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Herhangi bir bilimsel disiplinin zenginliði, o alanda düþünce üreten ve ça-
lýþmalar yapan kiþilerin birikimlerinden oluþmaktadýr. O alaný çok iyi tanýya-
bilmenin temel þartlarýndan birisi de bu kiþilerin düþüncelerini kendi yaþam
çerçeveleri içerisinde anlamaktan geçmektedir. Psikolojinin ilk ekollerinden
davranýþçý psikolojinin insan davranýþlarýnýn dýþarýdan gözlenebilenlerinin
üzerine yoðunlaþmasý, temel ilgi alaný olan insan ruhundan uzaklaþmasýna
neden olmuþtur. Davranýþçýlarýn bu sýnýrlý insan doðasý anlayýþý, bazý psiko-
loglarý bir arayýþ içerisine itmiþtir. Psikolojinin ilgi alanýnýn, belki de insan ru-
hunu daha iyi yansýtan ve temel fonksiyonlarý olan sevgi, akýl, vicdan ve de-
ðer yargýlarýna yoðunlaþmasý gerektiðini savunan psikologlarýn ortaya çýk-
masýna neden olmuþtur. Bunlarýn belli baþlýlarý Abraham Maslow, C. G. Jung,
S. Freud, Erich Fromm, Alfred Adler ve Victor Frankl’dýr. Bugün Türkiye’de
ve dünyada psikoloji ve din psikolojisi alanýnda en çok okunan ve düþünce-
lerinden yararlanýlan psikologlar bunlardýr. Ancak bu psikologlarýn düþünce-
lerine bir arada yer veren derli toplu Türkçe bir araþtýrma mevcut deðildir.
Kaynaklarýn Batý dillerinde olmasý, Türk okuyucularýn ve araþtýrmacýlarýn bu
kiþilerden yararlanmalarýný oldukça sýnýrlandýrmaktadýr. Bu sorunlar nedeniy-
le araþtýrmacý Ali Ayten din ve psikoloji iliþkisine yön veren beþ bilim adamý-
nýn özellikle din konusundaki düþüncelerini kýsa ve özlü olarak bir araya ge-
tirerek bir kitapta yayýmlamak suretiyle büyük bir hizmette bulunmuþtur. Ya-
zar kitabýnda adý geçen psikologlarýn din ve tanrý anlayýþlarýný, onlarýn psiko-
loji teorileri zemininde ortaya koymaya çalýþmýþtýr.

Kitap, Prof. Dr. Ali Köse’nin kýsa ve özlü “Sunuþ”u ile baþlamaktadýr. Da-
ha sonra yazarýn giriþ niteliðinde bir “Önsöz”ü bulunmaktadýr. Beþ seçkin din
psikoloðunu tanýtmaya yönelik olan kitapta her bir psikolog için bir bölüm
ayrýlmýþtýr. Her psikoloða ayrýlan bölüm “Giriþ”, alt baþlýklar, “Sonuç” ve
“Kaynakça”dan oluþmaktadýr. Kaynaklar böyle bir çalýþma için yeterli dene-
cek düzeydedir. Oldukça sade ve anlaþýlýr bir dille kaleme alýnan kitabýn so-
nunda yer alan “Ýndeks” eserin kullanýmýný kolaylaþtýrmaktadýr.

Yazar psikologlarýn tanýtýmýnda kronolojik sýra takip etmiþ ve “Birinci Bö-
lüm”de Sigmund Freud’u tanýtmaya çalýþmýþtýr. “Ýkinci Bölüm”de Freud’un
öðrencisi olan ve daha sonra sembollerin yorumu ve din konusundaki dü-
þünce farklýlýðýndan dolayý Freud’dan tamamen ayrýlan, kendine göre bir din
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anlayýþý geliþtiren ve dini kolektif bilinç dýþý arketipi olarak gören Jung’a yer
verilmiþtir. “Üçüncü Bölüm”de ise, kitaplarýnda daha çok özgürlük konusunu
iþleyen ve insanlarýn özgür olma isteði ile bu isteðin insana yüklediði sorum-
luluk duygusundan da korktuðu için özgürlükten kaçýndýðýný iddia eden; in-
sanlarýn, kendi ürettikleri mal ve düþüncelerin baðýmlý bir nesnesi durumuna
düþtüðünü savunan ve dine de bu gözle bakan E. Fromm’a ve onun Freud
ve Jung hakkýndaki düþüncesine yer verilmektedir. “Dördüncü Bölüm”de ya-
zar, hümanist psikolojinin önemli temsilcilerinden olan ve bugün popüler psi-
kolojide “kendini gerçekleþtirme” anlayýþýnýn mimarý ve dini, insanýn en üst
düzey bir ihtiyacý ve kendini gerçekleþtiren insanlarýn daha derinden yaþa-
dýklarý bir derin tecrübe þekli olarak gören Abraham Maslow’u ele almýþtýr.
“Beþinci Bölüm”de ise günümüz insanýnýn “anlamsýzlýk sorunu”nu ve insan-
larýn ruhsal sýkýntýlarýnýn arkasýnda yatan temel nedenin anlamlandýrma so-
runu olduðunu dile getiren ve dinin yaþamý anlamlandýrmada önemli fonksi-
yonu olduðunu iddia eden Victor Frankl’e yer verilmiþtir. Kitapta düþüncele-
ri ele alýnan beþ düþünür de, din psikolojisinin kuruluþ ve geliþmesinde
önemli rolleri olan ve özellikle günümüzde dinin bireyin yaþamýndaki fonk-
siyonunun daha iyi anlaþýlmasý açýsýndan bir düþünce çerçevesi geliþtirmiþ
önemli þahsiyetlerdir.

