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DİN FELSEFESİ VE GEÇMİŞİ
Henry Dumery* 

m :

Din, felsefeden daha eskidir. Herkes bunu kabul eder. Pek az 
kimse din felsefesinin felsefe kadar eski olduğu görüşündedir. Yine 
de bu tam hakikattir.

Felsefenin I. Ö. VI. yüzyılda Küçük Asya’da lyonya’lılarla başla
dığını söylemek uygundur. Din felsefesinin başlangıcına dair araş
tırmada, yeterince açıklanamayan bir bölümün olduğunu keşfede
riz. İnsan, sadece dünyanın sudan, havadan, topraktan, ateşten tü
reyip türemediğini bildiği anda mı kendi kaderini problem edinmiş
tir? Buna “evet” denemez. Gerçekte insanın insanla, yani kendisiy
le ilgili kaygısı, her zaman kendiyle ilgili formülleştirmeden daha 
eskidir; daha kuvvetli bir nedenle  (insanın varoluşsal kaygısı ç.n.)

* )  Bu yazı adi geçen yazann Phenomenologie et religion (Presses Universitaires de 
France Paris, 1962) adh kitabının 76-100. sayfalarının çevirisidir.
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tanıyabildiğimiz ilk metafiziklerden daha eskidir. Batı tarihinin VI. 
yüzyıl Greklerini düşünce tarihi için değerli saymasının nedeni, on
ların düşünceyi, (en azmdan bir ölçüde) mitolojinin etkisinden kut* 
tarmalarıdır ve bu konuda Platon’u ve Aristoteles’i en iyi yargıçlar 
gibi görebiliriz. Milet’lilere, Efeslilere, Elea’lılara ön -sokratik ler  di
yoruz. Bu adlandırmayla şu belirtilmek istenmektedir: Sokrates fel
sefî Mesih’tir; geleceği yönlendirirken, geçmişi yeniden düzenler
ken o, bir dönüm noktasıdır. Fakat Sokrates’in referans noktası ola
rak nitelenmesi, zorunlu olarak bir seçime bağlıdır. S okrates’ten ön
cek iler  ve son rak iler  deyimleri sadece Sokrates’i felsefe tarihinin 
merkezi, Sokratesçi yöntemi her felsefî yöntemin kalıbı kabul etti
ğimiz takdirde; kısacası Grek tarzında felsefe yapmanın, mümkün 
tek tarz olduğuna karar verdiğimiz ölçüde tarihsel realiteyle örtü- 
şür.

Oysa durum bu kadar basit değildir. Yüz binlerce yıllık geçmişi 
olan insanlık tarihinin, Thales’ten Jean-Paul Sartre’a kadar olan bö
lümü, üç bin yıldan daha az bir süredir. Bunun anlamı şudur: Fel
sefemizin tarihi çok kısadır. Doğrusu zamanın olaylar üzerinde hiç
bir etkisi yoktur ve nitelik niceliğin bir fonksiyonu değildir. Bu ko
nuda şunları sormak kaçınılmazdır: Bu nitelik (felsefî düşünce, in
sanlık tarihinde ç. n.) görünmek için pek az fırsatla mı karşılaştı? 
Helen dünyası felsefî fikrin tek “seçilmiş halkı” mıdır? Felsefî tefek
kürü sadece Batı’nın meydana getirdiğini ve geliştirdiğini iddia et
mekle bağışlanamaz bir yanlışlık yapmaz mıyız? Çinbilimciler, 
Hintbilimciler, böyle tarihsel gerçeklere dayanmayan tutuma her 
zaman karşı çıktılar. Onlara göre hem Doğu’da da Batı’dakilere ben
zer “bilgelikler” vardır, hem de Doğu bilgeliği Batı bilgeliğinden da
ha üstündür. Çünkü, Doğu bilgelikleriyle sadece seçkinler değil; 
tüm toplumsal gruplar, son derece geniş halk toplulukları ilgilen
mişlerdir; bu durum Grekler’de yoktur. Ve bu bilgelikler, felsefî 
ekoller aracılığıyla değil; daha doğrudan, daha somut davranışlarla
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elde edilir. Masson-Oursel şunu gösterdi: Kitleleri ritlerden, dinî fi
illerden hareketle düşündürme konusunda (Yahudilik bunun için 
uğraştı) Doğu uygarlıklarının üstüne yoktur. Hem zaten Batı düşün
cesi ve Doğu düşüncesi arasında var olduğu iddia edilen karşıtlıklar 
yapaydır. Bu durum şimdi tarihsel plânda kanıtlanmıştır: İki kültür 
en eski Antikiteden itibaren birbiriyle ilişki içindeydi. Onları birbi
rinden ayırabiliriz; fakat onlardan birini ya da diğerini yok sayama
yız; onlar, tarih boyunca pek çok defa birbiriyle ilişkilerini sürdür
müşlerdir

