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Üçüncü Basım İçin Önsöz ve Son Söz

Din Hayattan Çıkar 2004 yılında ilk yayımlandığından 2019’a 
kadar adeta benimle yaşayarak ve yaşlanarak yaptığı yedi 
baskıdan sonra şimdi “3. basım 1. baskı”sıyla yeniden ve yi-
ne yenilenmiş-zenginleşmiş bir içerikle karşınızda. Bu aynı 
zamanda 8. baskı demek.

1994’te din antropolojisi alanında Londra Üniversitesi- 
SOAS’ta doktoramı tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca Tür-
kiye’de ve dünyada, geçmişte, yakın geçmişte ve günümüzde 
din üzerine antropolojik perspektiften kaleme aldığım maka-
lelerin derlenip toplanıp bir bütünlüğe kavuşturulmasından 
doğuş bulmuştu Din Hayattan Çıkar... Sonrasında yeni baskı-
lar söz konusu oldukça yeni çalışmalarımı ekledim; özellik-
le 5. baskıda kitabın Birinci Bölümü’nde yaptığım hacimli bir 
yeniden-düzenleme ile onu kendimce din antropolojisi/sos-
yolojisi derslerinde kullanılabilecek bir kaynak metin hali-
ne getirmeye çalıştım. Böylece kitabım yıllar içinde adeta bir 
canlı organizma gibi büyüdü, gelişti, gürbüzleşti. 2004’teki 
ilk baskıya bakıyorum söz gelimi, 230 sayfayla okurun ilgisi-
ne sunulmuş; şimdi bu en son yeni baskıya bakıyorum, 360 



12

sayfa olmuş. Yani aradan geçen zamanda kitabın bir yeni ki-
tap doğurduğu bile düşünülebilir!..

17 yıl sonra şimdi okurla buluşan bu yeni baskısında da 
kitaba son kez olarak bir eklemede bulundum. 2002’den bu-
güne Türkiye’nin ekonomi-politik ve sosyal-kültürel gidi-
şatına damga vuran “AKP ve Erdoğan” etmenine ilişkin bir 
değerlendirmeyi Altıncı Bölüm’de ilgiye sunuyor, tartışmaya 
açıyorum. Türkiye’de dine referansla siyaseti şahikasına var-
dıran, ona “resmî yürürlük” kazandıran bu parti ve şahsiye-
tin “prehistorya”sına (tarih-öncesine), “protohistorya”sına 
(ön-tarihine) ve an (2021) itibarıyla “post-historik” (tarih-
sonrası) akış sürecine bakmaya çalıştığım bu bölümde, mak-
ro düzeyde bu topraklarda İslâmcı ideolojik iddiaların pra-
tikte nasıl post-İslâmik bir savrulmaya uğradığını; mikro öl-
çekte ise başlangıçta “eşitler-arasında birinci” olduğu söyle-
nebilecek bir siyasi liderin süreç içinde nasıl kültik-despo-
tik bir tek-adam konumuna yük sel (til) di ği ni ortaya serme-
ye çalışıyorum. Kanımca başlığımız da kaleme aldıklarımın 
özünü yansıtmakta: “‘Millî Görüş’ten ‘Rabia’ya, İslâmcılık-
tan Post-İslâmizme AKP.”

Din Hayattan Çıkar’ın yeni baskılarına yaptığım ilavelere 
bağlı olarak kaleme aldığım ve izleyen sayfalarda okunabile-
cek önceki önsözlerin arasına katılan bu önsöz, aynı zaman-
da eserin müellifi olarak benim son sözümdür. Bundan son-
ra, takdir gördüğü noktada ve imkân olduğu ölçüde yapıla-
cak yeni baskılarda kitaba herhangi bir yeni bölüm ya da alt-
bölüm eklemeyi düşünmüyorum. Kitap, artık bu aşamadan 
sonra aynı konuda yeni çalışma, araştırma ve incelemeleriy-
le onu sorgulayacak, aşacak, hatta yanlışlayacak yazarlar ve 
akademisyenler için tarihsel bir kıymet arz edebildiği ölçü-
de biz müsterih olacağız.