Kitapta yer alan psikologlarýn yaþadýðý dönem ve ailelerinin sosyo-kültü-
rel yapýlarý hakkýnda kýsa bilgiler verilmiþ olmasý, onlarýn düþüce dünyalarý-
nýn daha iyi anlaþýlmasýnda aydýnlatýcý olmaktadýr. Mamafih yer yer norma-
tif deðerlendirmelerle karþýlaþýlmakta, özellikle bu durum dinle ilgili olumsuz
görüþü olan düþünürlerde kendisini daha çok hissettirmektedir. Örneðin Fre-
ud için “Dine karþý olumsuz bir yaklaþým içerisindedir” (s. 17), bir baþka psi-
kolog için “Dine karþý olumlu yaklaþmaktadýr” gibi ifadeler, aslýnda düþünü-
rü anlamaktan ziyade, din hakkýnda olumsuz gibi görünenleri eleþtiriye,
olumlu gibi düþünenleri de tasvip etmeye yönelik bir tutum izlenimi vermek-
tedir (s. 28). Yazar zaman zaman kendi ifadesiyle dinin “hakiki gerçekli-
ði”nden bahsetmektedir. Halbuki din psikolojisi dinin doðru mu, yanlýþ mý ol-
duðu ile ilgilenmez; dinin birey yaþamýndaki görünümlerini, birinci olarak di-
nin bireyin tutum ve davranýþlarýna etkisini, ikinci olarak da dinin bireysel
farklýlýklardan nasýl etkilendiðini, dinin birey yaþamýndaki farklý tezahürleri-
nin psikolojik zeminini araþtýrýr.

Bir yerde Freud’un dinî eðilimi güçlü bir ailede büyüdüðü, ailesinin ona bak-
mak için Katolik bir dadý tuttuðu ve kendisinin önce Eski Ahit’i (Tevrat) oku-
duðu, daha sonra okul yýllarýnda Yeni Ahit’i (Ýncil) okumaya merak sardýðý
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anlatýlýrken (s. 17), bir baþka yerde ise tanrý inancýndan uzak bir ortamda ye-

tiþtiði vurgulanarak (s. 27) çeliþkiye düþülmektedir. Özellikle Freud deðerlen-

dirilirken E. Fromm’un düþüncesine yer verilmemiþ olmasý, Freud’un tama-

men din karþýtý olarak deðerlendirilmesine neden olmaktadýr. Halbuki bazý

düþünürlere göre de Freud genel anlamda din karþýtý deðildi; yalnýzca kurum-

sallaþan dine karþý idi. Çünkü Freud’a göre din kurumsallaþtýkça özünden

uzaklaþmaktadýr. Nitekim yazar yer yer Freud’un mistik bir kiþiliðe sahip ol-

duðunu vurgulamaktadýr. Fromm’un da dediði gibi, Freud hümanist bir din

taraftarýydý. Freud’un tanrý hakkýndaki düþüncesinin daha iyi anlaþýlmasý için

onu en iyi tanýyanlardan Alman ilâhiyatçý Hans Küng’ün The Problem of

God in Freud kitabý incelense daha iyi olurdu.

