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HÜMANiZM BİR DiN MİDİR? 

Hakan Gündoğdu. • 

Yukarıdaki başlık bu tebliğin muhtevası hakkında bir takım fikirler ver

mekle baraber, bu tebliğin amacı ve sınırları hakkında bazı ön açıklamalar 

yapılması konunun daha iyi aniaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda 

öncelikle, neden "Hümanizm bir din midir?" sorusu üzerinde durulduğunun 

açıklanması gerekiyor. Bunun nedeni son elli yıl içinde batı dünyasında ama 

özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik nedenlerle yapılmış olan 

çeşitli anketlerde yer alan "dininiz" hanesine kimilerinin "hiçbiri"nden ziyade 

"hümanist" yazmayı tercih etmiş olmalarıdır. 1 Nitekim bu mevcut durumu 

ifade için hümanizmden zaman zaman üçüncü ya da dördüncü inanç olarak 

bahsedilmektedir. 2 

Hümanizmin kökleri bugün bir çok hümanistin hayatına yön veren "İnsan 

herşeyin ölçüsüdür." ifadesinin sahibi Protagoras'a yani antik çağa kadar 

uzanır.3 Bununla beraber, dar anlamda yani tarihsel bir döneme izafeten hü

manizm on dördüncü yüz yılın son yarısında İtalya'da ortaya çıkan ve daha 

sonra modern kültürü meydana getirme bilincini kazanan Avrupa ülkelerine 

de yayılan felsefive edebibir hareketi de temsil eder. Daha genel olarak ise, 

hümanizm insanın değerini ve önemini takdir eden ve onu her şeyin ölçüsü 

olarak kabul eden veya şöyle yada böyle insan tabiatını, insanın sınırlarını, 

ilgilerini kendine konu edinen herhangi bir felsefeye de atfedilebilir.4 

Bu açıdan bakıldığında, şu sorunun sorulması gerekiyor: Yukarıda üçün-

· D.E.Ü. ilahiyat Fak. Felsefe Tarihi Araştırma Görevlisi 

'Marty, Martin, Varieties of Unbelief, New York, 1964, s.42; Krş. Morain, Llyod and Marry, 

Humanism as the Next Step, Boston, 1954, s. 39. 

'Morain, Llyod and Marry, a.g.e.,s. 104. 
3 Johnson, Robert. L., Humanism and Beyond, United Church Press, Philadelphia, 1973, 

s.22. 

'Abbagnano, Nicolo, "Humanism", Encyclopedia of Phisosophy, New York-London, 1967, 

s.69. 
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cü ya da dördüncü inanç olarak bahsedilen hümanizm hangi hümanizmdir? 

Anlaşılacağı üzere böyle bir soru formüle etmek bir tek hümanizmin değil 

ama hümanist bir çeşitliliğin olduğunu varsaymak demektir.5 Bu varsayım 

doğrudur. Gerçekten de bugün bir tek hümanizmden bahsetmek doğru de

ğildir. Bir kavram olarak hümanizmin içinde bulunduğu bu durum aynen "bir 

tek din" den değil de "bir çok dinler" den bahsedilmesine benzer. Bununla 

beraber, tüm hümanist yorumlarda ortak bir nokta olduğunu da unutmamak 

gerekir. Bu, insana duyulan güvendir. 6 

Muhtelif hümanist yorumlarda yer alan bu tür bir birlikteliğe rağmen fark

lılıkları dikkate almadan bir tek hümanizmden bahsetmek hümanizm kavra

mı üzerinde bir takım istifhamların oluşmasına neden olmaktadır. Hem mu

hafazakar katoliklerin hem de sıkı komünistlerin hümanist olduklarını öne 

sürmeleri bu duruma tipik bir örnektir. .Nitekim 1969 daki Christmas mesa

jında Papa Paul, "Roma katolikliği bir tür hıristiyan hümanizmidir ve tek ger

çek hümanizimde budur." derken Baba Vincenzo Miano, "The Humanist"te 

yer alan bir ifadesinde "Hıristiyanlık Tanrı'ya dayanan bir hümanizimdir" di

yordu. Ama öte yandan ne ilginçtir ki bir zamanların Sovyetler Birliğinin İde

olojik Felsefe Enstitüsünün başı olan F . .N. Fedoseyev de rahatlıkla komüniz

min, yani geleneksel Marksist-Leninist kanadın, tek gerçek hümanizm oldu

ğunu öne sürebilmiştir.7 

Bu nedenle net bir şekilde ifade edilmesi gerekir ki; bugün için hümanis

tik düşünce batı insanının ortak bilincine yüzyılın başında olduğundan çok 

daha derin bir şekilde yerleşmiştir. Bu doğrudur. Ama hümanizmin, temelde 

insanı merkeze almakla beraber, farklı açılardan yapılan vurgular nedeniyle 

dini ve gayr-ı dini, sosyal ve politik ifade şekilllerinden oluşan bir çeşitlilik 

içinde olduğu da doğrudur. 8 

5 Morain, Uyod and Marry, a.g.e., s.l3. 
6 Johnson, Robert. L., a.g.e., s. 60 ve 15-16. 
7 Kurtz, Paul,"Humanism and Free Thought", The Humanist, V:XXXI, N:4, 1971 s.4; Krş.Fe

doseyev, F.N., Philosophy: Science and Man, Moscow, 1963.'den nakleden a.g.y.; Marxizmin bir 

hümanizma olduğuna ilişkin görüşler için bkz; Ed by Eric From, Sodalist Humanism: An Inter
national Symposium, New York, 1966. 

8 Johnson, Robert.L., a.g.e., s. 15. 
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Böyle bir çeşitliliğin olduğu bir ortamda ise, hümanizm hakkındaki bir ya

zıda bir takım sınırlar çizmek önemlidir. Bu nedenle, bu tebliğin kapsamı yu

karıda üçüncü ya da dördüncü inanç olarak bahsedilen ve Yahudi-hıristiyan 

geleneğine karşı bir poJemik olarak ortaya çıkan hümanizm anlayışının, ya

ni 1933 ve 1973 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan "!.ve 

ll. Hümanist Manifesto"lar ile 1980' de yayınlanan Se kül er Hümanist Dekle

rasyon'da dile getirilen hümanizmin, bir din olup olmadığı açısından değer

lendirilmesi ile sınırlandırılmıştır. T ernelde natüralistik öncüilere dayanan 

böyle bir hümanist gelenek içerisinde "din" in ne olduğu üzerinde bir takım 

yorum farklılıkları vardır. Nitekim I. Manifesto da "dini hümanizm" den bah

sedilirken ll. Manifesto da sadece hümanizmden ya da naturalistik hümanizm 

den bahsedilmiş, 1980 de ise naturalistik hümanizmin dilli değil seküler bir 

hüviyet arzettiğini vurgulamak için seküler hümanizm ifadesine yer verilmiş
tir.9 

Dini veya felsefi bir hareketin ya da bir deklerasyonun birdenbire ortaya 

çıkmayacağı açıktır. Onun belli bir toplumda ve belli bir zaman diliminde or

taya çıkmasına kaynaklık eden bir takım nedenler vardır. Bu nedenle 

1933'de Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerine dindar hümanistler di

yen bir grup aydının nasıl bir arka plana dayanarak ve hangi şartlar altında 

bir hümanist manifesto yayınlama gereğini duyduklarını anlamak hümanizm 

ve din ilişkisini kavramaya yardımcı olacaktır. 

Ancak böyle bir fikirden yola çıkarak ayrıntılı bir tarihsel tasvire girmek 

bu makalenin kapsamını aşmak olacağı için burada sadece temel fikirlere 

değinecek ve genel bir çerçeve vermekle yetinilecektir. 1933 Manifestosu

nun arka planında 18. yy aydınlanmasının din ve modern kültür sorununu 

çözme teşebbüsü vardır. Modern kültür akla ve deneye yani felsefi ifadesiy-

9 Bkz, "A Humanİst Manİfesto", The Humanist, May-June 1933, "The Humanİst Manİfesto: 

Twenty Years After" içinde, The Humanist, V:13 N:,2, 1953, s.58-61; Krş. "A Humanist Mani

festo", The Humanist, January-February, 1973, s. 13-14, Bundan sonra gelecek dipnotlarda sa

dece "A Humanist Manifesto" ifadesi kullanılacaktır. Ve "Humanist Manifesto Il", The Humanist, 

September-October 1973, V: 23, N:5, s. 4-9 Krş. The Humanist, V:40, N:5, s.4-9 ve "A Seeu

lar Humanist Declaratiorı", On the Barricades, ed. by Robert Basil, Mary B. Gehrman and Tim 

Madigan, New York, 1989, s. 13-21. 
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le rasyonalizm ve emprizme dayandığı için de din ve modern kültür sorunu 

bir bakıma din ve akıl problemi olarak da ele alınabilir. Bu problem 18.yy da 

o kadar derinden hissedilmiştir ki, bir özgür düşünce hareketinin propagan

disti ve New York Deist Topluluğunun organizatörü olan Elihu Palmer'in 

(1764-1806) "aklın esareti tüm esaretlerin en yıkıcısı olrnuştur." 10 diyerek, 

akıl ve hür düşünce üzerindeki her türlü baskıdan esefle bahsettiği görülür. 