Yeni basım için gösterdiği anlayış ve destekten ötürü Ke-
rem Ünüvar’a teşekkürlerimle son noktayı koyuyorum.
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İkinci Basım Birinci Baskıya Önsöz

Bir kitabın yazarıyla birlikte ‘yaşlanması’, iyimser bir deyiş-
le onun eskimediğini ama ‘yaşadığı’nı işaret olsa gerek! Din 
Hayattan Çıkar’ın bu yeni baskısı böyle düşünmeyi teşvik 
edercesine kayda değer ölçüde genişletilmiş bir içeriğe sa-
hip. Bilmiyorum, biraz daha güçlenip gürbüzleştiğini mi, 
yoksa (benim gibi) şişmanlayıp hantallaştığını mı düşün-
meli?!

Elbette ki bu, ancak okurun takdir edebileceği bir nokta-
dır. Ancak yeni baskının benim açımdan bir ferahlamaya ve 
sile olduğunu kaydetmek isterim. Metnin birinci bölümü-
nü hayli kapsamlı bir değişime uğratarak onu yıllardır ar-
zu ettiğim bir din antropolojisi/sosyolojisi giriş kitabı düze-
yine nihayet getirebildiğimi düşünüyorum. Artık bu başlık-
lar altındaki derslerime katılan öğrenciler açısından Din Ha-
yattan Çıkar, derli-toplu bir kaynak oldu denilebilir. Elbet-
te ki hâlâ eksiksiz ya da kusursuz değil. Ama en azından bir 
dersi başından sonuna kadar ve öğrenciler açısından düşün-
ce kışkırtıcı olabilecek mahiyette taşıyabilecek kıvama geldi-
ğini söylemek mümkün.
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 Tabii böyle olması, kitabı her kesimden okur için ilgiye 
değer olmaktan çıkarmıyor. Türkiye’de din ve İslâm konu-
sunda sürdürülen tartışmalarda merkezi önemini hiç kay-
betmeyen laiklik/sekülerizm tartışması ve El Kaide, IŞİD gi-
bi Cihatçı örgütlerle bağlantılı sıkça telaffuz edilen ‘Selefî-
lik’ gibi konulara ilişkin katkılar, daha geniş okur profili açı-
sından da hayli güncellenmiş bir yeni baskı ile karşı karşıya 
olunduğu anlamına geliyor. Ayrıca kitabın hemen her bölü-
münde irili-ufaklı yeni düzenleme ve eklemelerin söz konu-
su olduğunu kaydetmekte de yarar var.

Yeni baskının bu şekilde ciddi bir geniş-kapsamlı ‘yenilen-
me’ eşliğinde okura sunulmasında destek ve katkılarından 
dolayı Kerem Ünüvar’a içtenlikle teşekkürü borç biliyorum.
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Birinci Basım Üçüncü Baskıya Önsöz

Din Hayattan Çıkar, 2009’da sessiz-sedasız gerçekleşen 2. 
baskıdan sonra şimdi genişletilmiş yeni baskısıyla karşınız-
da. Benim için büyük bir onur!.. Bu baskıya öncekilerde yer 
almayan üç yazı daha eklendi. Bunlardan birincisi olduk-
ça eski, ama süren ilgiden dolayı eskimediğini düşündüğüm 
bir yazı: “İran İslâm Devrimi’nin Arka Planı (1941-1979)”. 
1996’da Birikim’de yayımlanan bu yazıyı hâlâ pek çok yer-
de referans olarak görüyor ve pek çok öğrenci, araştırıcı ve 
meslektaşımdan ona nasıl ulaşabileceklerini soran mektup-
lar alıyordum. Bu “veriler” doğrultusunda onu Din Hayattan 
Çıkar’ın bu yeni baskısına eklemeyi uygun buldum. 2006 
yılında Doğu-Batı’nın Şerif Mardin üzerine hazırladığı kita-
ba katkı olarak sunduğum “Şerif Mardin, Din ve Türkiye’de 
‘Galile’ Olmak”, eklenen ikinci yazı... Aslında onun da ilk 
kaleme alınışı hayli eskiye dayanıyor; benim “din antropo-
lojisi” alanına yönelimimi de başlatan bir okuma sunucun-
da hazırlanmış mütevazı bir seminer çalışmasıydı. Bu ba-
kımdan onun, akademik-entelektüel serüvenimin bir yapı-
taşı olarak ilgiye sunulduğu da söylenebilir. Nihayet yakın 
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zamanda T24 internet gazetesinde tefrika edilmiş “Müslü-
man Kardeşler Nedir, Ne Değildir?” başlıklı yazı dizisini de 
kitabın bünyesine almak istedim. Fakat yine o da hayli es-
ki, Londra’da İslâm toplumları ve kültürleri üzerine çalış-
malarımı sürdürdüğüm yıllardan kalma bir ürün... Bir söz-
lü seminer sunuşunun esnekliği içerisinde hazırlandığından 
özellikle kaynak kullanımı açısından “sorunlu” olsa da oku-
rumun samimiyetine güveniyor ve bunu “sorun” etmeyece-
ğine inanıyorum. Yakınlarda tüm Ortadoğu’yu sarsan dev-
rimsel-demokratik gelişmelerin temel dinamiklerinden bi-
rini, belki de birincisini bu örgüt oluşturduğu için meraklı-
sı olabileceği düşüncesiyle bu yazıyı da kitabımın kapsamı-
na almaya karar verdim.