Bundan dolayı felsefî fikirlerin icadım sadece Grek dünyasına 
yüklemek, sadece bir yan tutmaktır, eğer böyle değilse bir cehalet
tir. Doğru olan şudur: Grekler belli bir biçimciliği icat etmişlerdir. 
Onlar, düşünceleri düzenlemek, düşünme eylemini sürekli kılmak 
için daha önce hiç kullanılmayan akıl yürütme yöntemleri geliştir
diler. Onların mantığı, tüm mantığı içermez; fakat Grek mantığının 
inkâr edilemez bir kesinliği ve kesin bir etkinliği vardır. Üstelik, 
kendinin farkına varma olarak, daha iyisi, kendinde evrensele dik
kat etme olarak anlaşılan felsefenin icadını Sokrates’e borçluyuz. 
Sokrates, geleneksel felsefenin değerine halel getirmedi. Fakat o, 
felsefeyi lyonyalılarm (sisteme ve senteze ulaşamayan, insanı ihmâl 
eden ç.n.) polimatisinin (polymathie=çok bilgililik) karışıklığından 
kurtarmayı bildi. Dünyayı bilmeyle karşılaştırıldığında kendini bil
menin ayrıcalığını gösterdi. Böylece gerçekten Batı hümanizmasınm 
anladığı anlamda felsefeyi temellendirdi.

Bununla birlikte, kendinden önceki bir birikime dayanmaksızın, 
Sokrates’in bunu kendi kendine başardığına inanmak yanlıştır. 
Onun inisiyatifi mutlak bir başlangıç değildir; bir varış noktasıdır. 
Sokrates’in davranışı, daha önceki felsefî çabalarla savaşmasına rağ
men, onlarla dayanışma içindedir. Aynı şekilde (felsefî düşünceyi 
bulmak için ç.n.) Milet Okulu’nun ötesine gitmek imkânsız olsa bi
le, bu okul düşünürlerinin düşünce zemininin, özellikle dinî gele
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neklerdeki kozmogonik efsaneler olduğunu görüyoruz. Aristote
les’in ve öğrencilerinin, Thales’le, Anaximandros’la ve Anaxime- 
nes’le fizikçiler ve meteorolojistler olarak ilgilenmeleri talihsizliktir. 
O nedenle, bugün de (Aristoteles’in etkisiyle ç.n.) Milet’lileri, arka
ik efsaneleri eleştirel tarzda ele alan, onları iyice aydınlığa kavuştu
ran filozoflar gibi düşünmekten çok, jeolo jik  ve astronomik bilim
lerin ilk taslaklarını hazırlayan tabiatçılar gibi kabul ederiz. Gerçek
te onlar, hem bilimin çocukluk dönemini, hem de felsefenin çocuk
luk dönemini temsil ederler; fakat onlar bilime ve felsefeye ilişkin 
düşüncelerini, Mezopotamya ya da Mısır kaynaklı dinî kozmoloji
lerden hareketle ortaya koymuşlardır. Bu açıdan din, Greklerde ger
çekten her düşüncenin annesi gibi görünmektedir: Din bilime, dün
ya hakkında bir ilk tasavvur oluşturması için, imgeleri seçme (im
kânı ve görevi ç.n.) verir ve gene din felsefeye, basit pozitif gözlem 
plânını aşan, sonsuzun (Anaximandros’u hatırlayalım), âdilin, ada
letsizin, ölümlünün ve ölümsüzün (Anaximenes asıl cevheri tanrı
laştırmakta tereddüt etmez) anlamını verir.

Benzer düşünceler daha sonra gelen düşünürler için de geçerli- 
dir. Pythagoras’ta ve Pythagorasçı Okul’da din ve felsefe her zaman 
iç içe olmuştur. Kroton Okulu Pythagoras tarafından, Eski İtalya’da 
ya da Büyük Grek’te 530’a doğru kurulmuştu; bu okul, modern an
lamda bir felsefe topluluğu olmaktan çok, dinî bir topluluktu ve 
Orpheusçu topluluklar modeline göre oluşturulmuştu. Bu okulun 
amacı, müritlerini ve müptedilerini mutlu hayata hazırlamaktı. 
Orpheusçulukla karşılaştırıldığında bu okulun yine de bir orijinal
liği vardı; bu orijinallik, bir matematiksel simgebilimi arınma yön
temleriyle birleştirmekten ibarettir; söz konusu simgebilimin kapsa
mı âyinin ve efsanenin kapsamından başkaydı. Pythagorasçılıkta ev
rensel uyumun bir ön felsefesi vardır; irrasyonellerin keşfi bu ön fel
sefe tutkusunu sınırladı; ama ona olan özlemi kurutamadı. Pythago- 
rasçılık, Grek felsefesinin bütünüyle “lâikleşmesi”ne engel olan,
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geçmişteki büyük örnektir. O, bütün Doğu ülkelerini derinden et
kiledi. Bu akım ayrıca Batı’da da çok kabul gördü. Pythagorasçılığm 
etkisi, Helen düşüncesinin, en pozitif toplumların bile dinî bir bo
yutu korumalarına neden olacaktır.