Burada, hıristiyanlığın rasyonel bilgiye değil irrasyonel bir imana dayanan 

bir din olarak ele alınması 18.yy daki güvenilir bilgi arayışı ile bir pelemik 

olarak görülmektedir. Nitekim Tom Paine, "Akıl Çağı" adlı kitabının başında 

"Ne Roma, Yunan, Yahudi, Protestan kiliselerince öne sürülen amentüye ina

nıyorum ne de bildiğim başka herhangi bir kiliseninkine, benim kilisem ak

lımdır" derken vahyi güvenilir bir bilgi olarak görmediğini ifade etmişti. Ona 

göre; elde Musa'nın sözünü aktaran tarihten başka bir delil olmadığına ve ta

rihte bir söylenti olduğuna göre, inancını bir söylentiye dayalı bir başka söy

lenti üzerine bina etmek doğru değildir. 11 Paine her alanda olduğu gibi gide

rek ilahiyat konularında da aklın rehber alınmasının dikkat çeken örneklerin

den sadece biridir. 

Bir zamanlar Amerikan kolonilerinde yaygın bir şekilde kabul gören bu 

"İnsan zihninin hakikatın keşfinde yeterli olduğu" fikrinin12 iki önemli sonucu 

olmuştur. Bunlar; 1 )Hür düşüncenin önündeki engellerin kalkması 2)Akıl sa

hibi bir varlık olarak insanın değerinin farkına varılmasıdır. Hür düşünce ve 

insanın değeri üzerindeki bilinçlenme ile doğru orantılı olarak da Tanrı-alem 

ve Tann-insan ilişkileri yeniden ele alınmıştır. Bunun sonucu olarak da Tan

rı'nın mahiyeti ve insan doğası üzerine geleneksel hristiyan anlayışının dışın

da bir takım "yeni düşünceler" ortaya çıkmıştır. Bu "yeni düşünceler", "insa

na duyulan güven" noktasında birleşmekle beraber Tanrı'nın varlığı fikrine 

hatta daha doğrusu bir T ann kavramına yer verip vermeme noktasında ise 

10 Blau, Joseph. L., "The Age of Revolution and Reason: The Origins of Ethical Humanism 

in the American Tradition",The Humanist, V:36, N:2, 1976, s. 26. 
11 Blau, Joseph. L., a.g.m., s. 27. 

12 Blau, Joseph. L., a.g.m., s. 26. 
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ayrılmaktadırlar. 

Bu noktada bir unitaryan olan William Ellery Channing ile bir transandan

talist olan Ralph Waldo Emerson "insana duyulan güven" in yanısıra Tan

rı'nın varlığına da inanan iki fikri birbiri ile telif eden düşünce tarzının iki tipik 

örneğidir. Channing içinde yetiştiği calvinist gelenekten keskin bir dönüş de

nilebilecek fikirler öne sürmüştür. Örneğin; o, hem "insan doğasının kötüle

nişini reddetmiş", hem de "Tanrı'nın var olduğu bir evrende insanın özgürlü

ğünü" savunmuştur. Ona göre, Tanrı'nın egemenliği sınırsızdır. Ama hala in

sanın hakları vardır. Tanrı'nın kudreti karşı konulamaz bir düzeydedir. Ama 

hala insan özgürdür. Biz Tanrı'ya tamamen bağlıyız; ama hala kendi kendi

mize hareket edebiliriz ve kendi karakterimizi gene kendimiz belirleyebiliriz

diL Channing'in bu fikirlerinin temelinde insanın Tanrı'ya benzerliği düşünce

si vardır. Ona göre, Tanrı insanın içine nüfuz etmiştir. Bu nedenle de İnsanın 

amacı Tanrı'ya benzemek olmalıdır. Görüleceği üzere, bu tarz bir düşünce de 

insana verilen değer insanın Tanrı ile olan ilişkisine yani benzerliğine dayan

dırılmıştır. Bu noktadan bakıldığında Channing'in "teistik bir hümanizme" 

ulaştığını söylemek mümkündür. 13 

Channing'in "teistik hümanizm"inde insana duyduğu güven Ralph Waldo 

Emerson'un "transandantalist hümanizm"inde de görülür. Emerson'a göre, 

Tanrı insandan ayrı değil ama insanın içindedir. "Külll Ruh" olan Tanrı her in

sanın içinde olduğundan dolayı her insan diğer insanların doğasını yani ge

nel anlamda bir insan doğasını bu Külll Ruh'u sezerek bilebilir. Müşterek bir 

insan doğası bilindiğine göre de, her türlü dini ve toplumsal yapı bu insan do

ğası üzerine inşa edilebilir. 14 

Gerek Emerson gerekse de Channing Amerika da Tanrı fikrine yer veren 

bir dini düşüncenin hümanistik çizgide gelişmesine katkıda bulunan isimler

dir. Oysa Amerikan geleneği içinde Tanrı fikrine yer vermeyen veya en azın

dan Tanrı'nın fiili varlığını kabul etmeyen düşünürler de vardır. Bu noktada 

Tanrı-alem ya da Tanrı-insan ilişkisinden değil ama İnsan ve doğa ve insan 

13 Blau, Joseph. L., a.g.m., s. 30-32. 
14 Suckıel,Ellen Kappy, "Emerson and Virtues", Singer,Marcus C. (ed.), American Philo

sophy, Cambridge 1988, s. 135-36 vd.; Krş. 11Blau, Joseph. L., a.g.m., s. 33. 
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ve toplum ilişkisinden bahsedilmektedir. Örneğin 1876 da "Ahlaki Medeni

yetçiler Topluluğu"nu kuran Felix Adler "dini yaşamın" sadece mükemmel 

ve aşkın bir varlığa imanı değil, daha ziyade toplumsal ve bireysel tekamülü 

ve bireyler arası ilişkileri geliştirmeyi temel alması gerektiğini öne sürmüştür. 

Harwardiı bir felsefeci olan George Santayana'nın "din"i "şiirsel ve imgelern

sel bir söylemin ürünü olarak yorumlaması bu kanaati güçlendiren bir geliş

me olmuştur. 15 

1916 da Orta Batı Amerika' daki bir unitaryan kilisesinin başkanlığını ya

pan John Dietrich ve Curtis Reese de benzer fikirler öne sürmüştür. Onlar, 

teizmin Tanrı'sı için ikna edici deliller bulamadıklarını açıkça itiraf etmişler

di. Geleceğin dininin Budizm vakasında olduğu gibi Tanrı fikrine yer verme

yeceğine inanmışlardı. Ölümsüzlük konusunda agnostiktiler ve temelde bire

yin kendini gerçekleştirmesini, demokratik ve ahlaksal bir yaşam biçimini di

ni yaşamın özü olarak görmüşlerdi. Dietrich ve Reese'ın tanrısız din hakkın

daki fikirleri 1920'lere gelindiğinde sadece unitaryanlar arasında tartışılan bir 

konu olmaktan çıkmış diğer hıristiyanlar arasında da tartışılmıştır. 1929'da

ki büyük ekonomik bunalım ise bu tartışmayı hızlandırmıştır. Ekonomik kriz 

Amerikan halkının sadece ekonomiyi değil ama kendi temel inanç ve değer

lerini de tartışmasına yol açmıştır. Buradaki temel soru "din işe yaramıyor 

mu?" sorusudur. Buna bağlı olarak da Amerikan ahlaki değerleri, insan do

ğası açısından iyi ve kötünün ne olduğu, insanın kaderi, Tanrı'nın varlığı ve 

mahiyeti üzerine, dini inancın bireyin ve toplumun yaşamındaki rolü üzerine 

bir dizi makale ve kitap ortaya çıkmıştır. 

