gecikmelerden dolayı kitapta vukua 
gelen kusurlar için özür dilerim. 

Bu arada bu kitaba ait notlarımı okuyarak basılmasına yardım eden 
arkadaşım Kemal Edip Kürkçüoğlu ve asistanım Hikmet Tanyu'ya teşek
kür ederim. 

Ankara, Aralık 1955 

Annemarie Schiınınel-Tan 
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İ Ç İ N D E K İ L E R  

önsöz 
iptidai dinler 
Çin dinleri 
Şintoizm 
Eski Amerika Dinleri 
Eski Mısır 
Süı:p.er ve Akkad Dinleri 
Eski Y:'unanistan 
Romalılar 
Roma Devletinde Dinleriıı Karışması 
Jermenler 
Keltler 
Eski b-an Dini 
.Manikeizm 
Hind Dinleri, Brahmanizm, Hinduizm 
Buddizm 
İsrail 
Hristiyanlık 

. ı.f 

Dini şahsiyetlerin ve ilahi varlıkların isimleri 
Dinlerin ve dini cereyanların isimleri 
Kitapların isimleri 
Din tarihinde kullanılan bazı tabirler 
Son�öz 
İçindekiler 
Yanlış doğru cetveli 
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16 
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27 
34 
43 
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56 
59 
63 
64 
70 
73 
90 

100 
117 
151 
197 
207 
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Sayfa Satır 
19 13 a§. 
28 5 
37 12 
44 16 
· 49 21 
49 9 a§. 
50 15 
51 2 

17 
24 

9 a§. 
52 5 aş. 
53 2 

20 
56 5 
57 8 

16 
58 6 
60 14 a§. 

7 aş. 
61 5 
62 2 
62 15 

63 21 
9 aş. 

54 8 
65 1 

19 
67 20 
68 7 aş. 
70 8 

6 aş. 
72 15 
74 5 

10 
12 

75 15 
76 1 

6 
77 8 
78 6 aş. 
79 1 
84 19 
85 5 a§. 
86 17 aş. 
87 14 

14 aş. 

Yanbş ve Doğra: Cetveli 

.ı/ 
Yanlış Doğru 

tarafından tarafında 
günP. güneş 
Şin Sin 
Olimpas Ollmpos 
m üallik müteallik 
ilahle§tirilmi§ ilahlaştırılmış 
§akirtlerinde §akirtıerinden 
oldugundan olmasından 
kt'!lli külli 
'Zen o Zen on 
fitrc:.tın fıtratının 
:ı:vne Die 
be!lzerli benzerlik 
ye.ban otların söküp atmasının yabani otları söküp atmanın 
aldatmakla aldatmağa 
cömerd yiğit 
edile ettirile-
kalblanna kalblerine 
terbiye geçirmek terbiyeden geçmek 
bayramların bayramlardan 
örııelcerin örnekler 
vaki 
isminle ismiyle 
bir . . .  halin- ba§ka bir ruh görünmektedir. 

Dünyanın yaradılış ve kurtulu§ 
mese-

bahsetmektedirle. batsetmektedirler 
deı.ırinin devrin 
değiştirip deği§ip 
-seriyette - riyetle 
fikirlerine fikirlere 
Jcarşıla§an kar§ılayan 
kirlE'nmesine kirlemeye 
ha beste hapishanede 
malumatımız malümatıınızı 
ifaıl ifade 
beri 
ilahi ila.Iıı 
metinlerin metinlerinin 
tutmamasını tutmadığını 
kadir kaadir 
atesin ateş 
çan°Ç;ckici can çekici 
iliihiyetçi iliihiyatçı 
ebebiyat edebiyat 
kendisine kendisini 
17 8. 
bağlamışlardı bağlanmışlardır 
hususiyeti b.ususiyet 
her . 



Sayfa Satır Yanlış Doğru 
88 10 sehevi şehevi 

18 İslam ve Hristiyanlık İslamlılt ve Hristiyanlığın 
14 sinkretist senkretiwt 
15 aş. ilerlcmişµr ilerlememiştiı'. 
14 aş. belirlmelctedir belirmektedir 

6 aş. senkrestik senkretistik 
90 1 tanımıyan tanınmıyan 
94 14 aş. inzıva eder inzivaya çekilir 

108 11 .unsurları unsurlar 
108-114 bu sayfaların bütün rakamları 

m.ö. dir 
104 8 aş. etmiştir ·edilmiştir 
106 11 aş. kahinlerin kahinlerinin 

11 aş. ayaltlamıştı ayaldanmıştı 
108 16 orduları orduların 
111 6 aş. dinin dininin 
118 21 yazıları yazılar 
117 10 sık sıkı 