Yeni baskının “genişleme” imkânı bulmasında anlayış ve 
desteği için Nihat Tuna’ya teşekkürü bir borç biliyorum. Ek-
lenen yazıların hazırlanmasında yardımlarından dolayı Ha-
san Münüsoğlu’na da teşekkür ederim.
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Önsöz: ‘Afyon’ ve ‘Tiner’

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de dinin ne olduğuna ilişkin 
din-dışı tanım üretme girişimlerinde en çok gönderme yapı-
lan ifadelerden biri, Marx’ın ‘halkın afyonu’ mecazıdır. Bilin-
diği gibi ve izleyen sayfalarda ayrıntılı şekilde ele alınacağı 
üzere (özellikle 1. ve 3. bölümlere bkz.) Marx, esasen dinin 
ideolojik plandaki etkilerini ortaya sermek için kafa yormuş 
bir düşünürdü. Dini ‘ideolojinin ilk biçimi’ olarak tanımlama-
sı, ideolojiyi de ‘yanlış bilinç’ olarak değerlendirmesi, Marx’ın 
dine karşı eleştirel bir duruş içinde olduğunu aşikar kılar.

Ancak Marx, dine ‘halkın afyonu’ dediği noktada ideolojik 
bir motivasyonla hareket etmez. Marx’ın bu ifadesi, kelime-
nin tam anlamıyla ‘sosyolojik’ bir mahiyet taşır. Yaşanan ha-
yatın acı, sefalet ve çaresizlikle karşı karşıya bıraktığı yoksul 
insanlara dayanma gücü veren bir ‘müsekkin’ olarak kavra-
maktadır dini burada Marx. 1840’ların ortasında hızla ve kı-
rıla kırıla değişen, ‘modernleşen’ Batı’da ‘dinin hali’ ortalama 
olarak buydu çünkü.

O zamandan bugünlere din, hayli zor ve meşakkatli bir 
yol katederek geldi. Modernliğin insan hayatına tam anla-
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mıyla damgasını vurduğu noktada dinin kaynağının yok 
olduğunu ilan etti Nietzsche, “Tanrı öldü” diyerek... We-
ber onun insan hayatını etkileme, belirleme ve biçimleme 
imkânlarının tükendiğine vurgu yaptı, ‘dünyanın büyüsü-
nün bozulması’ndan söz ederek... Böylece dinin yüzyıllar-
dır ‘özne’si olduğu bir hayatın içinden çıkarılıp nesneleşti-
rildiği, topluma değil, ‘kişiye özel’ sayıldığı bir döneme giril-
di. Modernliğin ‘insani’, ‘akli’ ve ‘lâ-dini’ (laik) bir proje ola-
rak dünyayı fethe çıktığı bu dönemde din, kıyıya itildi. Ya da 
modernlikle hemhal olma yolunda, ona kendini beğendirme 
gibi hayli savunmacı bir pratik sergiledi.