Bu kitaplar arasında Tanrısız bir dinin makullüğünü savunanların sayısı 

azımsanmayacak bir düzeydedir. Öne sürülen görüşleri iki madde halinde 

özetlemek mümkündür. 1) Dindeki hakikatler beşeri tecrübenin hakikatları

dır. Yani, Tanrı insanı değil ama insan Tanrı'yı yaratmıştır. Bu nedenle de ar

tık modern insan için Tanrı'ya inanmanın imkanı yoktur. 2) Dini hakikatler 

beşeri tecrübenin ürünü olduğuna ve beşeri tecrübe ise sürekli bir tekamülü 

ihtiva ettiğine göre insanlığın dini bilinci de bu tekamülün içindedir. Bu açı-

" Rockfeller, Steven C., John Dewey: Religious Faith and Demecratic Humanism, New 
York, 1991, s. 458. 
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dan bakıldığında da Tanrı'dan ziyade insana dayanan hümanizm, insanlığın 

dini evrimindeki gelecek olumlu adım olarak görülmüştür. 16 

Tüm bu gelişmelerle beraber hümanistler, ama özellikle de John Dewey 

yukarıdaki fikirlerin yanısıra, Amerikan halkının yaşam hakkında bütüncül 

bir bakış açısından yoksuniuğu üzerinde de durmuşlardır. Böyle bir tesbit, 

hümanisti insan hayatındaki kutsal ve seküler şeklinde yer alan ayrımı orta

dan kaldırmanın gerekliliği sonucuna ulaştırmıştır. 17 Bu nedenle de hümanist

ler hem din ve modern kültür sorununu çözme bağlamında, bir tür sorumlu

luk duygusu ile hem de kamuoyunun kendi dünya görüşleri üzerindeki İstif

hamiarını kaldırmak gayesiyle 1933 ilkbaharında bir "Hümanist Manifesto" 

yayınlamışlardır. • 

Manifestoda hümanizmden bir din olarak bahsedilmekte ve manifestoda 

ifade edilen görüşlerin "dindar hümanistler" in inançları olduğu vurgulan

maktadır. Ancak manifesto okunduğunda hemen görülmektedir ki, "dindar" 

kelimesinin doğaüstüne atıfta bulunan herhangi bir inanç ile hiç bir ilişkisi 

yoktur. 18 Tam tersine o, insan yaşamı ve değerleri üstünde herhangi bir in

sanüstü kontrolün uzlaşıya yer bırakmayan kesin birinkarı ve insanın "ortak . 

iyi" yi elde etme yı=teneğinin de en açık bir ifadesidir. 19 

Bu noktada herhangi bir tereddüte yer vermemek için öncelikle hümanist 

dünya görüşü, yani hümanizmin varlığın ve evrenin mahiyeti, insan doğası 

ve insanın evrendeki konumu, yaşamın anlamı ve ahiakl değerlerin kaynağı 

gibi temel konulara ilişkin görüşleri ve bu görüşlere ulaşınada izlediği yön

tem hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır. Başka bir ifadeyle, her din tabi

lerine insan, insanın evrendeki konumu, yaşamın anlamı, evrenin mahiyeti 

ve ahlaki değerlerin kaynağı gibi temel sorular hakkında bir takım cevaplar 

vermekte ve genel bir fikri çerçeve sunmaktadır. Peki, hümanizmin cevapla

rı nedir?, Hümanizm taraftariarına nasıl bir fikri çerçeve sunmaktadır? ve Bu 

16 Rockfeller, Steven C., a.g.e., s. 445-459. 
17 Rockfeller, Steven C., a.g.e., s. 446. 
18 Johnson, Robert L., a.g.m., s. 36. 
19 Albright, William Foxwell, History, Archeology and Christian Humanism, London, 1964, 

s. 7; Krş. 
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çerçeve neye dayanarak bir "din"olarak adlandırılmaktadır? 

Hümanistin gerek bu temel sorulara verdiği cevaplar gerekse de güveni

lir bilgiye götürecek "yöntem" hakkındaki tavizsiz tutumu felsefi ifadesiyle 

natüralistik bir dünya görüşünü yansıtır. 20 Temel sorulara cevap arayan bir 

teist için metafizik açıdan "ya Tanrı'dan sonra ne var?" gibi bir soru ne ka

dar anlamsızsa natüralistik öncüilere dayalı bir dünya görüşüne sahip olan 

hümanist için de "doğa' dan sonra ne var?" sorusu o kadar anlamsızdır.21 Hü

manisti bu şekilde düşünmeye sevkeden saik onun antolajik değil ama daha 

ziyade epistemolojik bir bakış açısına sahip olmasıdır. Hümanist, hakikat 

araştırmasında "varlık" tan değil ama "bilgi" den yola çıkmıştır. "Neyi, nasıl 

bilebilirim sorusu önem kazanmıştır. Bu noktada ise hümanist, "rasyonaliz

mi" ama çok daha fazla olarak da "emprizmi" "güvenilir bilgi"nin kaynağı 

olarak görmüştür. Yani, hakikatın kriteri deneyden bağımsız apriori bir takım 

ilkelere dayanan "rasyonel akıl"dan ziyade deneye bağımlı ve gene deney ta

rafından doğrulanabilen akıl ilkelerine dayanan "emprik akıl" yani zekadır.22 

Bu nedenle de ona göre, bilimsel yöntem dediği emprik doğrulamanın öte

sinde güvenilir bir bilgi yoktur. Doğal olanın ötesinde herhangi bir olgu ya da 

varlıkla ilgili herhangi bir iddia "emprik doğrulama" nın dışına çıktığı için hü

manist her türden doğaüstü söylemi kendi dünya görüşünün dışında tutmuş

tur. 

İşte böyle bir temel den yola çıkan hümanist için evren kendi başına var 

olmuştur yani yaratılmamıştır. 23 İnsan ise bu kendi başına var olan evrenin bir 

parçasıdır ve bu evrendeki bir tekamülün ürünüdür. 24 Bu açıdan bakıldığında 

insan organik bir bütündür ve bir zamanlar varsayıldığı gibi bir ruh-beden iki

liği yoktur. 25 İnsanlığın dini, kültür ve medeniyeti tarihin ve antropoloji ilmi-

20 Titus. H.Harold, Uving İssue in Philosophy, New York, 1970, s. 213-215. 
21 Bkz; Humanist Manifesto II, The Humanist, 1980, V: 40, N: 5, s. 6. 
22 Morain,Llyod and Marry, a.g.e., s. 104; Krş. Ellis Albert, "Toward A Humanist Manifesto", 

The Humanist,Jan/Feb, 1973, s. 17-18; Krş. Kurtz, Paul, "Value is Relative to Man", The Huma

nist, V:24, N:6, 1964, s. 176. 
23 A Humanist Manifesto, madde 1. 
24 A Humanist Manifesto, madde 2. 
25 A Humanist Manifesto, madde 3. 
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nin gösterdiği gibi insanın doğal çevresi ve toplumsal mirası ile olan karşılık

lı etkileşiminin sonunda ortaya çıkmıştır.26 Ahlaki değerlerde böyle bir etkile

şimin ürünüdürler. Yani onlar da beşeri tecrübeden kaynaklanmışlardır. Ah

lakın temeli Tanrı ya da başka herhangi bir doğaüstü varlık değil ama insa

nın kendisidir. Başka bir ifadeyle, hümanizm modern bilimin tasvir ettiği şek

liyle evrenin mahiyetinin insani değerler söz konusu olduğunda her hangi bir 

doğaüstü kaynak ya da müeyyideyinin kabulünü imkansız kıldığını öne sü

rer.27 Hümaniste göre, bu dünyanın dışında bir öte dünya yoktur. Bu neden

le de insan yüzünü farazi bir öte dünya yerine bu dünyaya çevirmelidir. İnsan 

yaşamının amacı birey olarak kendini gerçekleştirmektiL Bir öte dünya ve 

doğaüstü bir kurtarıcı olmadığına göre de insanın kendini gerçekleştirmesi 

burada ve şimdi yapılmalıdır.28 

Yukarıda hümanistin "temel sorular" a verdiği yanıtlardan oluşan dünya 

görüşünü ana hatlarıyla sunmaya çalıştık. Şimdi şu sorunun sorulması gere

kiyor: Hümaniste göre din nedir? ve Hümanist neye dayanarak hümanizme 

bir din demektedir. Bazı hümanistlerin her türden doğaüstü inancı reddetme

lerine rağmen hümanizmi bir din olarak adlandırmalarının temelinde şu dü

şünce yatar: "Ne din ve metafizik aynı şeydir ne de din ve ahlak. "29 Hem ah

laki anlayışlar hem de metafizik yorumlar değişebilirler. Ama bir tek şey var 

ki, o değişmez. Bu değişmeyen şey, insanın yaşamda "bir anlam araması" 

ve beşeri ilişkilerini üzerine bina edebileceği "ahlaki değerlerin peşinde koş

ması"dır. İşte "din" de temelde bu değişmeyen çabayı ve arayışı sembolize 

eder. Başka bir ifadeyle, hümaniste göre din herhangi bir doktrin ya da dağ-

26 A Humanİst Manİfesto, madde 4. 
27 A Humanİst Manİfesto, madde 5. 
28 A Humanİst Manİfesto, madde 8; Krş. Humanist Manifesto Il, The Humanist, I 980, V. 40, 

N. 5, s.6. 
29 Miller Benjamin, "The Elements of Religİous Humanİsm", The Humanist,V. 21, N. 5, 

196l,s.261; Krş. Kurtz, Paul, "ls Secular Humanism a Posİtİve Alternative?", The Humanist, V: 

38, N: 6, 1978, s. 53. 
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ma ile veya yöntem ile özdeşleştirilmemelidir.30 Din, sadece bir ideal ve an

lam arayışıdır, 31 ya da Tillich'in öne sürdüğü gibi kişinin nihai ilgisinin, belli 

başlı ideallerinin bir ifadesidir.32 Bu açıdan bakıldığında, hümanist için din sa

dece bir Tanrı-insan ilişkisini ifade etmez. Anlam arayışı söz konusu oldu

ğunda din, insanın kendisi ve başkası ile olan ilişkisinin bir sonucu olarak gö

rülür.33 İşte hümanistin llhümanizm ve dinll kelimelerini llhümanizm dinili gibi 

bir terkipte bir araya getirmesine cesaret veren şey de onun bu düşüncesi

dir.34 Nitekim, 1933 deki llhümanist manifestonun'' taslak metnini hazırlayan 

biri olarak Sellars dini ve hümanizm-din ilişkisini şöyle tanımlar: 

"Din, insan yaşamının, insanın konumunun, nesnelerin mahiyetinin 

sorgulanmasıdır. Bu nedenle de hümanizm de bir din olarak görülebilir. 

