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FELSEFE, DİN VE HUKUKUN ORTAK ÖZÜ* 

  

 

 

Jean Bruller Vercors’un anlatımıyla,
1
 kadim zamanlardan beridir kabul edile gelen 

görüş ve değerlendirmeleri karşılaştırmaktan, bir araya getirip benzer ve ortak vurgularını 

teslim etmekten öte bir şey değildir amacımız. Bir sır çözmek, bilinmeyeni açıklamak 

niyetinde değiliz; ama bilinenleri karşılaştırmak ve bir araya getirmekle müşterek hakikati gün 

ışığına çıkarabiliriz belki ve bu hakikat uzun zamandır biliniyor sanıldığı halde gerçekte saklı 

kaldığı için daha da göz alıcı bir ışık ve aydınlık saçabilir.  

  

Bilindiği gibi genel bir tanımlamayla ‘felsefe’; fiziksel ya da metafiziksel varlıkla 

ilgili olarak, bu varlığın ne olduğu (ontoloji),  nasıl bilinebileceği (epistemoloji) ve değeri 

yani genel geçer bir nesnelliğinin bulunup bulunmadığı (aksiyoloji) ile ilgili sorular sorup bu 

sorulara yanıt arama çabalarına verilen bir addır. Felsefenin sorguladığı varlık fiziksel 

olduğunda “hayat nedir, varoluş nedir, evren nedir” gibi sorular; metafiziksel olduğunda ise 

“din nedir, ahlak nedir, adalet nedir, bilgi nedir” gibi sorular ortaya çıkar. Diğer yandan 

felsefe bu fiziksel ya da metafiziksel varlığı tikel/parçal olarak değil de tümel/bütünsel olarak 

inceler. Ayrıca, herhangi bir sorgulamanın, araştırmanın ya da bilgilenmenin ‘felsefi’ olarak 

nitelendirilebilmesi için, bu sorgulamanın, araştırmanın ve bilgilenmenin temelinin insana 

dayanması ya da daha doğru bir ifadeyle insana dair olması gerekir.  

  

‘Din’ kavramına gelince, kaynağı ne olursa olsun, konusuna baktığımızda dinin ele 

aldığı şeyin yine yaşama, evrene, insana ve onun eylemlerine ilişkin değerlendirmelerden 

oluştuğunu görmekteyiz. “Yaşamın anlamı nedir, iyi nedir, ahlak nedir, varlık nedir” gibi, 

insana dair sorular da yine dinin konularını oluşturur. Burada dinin konusuyla felsefenin 

konusunun çakıştığını   (aynı olduğunu ) görüyoruz.  Felsefede olduğu gibi dinde de varlıkla, 

bilgiyle, değerlerle yani insana ve insana dair şeylerle ilgili önermeler, söylemler ve 

değerlendirmeler bulunmaktadır.  

 

                                                           

*Prof. Dr. Ahmet Gürbüz, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı  
1
 VERCORS, Jean Bruller: İnsan ve İnsanlar (çeviri: S. Eyüboğlu, A. Erhat, V. Günyol), 3. Baskı, İstanbul, s. 

10. 



 2 

Özetlemek gerekirse, dinin konusuyla felsefenin konusu çakışmaktadır; kadim 

zamanlardan beri ikisi de aynı şeyleri sorgulayıp irdelemek durumunda kalmışlardır. Din ve 

Felsefe Tarihi literatüründe felsefe ile din arasında uzlaşmazlık/çatışma/karşıtlık bulunduğu 

yönündeki iddialar, çoğunlukla, bu bilgilenmenin kaynağına ilişkin gibi görünmektedir.  Bu 

yönlü yaklaşımlarca, genel olarak, dinde insanoğlunun kendi yaratmasıyla elde edilen bilgi ve 

değerlendirmelerin değil de onun ötesinde metafizik öğelere dayanılarak oluşturulmuş 

bilgilenmelerin söz konusu olduğu var sayılır ya da bilinir. Buna göre, dindeki önermeler 

önceden hazır, dogmatik ve üzerinde tartışılamazdırlar; bunlar insan aklının ürünü değildirler. 