18 muhteviyatı muhteviyatını 
119 14 şagridi şakirdi 

. 15 Fili pil ere Filipililere 
120 8 şakirda şakirde 

5 şekline . şeklinde 
26 Vahy'da Vahy'.de 
26 hayariye havariye 

121 7 şagirdlerini şaldrtlerini 
11 peygamberlerin peygamberlerinin 

122 20 Bundan da Bundan 
124 10 aş. yülwelten yükselen 

8 aş. �crabı şarabı 
2 aş. şagirdlerile şaldrtleriyle 

125 4 ibadetlerinden ibadetlerinde 
12 ettikten etmesinden 
18 aş. şagirdlerile şaldrdleriyle 

125 11 aş. hiyaneti ihaneti 
11 aş. Romalı Roma 

126 1 başlı:alarca başkalarıiıca 
2 vücudünün vücudunu 

127 22 İsa'yı İsa 
128 5 yer ·yeri 
129 2 aş. · ehemmiyeti ehemmiyet 

1 aş. affc!tmemesi atfetmemesi 
180 7 dir. dur. 

9 inananları inananlara 
9 · esrarına esrarına doğru _ 

15 lcalkmışlardır zuhur etmişlerdir. 
22 bir alemşümul filemşümul bir 

1 aş . vücüdu vücudu 
181 16 2. yarısından 2. yarısında 

18 çıktığından · çıltmasından 
188 10 din dini . 
184 . 8 birliği birlik 
185 5 münasebeten münasebetten 

12 son asır 19. asır 
186 18 edilmemı;!sine edilememesine 

28 fikirleri fikirler 
9 aş. kuddustur .kuddüstür 

187 14 aş. Yansenist Jansenist 
188 10 aş. serhoŞ sermest 
140 1 aş. reddilimişlerdir reddedilmişlerdir 



sayfa Sat.ır 
141 3 aş. 
142 4 

21 
143 8 aş. 
144 2 
145 2o 
146 6 aş. 

· 148 3 
6 

21 
149 5 aş. 

5 aş. 
150 20 
152 8 
154 10 aş. 
155 15 aş. 

12 aş. 
11 

9 aş. 
156 12 

20 
157 15 

18 
158 13 

17 
159 8 

9 
2 , aş . 

160 7 
161 16 
164 8 
165 18 
168 8 aş. 
169 9 aş. 
170 12 
174 16 

Yanlış 

celbetmiştir 
den beri 
çalışmaların 
dgil 
başlamasına 

_ Baptistler 
of- aiths 
cmaat 
parçalar 
1945/55 
Festus 
alA.lumınn 
ortodoks 
artılc 
Aşurda 
2. martta 
. 

. /, İ  

Doğru 

ilgilendirmiştir. 
dan beri 
çalışmalarının 
değil 
başlamağa 
Baptistler, 
af faiths 
cemaat 
parçaları 
1954/55 
Festum 
alelumum 
ortodoksi 
nihayet 
Asurda 
22. martta 

şimal' şimali 
mensup bağlı 
TOB TOB : 
Ruber Buber 
de. de 
vahyalar vahyler 
Bonarentura Bonaventura 
Calvin : Johann Calvin, Johann : 
upanişadları upanişadların 
eserlerini eserlerinin 
ögüst Ogüst 
serhoşluk sarhoşlulc 
reförmü reformu 
Muhammad'm Muhammed'in 
kilise kilisesi 
antromoporfik antropomorfik 
1527, 1534 1527 de, 1534 de 
Meseleleri Meselleri 
antromorfisitk antropomorfistik 

·-. 

184 4 kilisesi hakkını dayanmaktadır kilisesi kendi hakkını dayan
dırmalttadır 

185 bazılar bazıları 
187 12 musikinas musikişinas 

18 hazırlığını hazırlığı 
195 12 yaııamasında yaşamada 
196 16 625 625 de 

23 Sırdarya Siriderya 
201 6 geniııletirilen geniııletilen 
202 6 ve 5 aş. tevbe tövbe 
203 8 aş. Türkestan Türkistan 
204 5 mübalağı mübalagalı 
205 2 aş. ülkelerine ülkülerini 
210 13 hayatında hayatından 

4 aş. tibetçisini tibetçesini 
218 16 Fransiz Fransız 
219 15 aş. bilhassa da bilhassa 
221 4 nazar en nazaran 
223 11 bu ya şu bu veya şu 

7 aş. olduğıı olduğıına 
. 225 7 reddilir reddedilir 

. _248 9 . güzelleştrilmektedir güzelleştirilmelctedir 
. İncil, Allah, bilhassa, meşhur ve bu gibi kelimelerdeki sirkonfleksler 

okuyucular tarafından kolaylıkla düzeltilebileceğinden bunlara aynca işa
ret etmedik. 
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