Hristiyan teizmi ve Vedantik Mistisizm yaşamın anlamının ve insanın ev

rendeki yerinin ne olduğu gibi temel sorulara cevap veren sadece geç

mişte kalmış tarihsel birer çerçevedirler. Onları doğrulayan hiç bir şey 

yoktur. Hümanizme gelince o bu temel sorulara cevap olarak bu tarih

sel çerçevelerden farklı bir çerçeve, insan ve dünya hakkında daha tu

tarlı ve daha tam bir bilgiye dayalı başka birçerçeve sunar.. "35 

Görüldüğü üzere Sellars, lldinlli lltemel bir sorgulama faaliyetili olarak ta

nımlamaktadır. Ancak bu lltemel sorgulama faaliyeti" kafi ölçüde llfelsefell is

mi ile de anılabilir. Neden böyle bir faaliyete lldinll denilmektedir? Acaba be-

30 Wilson Edwin H., The Genesis of A Humanist Manifesto, Amherst-NewYork, 1995, Chap

ter 5 (Bu kitap, internet üzerinde html formatında yayınlanmıştır. Kaynak olarak kitabın html 

formatı kullanıldığı için burada sayfa numaraları verilmemektedir. Bu nedenle bölüm numarala

rına atıfta bulunmakla yetinilmiştir. Bkz; http:/ /lcweb.loc.gov.). 
31 Arisian, Khoren, "Ethical Humanism and the Deat of God", The Humanist, V: 30,N: 2, 

1970, s. 29; Leuba, James H., "Humanism is Religious", The Humanist, V:2, 1942, s. 110-111; 

Rockfeller, Steven C., a.g.e., s. 25-26. 
32 Kurtz, Paul, "Value is Relative to Man: TheCasefor Naturalistic Humanism", The Huma

nist, V: 24, N: 6, 1964, s. 176. 
33 Morain, Llyod and Marry, a.g.e., s. 12. 
34 Sellars, Roy Wood, "Humanism as a Religion", The Humanist, V:!, 1941, s. 5; Sellars, Roy 

Wood, "Naturalis.tic Humanism: A Framework for Belief and Values", The Humanist, V:Xlll, N: 

2, 1953, s. 49-71. 
35 Sellars, Roy Wood, a.g.m., s.50; Krş. Sellars Roy Wood, "Religious Humanism", The New 

Humanist V: 1, N:3, 1933, s. 7-12 Bkz., Wilson, E.H., a.g.e., Chapter 13. 
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şer! tecrübenin bizim açıkça dini olarak tanımlayabileceğimiz ve bir yandan 

zihinsel bir felsefileştirme faaliyetinden, diğer yandan da ahlaki olmayla ilgi

li rasyonel-iradi bir faaliyetten ayırdedilebilecek bir boyutu mu vardır? Hüma

nistlere göre bu sorunun cevabı olumludur. Kendini "dini bir hümanist" ola

rak tanıtan Miller bu soruya şöyle cevap verir: 

"Bana öyle geliyorki, müşterek tecrübeınİzin böyle bir boyutu vardır 

ve bu boyut rasyonalize edilen bir takım dogmalardan ve değişmez ah

lak kurallarından müteşekkil büyük tarihsel geleneklerin ve hümaniz

min birleştikleri müşterek noktaya işaret eder. Beşeri tecrübenin dini 

boyutu temelde düşünsel olmayan, ahiakl olmayan bir boyuttur. İnsa

nın etrafındaki doğal dünya ile kurduğu derin duygusal bir ilişkidir. "36 

Miller'in "insanın etrafındaki doğal dünya" ifadesi ile kasdettiği sadece ta

biat dünyası değil, geçmişi ve bugünü ile bireyi kuşatan tüm insanlık dünya

sı, sosyo-kültürel varlık sferidir. Bu, hümanistin beşeri tecrübenin dini boyu

tunu insanın tekamülünün bir nedeni olarak değil ama bu tekamülün bir so

nucu olarak algıladığını göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. Bu 

açıdan bakıldığında hümaniste göre din! tecrübenin estetik, moral, bilimsel 

vb. başka tecrübelerden ayrı bizatihi kendi başına var olabilen bir tecrübe ol

madığı görülür.37 Ama gene de yorumlayıcı felsefelerdeki zihinsel çabadan, 

bir takım değer yargılarında bulunup, ne şekilde davranacağımızı belirlerken 

ortaya çıkan ahlaki değerlendirmeden ve tüm bunları organize ederken te

şekkül eden kurumsallıktan farklı bir şeydir.38 Hümanistin öngördüğü dini 

tecrübe yaşamdaki bütünlüğü hissetmeye dayanan içinde duygusallığın bu

lunduğu topyekün beşeri bir tecrübedir. Daha öncede bahsedildiği gibi hü

maniste göre din ne metafiziğe ne de ahlak' a indirgenemez ve biri diğerini 

zorunlu olarak içermez. Bu nedenle hümanist için "hümanist bir din hakkın

da konuşmak" metafizik ve ahlak hakkında konuşmaktan farklı bir şeydir. 

36 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 259; Krş. Müller, Herbert J., "Toward as New Humanist Ma

nifesto", The Humanist, Jan/Feb, 1973, s.15. 
37 Dewey, John, "Common Faith", John Dewey: Later works 1925-1953, V:9, ed by Jo Ann 

Boydston, Soutthern-İllinois, 1989 içinde, s. ll. 
38 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 259. 
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Ama bu ne dilli tecrübenin ahlak üzerinde etkisiz olduğunu ne de rasyonel 

bilgi ve yorumun önemsiz olduğunu söylemek değildir. Nitekim Miller'e gö

re, onlar son derece önemlidirler. Bu nedenledir ki, o kendini doğaüstü bir 

Tanrı'ya inanan bir teist değil, ama natüralistik bir hümanist olarak tanım

lar.39 Fakat dindar hümanisti dindar kılan şey rasyonel bilgi ve yorumun öte

sinde, daha ziyade "bütünlüğü" kavramak ve "ahengi" yakalamaktır. Hüma

nist bir bakıma doğa ile savaşı değil ama barışı ve uyumu ön plana çıkarmış

tır. Yani, hümaniste özel olan dini tecrübe insanın doğal dünya ile olan uyu

munu ve yaşamın bütünlüğünü kavramaya dayanan bir tecrübedir. Jefferson 

bunu şairane bir şekilde şöyle ifade eder: 

"[Parçalar nahoş görünürken, 

Bütün hep güzel kalır. 

Bölünmüşlük nahoştur, 

Dünyadan, yıldızlardan 

Ve de tarihden kopuk insan. 

Bu nahoştur. 

Bütünlük kemaldir, 

Hayatın kemali ise en büyük güzelliktir, 

Yaşamın ve nesnelerin bütünlüğü evrendeki harikulade güzelliktir. 

Hisset onu, yoksa düşersin sen de, 

Ya insanların değersiz şaşkınlığına 

Ya da gündüz geceye dönüşünce içine düşülen umutsuzluğa. 

(Robinson Jeffers; "The Answer") to 
Hümanist için bu tarz kapsamlı bir tecrübenin yani insanın hem bireysel 

hem de toplumsal olarak "başkası" ve "çevresi" ile olan ilişkilerinin ifade 

edilmesinde insanın sembolleştirme yeteneğinin, imgelemin rolü büyüktür. 