Oysa felsefi düşüncenin temeli, insanın kendisidir ve bu durum felsefe ile din arasındaki 

ayrımı oluşturur. Ne var ki tüm bu yönlü algılama ve yaklaşımların, ne yazık ki Din ve 

Felsefe Tarihi literatüründe genel olarak benimsenmiş gibi görünen durumu yansıtsa da, 

hakikatin yalnızca bir yönünü göstermeye yönelik eksik ve yanılgılı bir tutum olduğunu 

belirtmek ve teslim etmek durumundayız.  

 

İnsan olarak varlığa, değerlere ilişkin iyi niyetli bir çaba hangi noktada “dinsel”, hangi 

noktada “felsefi” olarak nitelendirilmekte ve değerlendirilmektedir? Bunun ayrımı ve 

belirlenmesi nasıl ve hangi ölçütle yapılmaktadır?  

 

            Şu tez ortaya atılabilir gibi görünmektedir: Sorunun özü ya da olay bir ve özdeş 

olmakla birlikte yalnızca bunlarla ilgili yapılan adlandırma ve nitelendirmelerde bir farklılık 

söz konusudur. İnsanlık tarihine bakıldığında bazı medeniyet ya da toplumlarda bu 

bağlamdaki fikir, sorgulama, irdeleme ve uğraşılara “felsefe”; diğer bazı medeniyet ya da 

toplumlarda ise “din” adı verildiği görülmektedir. Bu tezi destekleyen önemli tarihsel 

göstergeler ve olgular bulunmaktadır: Örneğin ‘felsefe’ (philosophia) kavramının ilk olarak 

ortaya çıkmış olduğu Eski Yunan’da, bu bağlamdaki yani insana ve değerlere ilişkin düşünsel 

sorgulama ve değerlendirmelere “felsefe (philosophia)” adı verilmiştir.
2
 Diğer taraftan Doğu 

ya da İslam medeniyet ve toplumlarına baktığımızda, tarihsel olarak, bu medeniyet ve 

toplumlarda ‘felsefe’ ve ‘filozof’ kavramlarının yerleşip kabullenilmediğini ve bu kavramlar 

yerine ‘hikmet/irfan’ ve ‘hakim/arif’ vb. kavramlarının yerleşik ve kabullenilmiş olduğunu 

gözlemlemekteyiz.
3
 Avrupalı düşünürlerin yani ‘filozof’ların (örneğin Augustinus, Plotinus, 

Descartes, Epiktetos vb.), kendilerine “filozof” dendiği ve yaptıkları iş “felsefe” olarak 
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nitelendirildiği halde, yaptıkları, bütünüyle dinsel kaynaklı ya da en azından dinsellikle ilgili 

sorgulama ve değerlendirmelerdir. Sözgelimi Plotinus, Eski Yunan düşüncesiyle 

Hıristiyanlığı bağdaştırmaya çalışmış, İncil’i bu çerçevede yorumlamıştır.
4
 Diğer yandan, 

Doğu ve İslam medeniyet ve toplumlarında, yine kendilerine “hakim/arif” ve düşünsel 

aktivitelerine de “hikmet/irfan” denilmiş olduğu halde, birçok düşünür/bilge, genel olarak ya 

da o günün egemen ‘dinsel’ anlayışına aykırı ya da karşıt olduğu ileri sürülen görüş ve 

düşünceler ileri sürebilmişlerdir. Trajik olarak, bu ‘aykırı’ düşün şahsiyetlerinden bazıları; 

günün egemen güçlerince “dinsellikle savaş açma” ile itham edilerek öldürülmüş, sürgün 

edilmiş, cezalandırılmış oldukları halde yine de düşünce ve ilim literatüründe “hakim/arif” 

olarak nitelendirilmiş ve düşünsel aktiviteleri de “hikmet/irfan” olarak değerlendirilmiştir. 