Sonra gün döndü, modern hayatın fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal olarak yıprattığı insanlığın genel bir hayal kırıklığı 
içinde ‘postmodern’ düşünce çığırına yol aldığı noktada din, 
yeniden canlanıp ortalığa çıktı. “Tanrı öldü” denilen gün-
ler gerilerde kaldı. Gilles Kepel’in ‘Tanrı’nın intikamı’ diye 
karakterize ettiği günler geldi. 20. yüzyılın son çeyreği, İs-
lâm’dan Reiki’ye, faldan büyüye, ‘kristal mucizesi’nden ‘Tel-
li Baba’ya kadar, tüm dünyada dinsel, daha genel anlamda 
‘metafizik’ arayışların, modern ya da geleneksel fark etmek-
sizin, hemen her yerde yeniden zuhur ettiği bir dönem oldu.

Ancak bu, yine de dinin hayatın içinde yüz yıl öncesin-
de öne çıkan işleviyle bulunduğunu düşünmeye olanak ve-
ren bir ‘geri dönüş’ değil. Dinin dönüşü, ağırlıklı olarak İran 
Devrimi (1979) sonrasında karşımıza çıkan İslâmî biçimiyle 
‘siyasi’, veya artık giderek bir çılgınlık halini almış tüketimci 
kitle kültürü ikliminde kendisini gösterdiği üzere ‘ticari’ bir 
nitelikte daha çok. Din, bizatihi ‘din’, yani ‘kalpsiz bir dün-
yanın kalbi’ olarak, göze görünmüyor. Onu ya ‘İkiz Kuleler’e 
çarpan ‘terörist bir bomba’ olarak ya da podyumda gezinen 
tesettürlü bir ‘bomba’ olarak görüyoruz!..

Dine eskiden olduğu gibi ‘afyon’ işlevi yükleyebilmemi-
ze olanak verecek insanları ise görmekte zorlanıyoruz. Ara-
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dığımızda onları, camideki minberin önünden çok ekranın 
başında buluyoruz! Bu tam da, Hasan Bülent Kahraman’ın 
kitabının ‘veciz’ başlığından esinlenerek söylemek gerekir-
se, dinin ‘esas’ işlevini neyin devraldığını anlamayı sağlaya-
cak bir görüntü.1 Kitlelerin afyonu din değil, televizyon bu-
günün dünyasında...

Din ise, neredeyse ‘tinerci çocuklar’ın ‘tiner’i kadar bile 
olamıyor bu hayatın içinde. ‘Ezilmiş yaratık’ın üşüyen bede-
nini olduğu kadar, ruhunu ısıtma yolunda ‘tiner’, dini ika-
me ediyor bugün...

Yukarıdaki değerlendirme, beğenilsin beğenilmesin, be-
nimsensin reddedilsin, desteklensin eleştirilsin, nasıl yakla-
şılırsa yaklaşılsın, 20 yıla yakın süren bir gayretin sonucu-
na karşılık geliyor. Dini ‘Kitap’tan değil, insandan öğrenme 
gayreti bu. Tabii ki bu, benim tercihim. Yanlış bulunabilir. 
O zaman bunları ne cesaretle yazıyorum ve ileriki sayfalar-
da daha da geliştirmeye cüret ediyorum diye de sorulabilir. 
Kendimi şöyle savunabilirim: yukarıda belirttiğim gayretin 
sonuçlarını yıllardır yazarak ve konuşarak tartışmaya açıp 
paylaştım. Paylaştıklarım arasında ‘dinsiz’ler olduğu kadar 
‘dini-bütün’ çevreler insanlar, dostlar da vardı. Onların ilgi-
si, yönlendirmesi ve teşviki, beni bu birikimi toplu halde, bir 
kitap bünyesinde daha geniş okur kitlesinin değerlendirme-
sine açmaya teşvik etti.