Hümaniste göre, bu ilişkiler sadece rasyonel ilişkiler değildir. Çünkü insan 

sadece aklı olan bir varlık değil ama duyguları da olan bir varlıktır. Duygular 

39 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 262-263. 
40 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 263. 
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ise mantıksal çıkarımlarla değil ama sembollerle, rituallerle ifade edilir.41 Ha

li hazırda kültürde mevcut olan tarihsel geleneklerin kullandığı eski sembol

ler ise, geleneksel doğaüstücü dünya görüşünü ve bu dünya görüşünün bes

leyip büyüttüğü duygusal ilişkileri ve tecrübeleri yansıtmaktadır. Başka bir 

ifadeyle onlar hümanistin tecrübesini ifade etmemektedir.42 

Bu noktaya gelindiğinde hümanistin bir tercih yapma durumunda olduğu 

görülür. Yani, hümanist ya eski dünya görüşünü yansıtan sembolleri natüra

listik ve hümanistik bir çerçevede yeniden yorumlamak,43 ya da tamamen 

yeni semboller üretmek durumundadır. Bir çok hümanist genelde ikinci yo

lu tercih etmiştir. Ancak, bu tercih de hümaniste yerine getirilmesi pek de 

kolay olmayan güç bir görev yüklemiştir. Bu görev, yeni davranış ve değer

leri temsile hizmet edecek yeni imgelemsel somutlaştırmalar ya da sembolik 

çağrışımlar yaratma görevidir. Bu görev ise şöyle bir soruyu akla getirir: Hü

manizm geleneksel dinlerin mitolojilerini ve rituallerini tarihe gömdüğüne gö

re, bu yeni semboller nasıl yaratılacaktır? Hümanistin bu soruya verdiği ce

vap kendi dünya görüşü ile tutarlı bir cevapdır. Ona göre, bu güç görevde, 

beşeri sanatlar ölü tannlara ya da eski rituallere atıfta bulunmaksızın insanın 

derin tecrübelerini temsile ve duygusal ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı ola
caktır.44 

Doğal olarak, böyle bir yaklaşım hümanizmin organizasyonsuz eksik ola

cağını varsaymak demektir. Hümanizmin eski dinleri ve rituallerini reddet

ınesi demek insanların önemli olaylarının önemsenmediği demek değildir. 

Hümanistler mevcut dinsel kültürü reddetmekle insan hayatmda bir boşluk 

yarattıklarının farkmdadırlar. Nitekim bu gerçeğin farkmda olan bir hümanist, 

Fritchman şöyle demekteydi : 

41 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 260. 
42 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 261. 
43 Dewey, John, a.g.e., s. 35; Krş. Humanist Manifestto II, The Humanist, 1980, V. 40, N: 5, 

s. 6; Krş. Rockfeller, a.g.e., s. 514 ve 545; Krş. Kurtz, Paul,"Value is Relative to Man",The Hu
manist, V: 24 N: 6, 1964, s. 178. 

44 Miller, Benjamin, a.g.m., s. 261. 
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"Böyle bir durum, hümanizmin kurumsal dinlerin düştüğü tuzağa 

düşmesi gibi görünmesine karşın, eğer hümanizmingeleceği konusun

da ciddi isek organize olmayı düşünmek zorundayız. Hümanistlerin pa

razit insanlar olmalarına, bir bebek doğduğunda, bir insan öldüğünde, 

büyükbaba öldüğünde kabul edilebilir bir kilise aramalarına gerek ol

mamalı ... örneğin bir evlilik anlaşmasından daha fazlasını isteyen bir 

hümanist neden bir unitaryan kilisesine gitmek zorunda kalsın ki" 45 

Bu ifadeterin gerisinde yatan düşünce şudur: Eğer hümanizm modern bir 

din alacaksa insanların yaşamının bir parçası olmalıdır. Hümanist bir filozof 

olarak Nielsen bu düşünceyi güzel bir şekilde şöyle ifade etmektedir: 

"Hümanizm sadece Tanrı'nın önünde diz çökemeyenlerin entel

lektüel bir çabası olursa, bir din olmanın şartlarını yerine getiremez."46 

Hümanizmi bir din olarak değerlendiren bazı hümanistler Nielsen'ın uya

rısına kulak vermişlerdir. Hümanistler bugün "gündönümü" gibi bazı tabiat 

olaylarını kendi tecrübelerinin sembolik bir ifadesi olarak görerek kutlamak

tadırlar. Bu kutlamalarda sembolik olarak temsil edilen hümanist tecrübe te

melde insanın karanlıktan aydınlığa çıkış tecrübesidir. Bununla beraber, tem

sil edilen tek tecrübe değildir bu. Hümanistler, yaşamları boyunca iyinin her 

zaman kazanamadığının da farkındadırlar ve bunu da "gündönümlerinin ge

tirdiği değişme" ile temsil etmektedirler. Hümaniste göre, böyle bir temsilin 

iki türlü yararı vardır. Böyle bir temsil ilk olarak hümanistiniyiyi egemen kıl

ma çabasında üzerine düşen sorumluluğu, ikinci olarak da hümanistlerin 

korku ve ümitlerini paylaşan bir topluluk oluşturduklarını hatırlatması açısın

dan yararlıdır. Nitekim bugün Amerikada tüm hümanist dernekleri bünye

sinde toplayan "American Humanİst Association"ın (AHA) bir alt organizas

yonu olan "Humanist Society of Friends"in başkanı, hümanist topluluk için

de kendi hümanizm yorumlarını bir din olarak görenlerin yani dilli hümanist

lerin aradıkları "maneviliği"47 bulabilmeleri için bu tip uygulamalara önem at-

45 Fritchman, Stephen H., "A Criticism of Humanism bay a Humanist", The Humanist, V: 27, 

N: 1, 1967, s. 56. 
46 Nielsen, Kai, "Religion and the Modern Predicament", The Humanist, V: 18, N:1, 1958, s. 

30. 
47 Edman, lrwin, "Reaffirmed the Humanİst Belief in the Spritual Life and the Free Mind", The 

Humanist, V:13, N:2, 1953, s. 54-57. 
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fetmektedir. 48 

Dini topyekün bir beşeri tecrübeye indirgedikleri için hümanizmi de bir din 

olarak gören dini hümanistler 1962 de "The Fellowship of Religious Huma

nists "i kurmuşlardır ve 1962 den bu yana da AHA içerisinde faaliyet göster

mektedirler.49 Bununla beraber AHA içerisinde hümanizmin "seküler" hüvi

yetini hassasiyetle vurgulayan ve hümanizmin bir din değil ama sadece fel

sefi ve ahiakl bir yaşam tarzı olduğunu söyleyerek kendilerini seküler ya da 

naturalistik hümanist olarak tanıtan hümanistlerde vardır. Fakat hümanist 

çevredeki bu farklı yaklaşımların bilincinde olmakla beraber bazı hıristiyan 

muhafazakarlar ister seküler isterse de dini olarak adlandırılırsın genel an

lamda hümanizmin bir din olduğunu öne sürmeye devam etmektedirler. 

Muhafazakarların hümanizmi bir din gibi görmesi doğal olarak hümaniz

min bir hasım olarak değerlendirilmesi demektir. Nitekim özellikle, 1980'le

re gelindiğinde Amerika'daki dini gruplar tarafından hümanistlere yöneltilen 

saldırılar somut ve organize bir hal almıştır. Jerry Falwell, Pat Robertson, Jim 

Bakker ve Jimmy Suwggart gibi televangelistler hümanizmi dillerinden dü

şürmemektedir. Evangelist Tim Latlaye'nin "The Battle for the Mind"ı 

1980' de yayınlandığıncia Latlaye her iki manifestoyu da (I. ve ll.) dini ve fe!

sefi bir Bible olarak adlandırmıştı. 1983'de başka bir yazar, Martin Maddoux 

"Humanism Exposed" da okuyucularını hümanistlerin sosyalist, Tanrı karşı

tı bir toplum, tek bir dünya meydana getirmek şeklindeki niyetlerine karşı 

uyarıyor ve hümanistlerin Amerika'daki kamu okullarının eğitim sistemi üze-

48 White, Valerie,"A Letter From The President", Humanist Uving, Summer 1997, V: 1, N:O, 

(Daha fazla bilgi için bkz; http://www.Humanist.net/hsof/hl/). 
49 AHA her görüşten hümanisti bir çatı altında toplayan bir organizasyon olup bugün için ya

rım asırlık bir geçmişe sahiptir. Önceleri "New Humanist" ile başlayan grup daha sora İngilte

re'de ki, "Rationalist Press" den esinlenerek "Humanist Press" I kurmuşlardır. 1941 'de ise isim 

"AHA" olarak değişmiştir. O günden bu yana AHA temelde Amerika Birleşik Devletleri ve Ka

nada'da ki bireylerin oluşturduğu bir organizasyon olarak çalışmalarına devam etmektedir. Üye

ler "Önce insan" düşüncesinde birleşmektedirler. "Önce insan" özdeyişi, teknolojiden önce in

sanı, kurumlardan önce insanı, akidelerden ve ideolojilerden önce insanı ifade eder ve bireysel 

hürriyet ile toplumsal sorumluluğu uzlaştırma çabasına işaret eder. Bkz; Morain, Llyod and 

Marry, a.g.e., s. 39. ve 84-85. 