 

Bütün bu tarihsel ve somut olgular bize özünde ‘felsefe’ ve ‘din’ arasında köklü bir 

ayrım, çelişki ya da farklılık bulunduğu ve bunun ‘kaynak farklılığından’ meydana geldiği 

yönündeki sav ve değerlendirmelerin yerinde ve sağlıklı yaklaşımlar olmadığını, olayın 

tümüyle bir farklı isimlendirmeden ibaret olabileceğini göstermektedir. 

 

Dinin teorik ve olgusal kapsamıyla ilgili olarak şunlar söylenebilir: Özellikle tek Tanrı 

inancı olan dinlere (din-i hanif) bakıldığında (İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi), teorik 

olarak ve özü itibariyle bu dinlerin ana vurgusu olarak karşımıza şu çıkıyor. Gerçekte tüm 

ilahi dinlerin teorik özü ve ana vurgusu özdeştir ve şu şekilde dile getirilebilir. Birinci ana 

vurgu inanca/inanmaya ilişkindir ki bu, temel olarak Tanrı inancını kapsar. İkinci ana vurgu 

‘ibadet’ olarak dile getirilebilir; buna ‘anış (anma eylemi)’ diyebiliriz.  Üçüncü ana vurgu ise, 

sosyal ve insani yaşamla ilgili olarak tek kelime ile ‘adalet’ olarak dile getirilebilir. Bu ana 

vurgular aynı zamanda ve özellikle, tüm ilahi dinler arasındaki temel ruhun/esprinin aynı 

olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Diğer yandan, dinin dogmatik inanışlar üzerine 

kurulduğu yönündeki klasik felsefi görüşteki durumun aksine; dinselliğin temelini yansıtan üç 

ana vurgu bile, özünün ve ayrıntılarının anlaşılması açısından tartışılmaya, irdelenmeye ve 

değerlendirilmeye tümüyle açıktır gerçekte.  

 

Doğal olarak ne yazık ki tüm bu belirtilenler teori, hakikat ve öz itibariyle böyledir 

yalnızca.
5
 Olgusal olarak bakıldığında ise, bu ana vurgularla uyum sağlamayan ve bunlarla 
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çatışan somut algı ve pratik realiteleriyle karşılaştığımızı görmekteyiz. Din hakikati, insanlık 

tarihinde toplumsal ve siyasal iktidarlar tarafından ayrıntılarda başkalaştırılmış ve kendi 

devamlılıklarının sağlanması için bir araç olarak kullanılabilmiştir. Gerçekte amaç iktidar 

sağlamak olduğu halde, din bir kılıf olarak işletilmiştir ne yazık ki. Bütün bunları günümüz 

modern dünyasında da görebilmekteyiz. Somut olarak dinselliğin iktidar aracı olarak 

kullanılışı bazı dinlerde daha belirgindir. Sözgelimi Hıristiyanlıkta yukarıda belirtilen üç 

temel vurgu teorik olarak var olmakla birlikte; ayrıntılarda değişiklik yapılarak, Kilisenin 

Tanrı ile insan arasındaki bağlantıyı sağlayacağı inancı yerleştirilmiş, Kilisenin ve dinin 

iktidar için önemli bir araç olması sağlanmıştır. İslam dini ile ilgili pratik realiteye 

bakıldığında ise; Tanrı ile insan arasındaki yakınlaşma için Kilise gibi bir kurum olmamakla 

birlikte, tarihsel olarak bakıldığında bazı sosyal ya da ‘dini’ kurum ve kuruluşlar aracılığıyla 

yine dinin iktidar odakları ve çıkar grupları tarafından kendi egemenliklerini ve çıkarlarını 

devam ettirmek için bir araç olarak kullanılabildiğini ne yazık ki görüp teslim etmek 

durumundayız.  