VI. yüzyılın sonlarına doğru Efes’te yaşayan Herakleitos, halk 
inançlarını çok küçümsedi; Orpheusçu misterleri reddetti; Diony- 
sos ibadetlerini geçersiz saydı. Fakat onun kozmolojisi, Miletlilerin 
kozmolojisi gibi, pek çok efsanevî öge taşır. O, görülen şeyi, söyle
nen şeye tercih ettiğini açıklar; sezginin geleneğe hakim olmasını 
sağlamaya çalışır. Ona göre felsefenin amacı, her karışımın ölçüsü
nü akla uygun biçimde belirlemektir; gerçeğin formülünü, 1 o- 
gos’unu keşfetmektir. Bununla birlikte bu konular, önceki dünya ta
savvurlarım sürdürür. Karşıtlar konusu (muharrikleri bir iç çatışma 
olan diyalektiklerin prototipi), Maniheistlerin yapılarıyla aynı dü
şünsel dönemde ortaya çıkmıştır; biliyoruz ki, Maniheistlerin yapı
larının kaynağını belirlemek imkânsızdır. Uygarlıkları 1. 0 .  1800 
yıllarında en verimli dönemlerini yaşayan Babilliler, bu yapıları icat 
etmedi. Sürekli biçimsel ve yapısal değişikliklerle ifade edilmesine 
rağmen nesnelerin zorunlu birliği konusu, karşıtlar konusunu yu
muşattı. Karşıtlar üzerinde düşünmenin (nesnelerin birliği üzerine 
düşünmeden ç.n.) daha eski olduğu söylenir; yine de bu kesin de
ğildir: Düalizm ve monizm, realitenin birbirini tamamlayan iki gö
rünüşü olabilir. Bu ikisini, daha önce, arkaik uygarlıklarda efsane
lerde, birbirine bağlı olarak buluyoruz. Karşıtlar açısından gerçekli
ği ne olursa olsun, bu birlik konusu, en azından bize şunu hatırla
tır: Pek çok Milet’li filozofun açıklamaya teşebbüs ettiği gibi, bütün 
nesneler, ilk önce temel öğeden hareketle türetilmişlerdir. Her şeyin 
sürekli akış halinde olduğuna ve hem önceden görülemez, hem de 
düzenli karşıtlıklara gelince; bunlar ilkel kozmogonilerin havasını 
çağrıştırır. Karşıtlıklar ve sürekli değişim, ilkel kozmogonilerde ve 
bu kozmogoniler (e göre oluşturulan dünya görüşü ç.n.) sayesinde,
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her durumda şaşırtıcı; fakat üretici, coşkulu; fakat sayısız oluş ve 
görünüş gibi tasavvur ediliyordu. Genel olarak diyebiliriz ki, Herak- 
leitos düşüncesi, spontane efsaneler konusunda bir ilerleme oldu
ğunu gösterir: O, değişmenin kanununu ve düzenli ölçüsünü ön 
plâna çıkarır. Fakat şunu da eklemek gerekir ki, onun düşünceleri, 
aşma iddiasında bulunduğu efsanevî dayanaklar olmadan ayakta ka
lamaz.

1. Û. VI-V. yüzyıllarda yaşayan Elea’lı Parmenides, bu birlik dü
şüncesini ve karşıtlar düşüncesini karşı karşıya getirir. O, Pythago- 
rasçılarm öğrencisi oldu ve Orpheusçu modelleri taklit ederek yaz
dı. O, Herakleitos’un övdüğü, her şeyin akış halinde olduğu tezinin 
karşısına, varlığın sürekliliğini ve özdeşliğini çıkarır. Parmenides, 
bu sıfatla akılcılığın babasıdır. Fakat o, hakikati matematik yoluyla 
araştırmayı ve duyuluru efsane yoluyla kavramayı uzlaştırır. Parme
nides filozof için iki fonksiyon kabul eder. Bunlar, fikirler düzeyin
de “diyalektik”; kanılar, inançlar, duyusal ihtiyaçlar plânında imge
lemedir. Platon da sisteminde bunlara yer verecektir. Hem zaten fi
kir ve efsanenin bu birliği, kavramın ve imgelemenin bu sıkı işbirli
ği, felsefenin şartı gibi görünmektedir. Bu birlik, ya da işbirliği, ger
çekte düşünce hayatının tabiî besinidir. Düşünce hayatının ritmi as
la saf ve soyut tefekkür değildir. Bu ritim, sözün ve hayâtın, anla
mın ve duyuların karşılıklı, almaşık ilerlemesidir.

Konunun daha iyi anlaşılması için Zenon, Empedokles, Anaxa- 
goras; Leukippos, Demokritos vs. gibi diğer Sokrates öncesi filozof
ların düşüncelerini anlatmamızın yaran yoktur. Bazılan dindar, ba
zıları dinsiz; bazıları daha çok fizikçi, bazılan daha çok ahlâkçı bu 
filozofların hepsi, lyonya düşünürlerindeki ilk kaynak sorununu 
tartıştılar. Dünyanın başlangıcına ilişkin efsaneler, onlarda da çeşit
li oranlarda varlığını sürdürür. Bu filozoflar, efsanelerle mücadele 
etmeye başladıkları anda verimli düşünceler üretmişlerdir (nicelik
sel ve mekanist özelliğine rağmen Demokritos’un atomculuğu, yine