113 



rindeki rolünü vurguluyordu.50 Bir Baptist papazı olan Bill Benneth ise, hüma

nizmi bir din olarak görmekle kalmıyor onu Amerikanın en tehlikeli dini ola

rak ilan ediyordu. Hararetli bir vaazında Benneth şöyle diyordu: 

"Bugün size seküler hümanizmden bahsedeceğim, Amerikanın en 

tehlikeli dininden ... Bugün neden bundan bahsediyorum? Çünkü bugün 

milyonlarca Amerikalının seküler hümanizmin etkisi altına girdiği ya da 

onun tarafından esir alındığı açıktır. Hümanizm yönetime kadar sızmış

tır. Okullarımız da kontrolü ele geçirmiştir. Hatta kilisenin içine kadar 

girmiştir. Bu nedenle o bugün temel bir tehdit oluşturuyor. Senatörleri

mizden birinin dediği gibi, eğer Amerikan halkı bu gidişata bir dur, de

mezse o pek yakında Amerika'da hakim din olacaktır." 51 

Benneth'in gözünde seküler humanizm, "bir kelimeyle insanın kendi ken

dine yeterliğine ve Tanrı'ya ihtiyacı olmadığına inançtır" .52 Başka bir deyişle 

Tanrı'nın yardımı olmaksızın insanın insana yardım edebileceğine inanan fel

sefi bir görüş ve toplumsal bir harekettir. Şimdi burada sorulması gereken 

soru şudur: Böyle bir inanç ve hareket neye dayanarak bir din olarak adlan

dırılmaktadır? Benneth bu soruya şöyle cevap verir: 

"Seküler hümanizm bir dindir. Çünkü o Yahudi-Hıristiyan geleneği

nin faaliyet alanında yapılanmıştır. Bunu yaparken, insan aklının üstün

lüğü, evrimci proses, bilimin evrimci proseste rehberliği, değerin insana 

göre olduğu, bireyin maximum özgürlüğü ve asli günah diye bir şey ol

madığı gibi ona muhalif inanç ve eylemiere yönelmesi bu gerçeği de

ğiştirmez. 1153 

Anlaşılan o ki; Benneth gibi muhafazakarlar için herhangi bir hareketin bir 

din olarak değerlendirilmesini gerektiren üç kriter vardır. Bunlar; 1) Bu hare

ketin insanın temel varoluşsal sorularına cevap vermesi 2) Bu cevapları bir 

akide yani değişmez bir takım iman ifadeleri halinde formüle etmesi 3) Bu 

şekilde ifade edilen inançlarını sadece bireysel alanda değil ama kamusal 

50 Wilson, E., a.g.e., Chapter 18. 
51 Benneth, Bill, "Secular Humanism: America's Most Dangereous Religion", The Humanist, 

V: 42, NO 2, 1982, s. 42. 
52 Aynı yer. 
53 Aynı yer. 
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alanda da etkin kılmaya çalışmasıdır. Bu kriterler dikkate alındığında, bir din 

olmanın ölçütleri noktasında muhafazakarlar ve hümanizmi bir din olarak de

ğerlendiren dini hümanistler arasında hem bir mutabakat hem de ihtilaf ol

duğu söylenebilir. Mutabakat noktası şudur: Hümanizm mevcut dinlerle aynı 

faaliyet alanını paylaştığı, yani tüm dinlerin yaptığı gibi bir tür temel sorula

ra cevap bulma teşebbüsü olduğu ve bunu yaparken de sadece bireysel 

alanda değil kamu alanında da faaliyet gösterdiğine göre o bir din olarak gö

rülebilir. İhtilaf noktası ise hümanizmin bir akideye sahip olup olmadığıdır. 

Muhafazakarlar hümanist manifestoları, felsefi bir Bible, bir amentü olarak 

değerlendirmişler, hümanistterin doğmatik bir tutum sergilediklerini öne sür

müşlerdir. Onlara göre, hümanist hiç de iddia ettiği gibi bir hür düşünür de

ğil ama bilimci bir doğmatiktir. 

Fakat kendini ister 1933 ün diliyle dini bir hümanist olarak isterse de bu

günün diliyle seküler bir hümanist olarak adlandırsın her hümanistin bu suç

lamayı reddedeceği açıktır. Zira, "amentü" ya da "doğma" kelimeleri değiş

meyen inançlara işaret ederler. Oysa hümanist için "değişmeyen inançlar" 

olmadığı gibi hümanist "her türden doğmatizme" de şiddetle karşı olduğunu 

ilan etmiş ve bunu farklı vesilelerle dile getirmiştir. Ona göre, "nasıl inanıldı

ğı" "neye inanıldığı"ndan daha önemlidir.54 Nitekim, daha I. Manifesto yayın

lanmadan önce, onun yanlış bir şekilde bir "amentü" gibi değerlendirilmesin

den endişe eden hümanistler olmuştur.55 Böyle bir manifestonun hümanistte

rin kendi tecrübelerini hür bir şekilde yorumlamaları önünde bir engel olabi

leceğine ve "dinler" de olduğu gibi kendi "heretiklerini" doğurabileceğine dik

kat çekilmiştir.56 Bununla beraber bu endişenin farkında olan hümanistler hü

manist manifestolar söz konusu olduğunda şöyle demektedirler: 

"Bir bütün olarak hümanist manifesto aynen kabul edilebilir ama ta

mamen yeniden de yazılabilir. Çünkü hümanistler doğmatik bir kesinlik 

iddiasında bulunmadıkları için değişme ile prestij kaybına uğramazlar."57 

54 Morain, Llyod and Marry, a.g.e., s. 27. 
55 Wilson, E., a.g.e., Chapter 6. 
56 Wilson, E. a.g.e., Chapter 8-9; Krş. Aynı eser Chapter 2. 
57 Hankins, Frank, "Other Comments", The Humanist, V: 13, 2 1953, s. 65. 
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Nitekim, 1973 deki ll. Manifestonun son cümlesi şöyle biter: 

"Yukarıda ifade edilen düşünceler, nihai bir akide ya da doğma de

ğil sadece yaşayan ve gelişen bir iman ifadesi dir. "58 

Şimdi bu ifadeler ama özelliklede bu son cümle iyi anlaşılırsa burada "de

ğişen bir imana" işaret edildiği açıkça görülür. Bu bağlamda akla gelen ilk 

soru şudur: Acaba "değişen bir iman" ile kasdedilen nedir? Ancak, bu soru

ya cevap vermek için öncelikle, "iman" kelimesinin iki anlamı arasında bir 

ayrım yapmak ve bunu yaparken de hümanistin natüralistik varsayımlarını 

dikkate almak gerekir. Şöyle ki; hümanist için olduğu gibi, batı geleneği için

de yaşayan başka bir çok insan için de, genelde "iman" bir şeyin gerçekliği

ne, (-hatta bu gerçeklik test edilmemiş ya da kanıtlanmamış bile olsa-) iliş

kin bir inanç anlamında kullanılmaktadır. "İman"ın nihai bir realite olarak 

Tanrı'ya inanç şeklindeki kullanımı bunun bir örneği dir. "İman" kelimesinin 

bu anlamda kullanımı hümanist için sadece önermesel bir varsayıma inanç

tır. Mürnin Tanrı'nın ya da x'in veya başka bir varlığın kanıtlanamaz olması

na karşın, "var olduğuna iman" etmiştir. Kanıtın ötesine sıçrayış nedeniyle bu 

tür iman sadece psikolojik bir inanç halinin takviye edilmesidir. Birisi çıkıp

da mümine Tanrı'ya veya x'e neden inanıyorsun diye sorduğunda, o muh

temelen "çünkü imanım var" diyecektir. Yani o inandığı için inanıyordur. Fa

kat şunu unutmamak gerekir ki, hümanist için iman kelimesi sadece dini 

iman söz konusu olduğunda bu anlamda kullanılmaz. Zira kişi dialektiğe ya 

da evrimci prosese de bu şekilde iman ettiğinde, buradaki iman, doğmatik 

bir inanç halinin tasdiğinden başka bir şey değildir.59 Yani, hümanist "fikri sa

bite" konusunda sadece dine değil ama doğmatik bir tutum sergileyen her 

türden "ideoloji" ya da "izm" e karşıdır. Bu bağlamda hümanist marxizmin 

kimi formlarını da şiddetle eleştirir. Nitekim son yılların meşhur hümanist fi

lozoflarından Kurtz doğmatizm ve marxizm hakkında şöyle diyordu: 

58 "Humanist Manifesto II", The Humanist, V: 23, N: 5, 1973, s.9 Benzer görüşler için Bkz. 