 

 Bu konuda, anılan üç ana vurgunun İslam dininde  (İslam dininin kaynakları;  Kur’an, 

peygamberin Kur’an ile ilgili yorumları ve somut olarak toplumların bunlarla ilgili 

kültürleridir)
6
 daha açık ve net olarak yer aldığı söylenebilir. İslam dininde birinci vurgu 

olarak ‘inanç’, ikinci vurgu olarak ‘ibadet’ (Tanrıyı anma, anış) ve üçüncü vurgu olarak da 

yalnızca ‘adalet’ kavramı önem taşır. İslam dininin kaynaklarına bakıldığında, tüm dinlerin 

(‘din-i hanif’: İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik vb.) bu üç ana vurgu üzerinde temellendiği 

hususunu ayrımsamak mümkündür. İlk iki vurgu (inanma ve tapınma) birey-Tanrı arasındaki 

ilişkiyi yansıtmaktayken, üçüncü vurgu (adalet buyruğu) bir yandan birey-Tanrı ilişkisini, 

diğer yandan da birey-yaşam (hukuk) ilişkisini yansıtır.  

 

Yukarıda da belirtildiği gibi dinselliğin temelini yansıtan üç ana vurgu, özünün ve 

ayrıntılarının kavranılması açısından sorgulanmaya, tartışılmaya, irdelenmeye ve 

değerlendirilmeye tümüyle açıktır ve içinde bulunulan içsel ve dışsal koşullara göre tezahür 

etmeye uygun esnek bir temel yapıya sahip olma özelliğindedir gerçekte. İnanmaya ve iman 

etmeye ilişkin temel inanç konularının içeriği açısından bile, ayrıntılı, mahdut ve tartışılamaz 

bir söylemle karşı karşıya değilizdir. İkinci ana vurgu bağlamında, ‘ibadet (anma eylemi)’ 

ayrıntılı ve mahdut içerik olarak ortaya konmamış, adeta somut değerlendirmelere aralanmış 
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kapılar bırakılmıştır. Yine bu çerçevede üçüncü ana vurguya baktığımızda, ‘adalet’ 

kavramının kaynaklarda yalnızca temel öz ve espri olarak yer almış olduğunu; yalnızca, adalet 

değerinin gözetilmesi gerektiğinin vurgulandığını ve adalet değerinin, ayrıntıları itibariyle 

somut biçimlerle sınırlandırılmadığını yani içinde bulunulan somut zaman-mekân koşullarının 

belirleyiciliğine aralanmış bir kavrayış yaklaşımının sergilendiğini görmekteyiz.  

 

Toplumsal yaşam açısından, adil ve esenlikli bir dünyanın kurulabilmesi açısından, 

yaşamın insanileştirilmesi açısından, toplumsal ahlak ve hukuk açısından önemli olan, 

dinselliğin üçüncü ana vurgusu yani ‘adalet’ değeridir. Birinci ve ikinci vurgu (inanç ve 

ibadet) birey ile Tanrı arasında, üçüncü vurgu (adalet) ise hem birey ile Tanrı, hem de somut 

toplumsal yaşamla ilgili olarak söz konusu bulunmaktadır. Burada ‘adalet’ kavramının Tanrı-

insan ilişkisine ait yönünün toplum-dışılığı, kişiselliği/subjektivitesi de bir açıdan belirtilmeli, 

teslim edilmelidir. Adalet kavramının ikinci yönü olan
7
 ve insanlar arası ilişkileri, toplumsal 

yaşamı, toplumsal ahlak ve hukuku ilgilendiren boyut insani ve evrensel bir önem taşır ve bu 

yönüyle sosyal bilimler, özellikle hukuk açısından açıklanmak, anlaşılmak durumundadır.  