Bu kitapta, son on yıl içerisinde gazete, dergi ve kitaplar-
da kaleme aldığım ve yeniden gözden geçirerek biraraya ge-
tirdiğim, esnek bir yaklaşımla ‘din antropolojisi’ çerçevesi-
ne sokulabilecek yazılar yer alıyor. Yazdıklarımın dokusuna 
tabii ki kendi akademik ve entelektüel biçimlenme süreci-
min izleri nüfuz etmiş durumda. Bir genetik laboratuvarın-
da insan ve şempanze kromozomlarını karşılaştırarak, onla-
rın benzerlik ve farklılıkları üzerine kafa yorarak insanı ta-

1 H. B. Kahraman, Kitle kültürü kitlelerin afyonu, Agora, İstanbul, 2003.
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nımaya ve anlamaya koyulduğum yolda, tarikat tekkelerin-
de, zikir meclislerinde, şeyhlerin dizinin dibinde bir ‘antro-
polojik’ pratik sergilemeye kadar ilerledim. Sonuç, şeyhler-
den öğreneceklerimizin önemli ve değerli olduğunu fark et-
mek kadar, şempanzelerden de öğreneceklerimiz olduğunu 
hiç unutmamak ve hep vurgulamak oldu. İnsan varlığını, 
‘şempanzeden şeyhe’ kadar açılan, alabildiğine geniş bir yel-
pazede çözümlemek gerektiğine inanır oldum. İzleyen say-
falardaki yazılar hep bu ‘antropolojik’ inançla yazıldı, şimdi 
aynı inançla bir araya getirilip kitap olarak ilgiye sunuluyor.

Din (İslâm) ve antropoloji arasındaki ilişki ve etkileşi-
min niteliği üzerine iki deneme, kitabın başlangıç nokta-
sını oluşturuyor. Yakın dönem Türkiye (Cumhuriyet) ta-
rihine din olgusunu merkez alarak bakma ve okuma çaba-
sı gösterdiğim yazılar bunu izliyor. Antropolojik alan araş-
tırmasına dayalı gözlemlerimden çıkan iki ‘etnografik’ ya-
zı, dini insandan hareketle bilme ilkesinin ‘pratik’teki ör-
nekleri olarak buraya alındı. Sonra hem dünyada hem de 
Türkiye’de onyıllardır ‘Maymun-Darwin-Evrim’ üçgeninde 
cereyan eden ‘bilim-din’ çatışmasının ötesine antropolojik 
bir kavrayışla geçmeye çalışan kapsamlı bir değerlendirme 
var. Son olarak da tarihimizin tartışmalı sayfalarından biri-
ni oluşturan halifelik meselesine antropolojik duyarlılıkla, 
karşılaştırmalı perspektiften bakma çabası sergilediğim bir 
çalışma yer alıyor.

Yazıların tümünde ele aldığım konu ya da meselelere yö-
nelik, ne övgüyü ne de sövgüyü hedefledim. Her neden söz 
ediyorsam, ona karşı ‘eleştirel bir sempati’ yörüngesini kay-
betmemeye çalıştım. Ne ölçüde bunu başarıp başaramadığı-
ma karar vermek, okuyucuya kalıyor.

Kitabın tüm eksik, kusur ve yanlışları bana ait olmakla 
birlikte, ortaya çıkmasında katkı sahibi olanları da belirtme-
den geçmemek gerekir. Her şeyden önce, öğrencilerimi an-
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mak isterim. On yıldır derslerde ve ders-dışı etkinliklerde 
‘muhabbetten tefekkür’ çıkardık onlarla. Bu önsöz yazısın-
da bile derslerdeki etkileşimimizden izler, düşünceler, hatta 
sözler var. Harcı hep beraber kardık, ürünü ben sahipleni-
yorum. Bağışlasınlar! Hepsine içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yazıları kitap haline getirme düşüncesini Tanıl Bora des-
tekledi, savundu ve hayata geçirdi. Onun, benim için nasıl 
bir ‘güven kaynağı’ olduğunu anlatamam! Kendisine teşek-
kürü borç biliyorum.

Kıymetli dostum-kardeşim Ercan Arslan, benim onca say-
faya yayılmış derdimi bir fotoğraf karesine sığdırıverdi! “Bir 
resim bin kelimeye bedel” deyişini doğrulayan kapak fotoğ-
rafı için ona sevgiyle teşekkür ediyorum.

Tabii Mesude ve Meltem Can olmasaydı, pek çok şey gibi, 
bu kitap da gerçeklik kazanamazdı! Dünyanın ‘tanıdığım en 
zor insanı’na sevgiyi, güveni ve inancı hiç eksiltmeyip, hep 
çoğalttılar. Üstelik bu kitaba gelene kadar ne yaptıysam, on-
ların hayatından çalarak yaptım. Haklarını helâl etsinler...