Wilson, Edwin H., "Humanist Manifesto II Defended", The Humanist, V: 38, N: 6, 1978, s. 57. 
59 Kurtz, Paul, The Fullness of Life, NewYork, 1974, s. 30; Krş. Humanİst Manifesto II, The 

Humanist, 1980, V: 40, N: 5, s.6. 
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"Bugünkü post-modern insanın sorunu basitçe sadece geçmişte 

Tanrı hakkında ortaya çıkan karmaşayı aşmak değil ama kendi varlığı 

için yeni ve otantik bir amaç yaratmaktır. İnsan kendini bir illüzyondan 

kurtardığında, bu, onun başka bir illüzyona düşmeyeceğini garanti et

mez. Yunan ve Roma hümanizmini hıristiyanlık, Rönesans hümanizmi

ni ise reformasyondaki fundamentalizm izlemiştir ve şimdi de kimi an

ti-hümanizm formları mevcuttur. Örneğin Marxizmin kimi formları aslen 

hümanistik bir felsefenin zıttıdır. Militan bir ateizm ile teizmi yenmek ise 

mümkün değildir. Ateizm teizmin ahlaki düsturları yerine yeni olumlu 

tavsiyeler getirmedikçe, insanın yabancılaşması sorununu çözmedikçe 

mutlak ateizm mücerret ve anlamsız bir şeydir. Post-modern yaşamın 

temel sorunu ve zamanımızın irenisi insanlığın teizm gibi kendisini kur

tarınayı teklif eden yeni ateistik formlarla tehdit edilmesidir. "
60 

Doğal olarak, burasının marxizmin tartışılacağı bir yer olmadığı açıktır. 

Ama madem ki marxizm den bahsedildi en azından bir ayraç açarak mar

xizm ve hümanizm arasındaki farka kısaca değinmek gerekir. Şöyle ki; mar

xizm insandan bahsederken, birey olan insandan değil ama daha ziyade bü

yük harf! e yazılan insan' dan sözetmektedir. Oysa hümanizmin özü bireydir. 

Bu da bireyin hak ve özgürlükleri üzerinde hassasiyetle duran natturalistik 

hümanizm ile marxizm arasındaki temel farktır. 61 

Şimdi, tekrar "iman" kelimesinin kullanımına dönersek, daha önce bah

sedilen natüralistik varsayımları dikkate alındığında tutarlı bir hümanistin 

"iman" kelimesini, az önce kullanılan anlamda kullanamayacağı rahatlıkla 

söylenebilir. Nitekim hümanistler bu tutarlıktan vazgeçmiş görünmemekte 

ve "iman"ı farklı bir anlamda kullanmaktadırlar. "İman" kelimesinin bu ikin

ci anlamdaki kullanımı bir tasdiğe değil bir ümide işare eder. Şöyle ki; kişi 

mükemmel bir hükümetin ya da demokrasinin gerçek anlamda olmadığını 

düşünmekle beraber "bu hükümete inanıyorum"ya da "buradaki demokrasi

ye inanıyorum" gibi bir ifade kullanabilir. Ama gerçekte o hükümet başarısız 

olabilir ya da en azından orada gerçek anlamda bir demokrasi var olmaya

bilir. Şimdi, burada kişinin kendilerine inandığını söyleyerek olumladığı şey 

5° Kurtz, Paul a.g.e., s. 28-29. 
51 Rockfeller, Steven C., a.g.e., s. 439; Krş, Johnson, Robert L., a.g.e., s.31-32. 
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"var olan" bir şey değil, "var olmasını umduğu" bir şeydir. Burada daha ziya

de bir "ideal'e iman"dan söz edilir. İşte, hümanist için de "iman" ancak bir 

ideale olan iman anlamında kullanılırsa anlamlıdır.62 Yani o bir ümit etmedir, 

bir umudu tasdik etmedir, bir şeyin özellikle de doğaüstü bir alanın varlığını 

tasdik etme değildir. Ne mürnin imanı hümanistin kullandığı anlamda kulla

nabilir ne de hümanist onu bir teistin kullandığı anlamda kullanabilir. Mürnin 

hiç bir zaman "Ben Tanrı'ya inanıyorum" 63 derken bilinçli olarak "Ben Tan

rı'nın var olmasını umuyorum" u kasdetmez. Çünkü bu, imanın mantığına 

zıttır. Hümaniste gelince o, "Tanrı'ya değil ama sadece insana inanıyorum" 

dediğinde burada sadece insanın potansiyellerine olan güvenini dile getir

mektedir. Yoksa insanın varlığını tasdik etmeyi değil. Zaten bu abesle iştigal 

olurdu. Çünkü ona göre insanın varlığı Tanrı'nın varlığı gibi sadece iman ko

nusu olmayıp, bir olgu meselesidir. Bu nedenle onun varlığını tasdik için 

"inanıyorum ki" gibi bir ifade kullanmaya gerek yoktur. Sonuç olarak hüma

nistin bilimsel yöntemi gereği değişmeyen inançlara yani otoriter bir amen

tüye sahip olmadığı söylenebilir. Hümanist, inançları "değişen ve gelişen" bir 

tekamülcüdür. 

Bununla beraber hümanistler arasında muvakkaten de olsa inandıkları şe

yi ifade etme anlamında "otoriter olmayan bir amentü" den bahsedenlerin 

yanısıra, hümanist çevre münferİt teşebbüslere de sahne olmuştur. Örnek 

olarak Archie Bahm ile Peter Bishop vakası verilebilir. 1930'lu yıllarda New 

Mexico Üniversitesinde felsefe profesörü olarak görev yapan Bachm'ın "fel

sefi bir amentü" olarak kaleme aldığı -ki o bunu tamamen bireysel bir teşeb

büs olarak nitelendirmiştir.- bir metin "New Humanist"in 1933 Haziran-Ağus

tos sayısında yayınlanmıştır. Bu metinde yer alan bazı ifadeler oldukça dik

kat çekicidir. Kendi inançlarını dile getirdikten sonra metnin sonunda şöyle 

diyordu Bachm: 

"Kişinin herhangi bir akidesi olmamalı, ta ki, değişikliğe açık olabil

sin ve aklı rehber olarak alabilsin. "64 

62 Kurtz, Paul a.g.e., s. 30. 
63 Morain, Llyod and Marry, a.g.e., s. 31; Krş. Johnson, Robert L., a.g.e., s. 15-16. 
64 Wilson, E., a.g.e., Chapter 15. 
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Şimdi burada dikkat çeken şey, Bachm'ın kaleme aldığı metni bir "amen

tü" olarak adlandırmakla beraber bu metnin içinde "kişinin bir amentüsü ol

maması gerektiğini" de söylemiş olmasıdır. Bu, her ne kadar görünürde çe

lişik bir durum olarak görülebilirse de, aslında "amentü" kelimesine iki an

lam yüklendiğinin bir delili olmaktan başka bir şey değildir. Birincisi, gele

neksel dinlerin kullandığı anlamda yani değişmeyen ve değiştirilemeyen kut

sal inançların, ikincisi de, o an ki ve zamanla değişebilen inanç ve görüşlerin 

muhtasar ifadesi anlamındadır. Doğal olarak hümanist, "amentü" kelimesini 

olumlu anlamda kullandığında kelimenin ikinci anlamını, olumsuz anlamda 

kullandığında da birinci anlamını kasdetmektedir. Şimdi bu noktada, bazı hü

manistler "Neden böyle bir ayrıma gitmiştir?" diye bir soru sorulacak olursa 

cevap açıktır. Hümaniste göre, böyle bir ayrım yapılmasının nedeni, hüma

nist olmanın din karşıtlığı gibi olumsuz bir şey değil, ama dünya yüzünde in

sanın bir takım değerleri gerçekleştirebileceğine, Tanrı olmasa bile yaşamın 

yaşanınaya değer olabileceğine ve insanın zihinsel yeteneklerinin bu yaşamı 

daha iyi kılınada yeterliliğine olan inanç anlamında olumlu bir şey olması

dır. 65 Bu açıdan bakıldığında hümanistin bu olumlu inançlarını ifade edebile

ceği bir "amentü" ye ihtiyaç d uyması oldukça anlaşılabilir bir şey olarak kar

şımıza çıkar. Nitekim Peter Bishop vakası bu ihtiyacı göstermesi bakımından 

iyi bir örnektir. 

Peter Bishop, öğretmen bir anne ile mühendis bir babanın çocuğudur. An

ne ve babası kültürün önemli bir kısmını oluşturduğu gerekçesiyle din ve kut

sal kitab hakkında malumat sahibi olmasını istemiştir. Bu nedenle de Bishop 

dini bir eğitim almıştır. Başka bir ifadeyle o, bir Unitaryan kilisesi içinde ate

ist olarak büyümüş bir Amerikalıdır. Bishop, 1977' de Massachuest Teknolo

ji Enstitüsü'nde doktorasını tamamlamış. Müzisyen bir eşi ve bir oğlu var. 