Tersi durumda ‘hukukun meşruluğu’ sorunsalının sağlıklı bir öze ve işleve kavuşturulması 

olanaksızlaşacaktır. Hukukçu olarak, insanımıza ya hukukun aynı zamanda ‘dinsel / dinin 

temel özüne uygun’ bir mahiyet içerdiğini ya da ‘din dışı, dinselliğe karşıt bir şey’ olduğunu
8
 

ifade etmek durumundayız.  

 

Toplumu oluşturan bireylerin, hukuku ‘meşru’ (nesnel doğruya dayanan) olarak 

görmeleri nasıl sağlanabilir? “İnsanlığın hukuku” ile “dinsel hukuk” özdeş anlamlı şeyler mi, 

farklı ya da karşıt şeyler mi; bunun açıkça anlaşılır kılınması gerekir. Bu amaçla bir tez olarak 

denilebilir ki, dinin üçüncü vurgusu olan ‘adalet’ kavramı, kadim insanlığın ortak temel 

kabullerini yansıtan ve somut olarak ‘nesnel ve evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’
9
 

dediğimiz değersel kazanımları ifade eder. Dolayısıyla “insanlığın hukuku” ile “dinsel hukuk” 

bu noktada çakışmaktadır. Hukukun ve hukukçunun amacı ‘adalet’ dışında bir şey değildir ve 

olamaz; dinin vurgusu da adalettir. Dolayısıyla soyut adalet idesinden kaynaklanan nesnel ve 

evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin, özünü oluşturduğu bir hukuk kavrayışının aynı 

                                                           
7
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Bu konuda geniş bilgi için bakınız: İBN MESERRE: el-Münteka, Müttakilerin Yolu, İstanbul, s. 20-21. 
8
 Bu durumda da “dinsel hukuk” teori ve pratiğine, bu yönlü uğraş ve çabalara bir yanıt verme sorunu gündeme 

gelecektir. 
9
 “Nesnel ve Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkeleri” yaklaşımı için bkz: GÜRBÜZ, Ahmet: Hukuk ve Meşruluk  

/ Evrensel Erdem Üzerine Bir Deneme, İstanbul, s. 90-125. 
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zamanda ‘dinsel (dine uygun) hukuk’ olarak nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi olanaklı 

olsa gerektir. 

 Son olarak yineleyerek vurgulamak gerekir ki ‘adalet’ kavramı özü itibariyle 

temel/soyut/ideal/nesnel bir söylem niteliğini ve görünümünü arz eder. Bu soyut ve asli 

kavramın içeriksel olarak ayrıntılarda belirlenmesi, içinde bulunulan somut toplumsal koşullar 

doğrultusunda olabilir ancak. Temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti, insan 

hakları, sosyal adalet, eşitlik, özgürlük vb. biçimindeki somut içeriklerden oluşan ‘nesnel ve 

evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri’; insanlığın, iyi niyetle ‘Tanrının adalet dediği şey’in 

içeriksel ayrıntılarının zaman ve mekân koşulları doğrultusunda ortaya konmasına yönelik 

uğraşılarının sonuçlarının bütününü yansıtmaktadır gerçekte.     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 

 

BARDAKOĞLU, Ali:  “Din, Kur’an’dan İbaret Değil”, Radikal Gazetesi, 27.03.2000 

 

GÜRBÜZ, Ahmet: Hukuk ve Meşruluk (Evrensel Erdem Üzerine Bir Deneme), İstanbul, 

1998 

 

GÜRBÜZ, Ahmet: Harabede Define / Tasavvuf Felsefesinde Temel Vurgular, İstanbul, 2003 

 

İBN MESERRE: el-Münteka, Müttakilerin Yolu, İstanbul, 1999 

PLOTİNUS: Vatana Dönüş (Bulunduğu yayın: Prof. Dr. Erol GÜNGÖR: Tasavvufun 

Meseleleri, 6. basım, İstanbul 1996) 

VERCORS, Jean Bruller: İnsan ve İnsanlar, Çeviri: S. Eyüboğlu, A. Erhat, V. Günyol, 

3.Baskı, İstanbul, 1998 

 