Ýslâm dünyasýnda bir insan psikolojisi anlayýþýnýn geliþtirilememesi, kendi

kültürel deðerlerimizi Batýlý psikoloji anlayýþlarý açýsýndan deðerlendirmemize

neden olmaktadýr. Bu çerçevede kendi kültürel deðerlerimizin psiko-sosyal

açýdan yorumlanmasýnda Jung ve Maslow gibi Batýlý psikologlarýn psikoloji

anlayýþlarýna baþvurmakta, kültürel deðerler açýsýndan bize uygun olanlarý

yüceltmeye çalýþmaktayýz. Bu psikologlar, içerisinde yaþadýklarý kendi top-

lumsal ve bireysel sorunlarýna çözüm bulmaya yönelik teoriler ortaya koyma

eðilimi içerisinde olmuþlardýr. Özellikle günümüzde Türkiye’de dinin anlaþýl-

masýnda ve din etrafýnda dönen birtakým sorunlarýn netleþtirilmesi ve uzlaþ-

týrýlmasýnda bu düþünürlerin düþüncelerinden ne ölçüde yararlanýlabileceði

gündeme gelebilir. Çünkü bu din psikologlarýnýn düþünceleri seküler bir dün-

yada dinin yerinin ne olmasý gerektiði, ondan vazgeçilip geçilemeyeceði ko-

nusu, birey ve toplum hayatýndaki rolü açýsýndan bir çözüm önerisi sunabi-

lecek nitelikte görülmektedir. Sekülerleþmenin dinden uzaklaþma olmadýðý ve

bir yaklaþým biçimi olmasý gerektiði anlayýþý V. Frankl’ýn düþüncesiyle de pe-

kiþmektedir.

Günümüz dünyasýnda oldukça önemli hâle gelen ruhsal sorunlarýn çözü-

müne, beklendiði gibi, ekonomik ve sosyal geliþmelerin yeterince katkýda bu-

lunmadýðý; aksine zenginleþen dünyada ruhsal sorunlarýn, þiddet ve saldýr-

ganlýk eðilimlerinin daha da arttýðý görülmüþ, soruna çözüm arayýþlarý içeri-

sinde dinin yeri ve fonksiyonu tartýþýlýr hâle gelmiþtir. Bu yazarlar dinî tecrü-

benin evrenselliðinin insan doðasýnýn bir sonucu olduðu ve dinin ruhsal sý-

kýntýlarýn tedavisinde önemli iyileþtirici bir etken olarak karþýmýza çýktýðý ko-

nusunda hemfikirdirler. Dolayýsýyla insanýn kutsallaþtýrýlarak veya kutsalla

iliþki içerisinde yüceltilebileceðini vurgulamaktadýrlar.
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Kitapta, ele alýnan bu beþ psikologla benzer bir çizgiyi paylaþan Adler’in
yer almamasý, bir eksikliktir. Çünkü V. Frankl’ýn düþüncesinin geliþmesinde
ve olgunlaþmasýnda Adler’in büyük etkisi, Freud ve Jung’la da arkadaþlýðý ol-
muþtur. Düþünürlerin psikoloji anlayýþlarý, içinde bulunduklarý yaþ özellikleri
ve dönemsel þartlar açýsýndan da deðerlendirilebilir, böylece psikologun psi-
kolojik tahlili de yapýlmýþ olurdu. Ayrýca onlarýn geliþim dönemlerindeki dü-
þünce deðiþiklikleri kronolojik bir tahlile tabi tutulabilirdi. Bu tür çalýþmalarda
düþünürlerin temel yaklaþýmlarýný anlayabilmek için, daha geniþ konjonktü-
rel bakýþ açýsýyla yaklaþmak gerekmektedir. O dönemde hâkim olan felsefî
düþünce, toplumsal deðiþmeler ve geliþmelerin de yakýndan tanýnmasý bu dü-
þünürlerin daha iyi anlaþýlmasýna yardýmcý olacaktýr. Kitap genelde böyle bir
çerçeve içerisinde yer almamýþ gibi gözüküyor. Bunun da en önemli nedeni,
Türkiye’de özellikle sosyal bilim alanlarýnda, Batý ile karþýlaþtýrýldýðýnda bilim-
sel disiplinlerin çok kesin çizgilerle birbirinden ayrýlýp diðer disiplinlerle iþbir-
liði ve iletiþim içerisinde olmamalarýdýr.

Yazar genelde, bu düþünürlere dinin kaynaðý konusunda Ýslâm dini açýsýn-
dan yaklaþmakta, düþünürleri dinin aþkýn kaynaðýný inkâr etmekle suçla-
maktadýr. Halbuki gerek dinin lehinde, gerekse dinin aleyhinde olan psiko-
loglar dine fonksiyonel açýdan, bireyin davranýþýna olan etkisi açýsýndan yak-
laþmaktadýrlar. “Dinin ve Tanrýnýn aþkýn boyutu ve gerçekliði konusunda
olumsuz bir tutum sergileyen Fromm....” þeklindeki deðerlendirme bu tutuma
örnek gösterilebilir (s. 86). Öte yandan yazar bazý sayfalarda çok yanlýþ an-
lamalara neden olacak hatalar yapmýþtýr. Örneðin, “Adler’in insandaki temel
motivasyonun haz istemi olduðu görüþüne…” (s. 129) cümlesinde “haz” ke-
limesinin “güç” ile deðiþtirilmesi gerekmektedir.

Din ve psikoloji iliþkisine yön veren beþ bilim adamýnýn özellikle din ko-
nusundaki düþüncelerini kýsa ve özlü bir þekilde bir araya getirip bir kitapta
yayýmlamak suretiyle yazar Türkiye’de din psikolojisi alanýna büyük bir hiz-
met sunmuþtur.

Ali Kuþat
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