TAYFUN ATAY

Küçükesat, Haziran 2004
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1
İnsanda Din, Dinde İnsan

Avrupa dillerinde ‘din’i karşılayan ve dilden dile küçük de-
ğişmelerle farklılaşmış sözcüğün (İng. religion) köklerinden 
biri olan Latince religare, ‘sıkıca bağlamak’ anlamına gelir 
(Sharpe 1971: 52).

Dinin ‘bağ’, ‘bağlama’, ‘bağlanma’ ile ilişkilenen bir pra-
tik olduğunu düşündüren bu bilginin, bizim coğrafyamız-
daki tercümesi, 1980’li yıllarda başbakan (daha sonra cum-
hurbaşkanı) Turgut Özal’ın halka hitaben yaptığı konuşma-
larda Kur’an’a referansla (Âl-i İmrân: 103) sıklıkla kullandı-
ğını anımsadığım şu ifade olsa gerek: “Allah’ın ipine sımsı-
kı sarılın!”

Bu etimolojik anlam, belki de dinin ne olduğu sorusunu 
yanıtlama yolunda uygun başlangıç eşiği.

Din yoluyla insan, hayatının gidişatında etkili saydığı bir 
varlık ve/ya güce sıkıca bağlanır. Bağlanmak, ‘bağlayıcı’, sı-
nırlayıcı, hatta tutsaklaştırıcı olsa da, sanki kaybolmamak, 
düşmemek, dağılmamak, yok olmamak için de gereklidir! 
Bunda ‘istendik’ bir yan var gibidir.

Din, insanı, kendisini aşan ve kuşatan, üstesinden geleme-
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diği, kavramakta, nüfuz etmekte ve tüketmekte zorlandığı, 
kendi dışında kalan bir ‘gerçeklik’ alanına ‘bağlar’.

‘Kültürel	Evrensel’	Olarak	Din

Antropolojik perspektiften din üzerine söylenebilecek ilk söz, 
onun bir ‘kültürel evrensel’ olduğudur. Bunun anlamı şu: 
Dünya üzerinde herhangi bir ‘doğaüstü’ varlık ya da gücün 
mevcudiyetine, etkisine ve onunla ilişki kurulabileceğine yö-
nelik inancın bulunmadığı toplum ya da kültüre rastlanmaz. 
En geniş ve esnek anlamda ‘dinsel’ diye tanımlanabilecek bir 
söylem ve pratikler seti, insanın bulunduğu her yerde karşı-
mıza çıkar. Bununla birlikte belirtmek gerekir ki yine her top-
lumda böyle bir inanca sahip olmayan veya kuşku ile yakla-
şan bireyler de vardır. Ancak tüm üyeleriyle topyekûn olarak 
bir insan topluluğunun yaşamında adına din dediğimiz ‘kültü-
rel kategori’nin eksik olduğunu söylemek mümkün değildir.

Hemen hemen bütün antropolojiye giriş metinlerinde din 
deyince karşımıza çıkan tanım genellikle şu şekildedir: Do-
ğaüstü varlıklar ve güçlere ilişkin zihinsel tutumlar ve davra-
nış örüntüleri. Burada ‘zihinsel tutum’dan inancı (iman-iti-
kad), ‘davranış örüntüsü’nden ise ritüeli (ibadet-ayin) an-
lamak gerekir. Doğaüstü ile (ki aslında ‘doğal’-üstü demek 
belki daha doğrudur) kastedilen, gözlemlenebilir bir dünya-
nın veya duyusal algının dışı ya da ötesidir. Yani gözlemle-
nemeyen, kestirilemeyen, deneysel olmayan ve açıklanama-
yan bir ‘alan’ın varlığı söz konusu edilmektedir. Bu ‘alan’ın 
ve onun ‘aktör’ ya da ‘etken’lerinin insanların hayatı ve ge-
leceği üzerinde mutlak denetime sahip oldukları inancı ve 
bu inanç doğrultusundaki tutum alışlardan dinsellik çıkar.

Bu anlamda din, insanın ‘bilinmeyen’ ile ilişki kurma me-
kanizmasıdır denilebilir.