Kendi ifadesiyle, "American Humanist Association"dan haberdar olana ka-

65 Ficke,Arthur Davidson, "It depends on the definition", The Humanist, V: 2, 1942, s. 107-

108; Krş. Eustace, Haydon, "Is Humal)ism a Religion", The Humanist, V:2, 1942, s104 vd.; Krş. 

Morain, Llyod and Marry, a.g.e., s. 3-4; Krş. Sellars, Roy Wood, "Naturalistic Humanism: A Fra

mework for Belief and Values, The Humanist, 1953 V: 13, N: 2, s. 40-53; Krş, Humanist Mani

festo ll, The Humanist, 1980, reprinted (orjinali 1973), V: 40, N: 5, s. 5-6; Wilson, Edwin H., 

"Humanist Manifesto II Defended", The Humanist, 1978, V: 38, N: 6, s. 58. 
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dar hem ateist olarak yetişmesinin hem de mürailikten nefret eden biri olma

sının verdiği bir hususiyetle ailesi içinde bir takım sıkıntılara maruz kalmış. 

Kendisini natüralistik bir hümanist olarak tanımlıyor ve kendi bakış noktala

rı açısından da başka hümanistlere saygı duyduğunu söylüyor. Bishop'u bir 

amentü yazmaya sevkeden olay şöyle gelişir: 

Din! ve ahiakl inançlar ama özellikle de Tanrısız bir dünya görüşünün ba

şarılı olup olamayacağı üzerine yapılan bir tartışmada Tanrı'ya inanmadığını 

söyleyen Bishop şu soruya muhatap olur: "Peki o halde neye inanıyorsun?" 

Bu soru karşısında Bishop kendi fikirlerini açık ve seçik olarak ifade edeme

diğini görür. O ana kadar açık ve tutarlı bir dünya görüşüne sahip olduğunu 

düşünen biri olarak bu tecrübeden rahatsız olmuştur. Kendine şu soruyu so

rar: "Acaba bu, aslında inançlarıının ne olduğu hakkında açık bir fikre sahip 

olmadığım mı demektir?"66 O andan itibaren de inançları üzerine düşünme

ye başlar ve felsefe kitaplarına meyleder. Bu süreçte Lamant'un "The Philo

sohy of Humanism"inin büyük faydasını görür. Gerçektende bu kitapta La

mont hümanist felsefenin temel ilkelerini on madde halinde açık ve sade bir 

dil ile özetlemiştir.67 Lamant'un kitabı Bishop'un entellektüel ihtiyacına yanıt 

vermiştir ama bu durum uzun zaman devam etmez. Bir müddet sonra, aile

nin bir çocuk sahibi olması, Bishop'un önceki sorunu üzerinde yeniden dü

şünmesini gerektirmiştir. Önceki sorunu ile ilişki içinde ortaya çıkan bu yeni 

sorun bir çocuğun manevi eğitimi ile ilgilidir. Ona göre, bir çocuğun en azın

dan kendi inançlarını bulana kadar muayyen bir başlangıç noktasına ihtiya

cı vardır. Bu noktada Bishop kendi çocuğuna kendi inançlarını öğretmek is

tediğinin farkına varmıştır. Fakat bu nasıl yapılacaktır? Sorun burada ortaya 

çıkmaktadır. Lamant'un kitabı bir çocuğun en azından liseye gidene kadar 

anlayamayacağı bir kitaptır. O halde yapılacak olan, kendi hümanist inanç

larının açık ve muhtasar bir ifadesini kendi başına yazmaktır. Bu nedenle, 

Bishop ve eşi kendileri için hümanist bir amentü yazmaya teşebbüs etmiştir. 

Böyle bir teşebbüste ilk karşılaşılan soru "Bir amentünün ne olduğu?" dur. 

Bir amentü dini bir topluluğun inançlarına ilişkin bağlayıcı yani otoriter, muh-

55 Bishop, Peter, "Developing a Humanist Creed", The Humanist, V: 40, N. 1, 1980, s. 40. 
57 Bkz.; Lamont, Corliss, The Philosophy of Humanism, NewYork, 1965, 5 th. Ed. 
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tasar bir metin olarak tanımlanabilirse de, Bishop'a göre, o, bir bireyin inanç

larına ilişkin, başkaları için bağlayıcı olmayan deskriptif bir ifade de olabilir. 

Bishop açısından, ister bir bireyin isterse de bir topluluğun inançlarıyla ilgili 

olsun bir amentü söz konusu olduğunda önemli olan onun "inançların ifade

sine" vasıta olmasıdır. Bu inançların değişip değişmemesi ve başkalarını 

bağlayıp bağlamaması o kadar önemli değildir. Ona göre, dinler tarihi ve dü

şünce tarihi göstermiştir ki, dini bir topluluğun her ne zaman otoriter bir 

amentüsü oldu ise, bunun kaçınılmaz sonucu riyakarlık olmuştur. Yani, bir 

toplum içinde elbette aynı şeyi düşünmeyenler olacaktır ve inanmadığı bir 

şeye inandığını söylemekde iki yüzlülükten başka bir şey değildir. Bu neden

le, Bishop'a göre hümanizmin otoriter olmayan amentülerin oluşturulmasın

da öncülük yapması gerekir.58 Doğal olarak, tarihsel dinler dikkate alındığın

da otoriter olmayan bir amentü tasavvur etmenin ne kadar güç olduğu açık

tır. Oysa, Bishop "hümanistler için hatta hümanizmin tek bir kolu için bile 

birden fazla amentü arnası gerekir" diyerek daha da ileri gider. Ona göre, 

ideal olan herkesin kendine has bir amentüsü olmasıdır. Nitekim bu nokta

da, Bishop kendi teşebbüsü hakkında şu ifadeleri kullanır: 

"Uzun bir uğraştan sonra, eşim ve ben bir amentü yazdık. Onu her 

ne zaman okusak, her cümleyi yeniden düşünürüz. Her ne zaman bu 

amentüde ki herhangi bir ifadeyi beğenmezsek onu değiştiririz. Bu, 

inançlarımiz hakkında daha derin bir anlayışa ulaşmamız konusunda bi

ze yardımcı olur." 69 

Bugün Bishop ailesi, çocuklarına kendi felsefi gelişimlerini kendi üzerleri

ne alacakları gençlik çağına kadar natüralistik öncüHere dayalı hümanistik 

bir eğitim vermeye karar vermiştir. Bir pazar okulundaymış gibi çocuklarına 

30 ile 40 dakika arasında manevi bir eğitim veriyorlar ve bu esnada kendi 

hazırladıkları hümanist bir amentüyü okuyorlar.70 Bu hümanist amentüde ai

le inançlarını şöyle ifade etmiştir: 

"İnsanlara ve gerçek dünyaya inanıyorum. Mitingerçekten ayrılma

sı gerektiğine inanıyorum. İnsanların kendi sorunlarını akıl ve sağduyu 

68 Bishop, Peter, a.g.m., s. 41. 
69 Bishop, Peter, a.g.m., s. 40. 
70 Bishop, Peter, a.g.m., s. 39. 
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ile çözebileceklerine inanıyorum. 

Tüm yaşamım boyunca öğrenmek ve kendimi geliştirmek istiyo

rum. Başkalarının yaşamlarını zenginleştirrnek istiyorum. Yaşamdan 

zevk almak istiyorum. Her nerede olursa olsun insanların özgürlüğüne 

saygı duyulmasını, dünyada barışın, demokrasinin ve refahın olmasını 

istiyorum. Güzelliğe ve gerçeğin güzelliğine inanıyorum. Nitekim, güzel

lik aniaşılmadığı zaman bile sevilebilir. Ama gerçek sadece anlamayla 

keşfedilebilir ve ne kadar sorgulanırsa o kadar açık ve güzel olur. 1171 

Bishop'un hümanist bir amentü ile kastettiği şeye katılalım ya da katılma

yalım, sonuçta bu tür münferİt çabalar, bize hümanistin pratik hayatta hem 

yaşamın bütünlüğünü hem de insanın total kimliğini dikkate almanın lüzu

munu ne kadar derinden hissettiğini göstermesi açısından son derece dikkat 

çekicidir. Bununla beraber hümanistin az önce ifade edilen görüşlerinin tümü 

bir bütün olarak göz önüne alındığında dikkat çekici bir başka noktaya daha 

rastlandığı görülür. Bu, hümanistin temelde "değişme" yi merkeze alan dü

şüncesinin arkasında değişmeyen ve sabit kalan bir şey olduğudur. Bu "de

ğişmeyen şey" ise "değişmenin kendisi"dir. Şimdi burada şöyle bir soru so

rulabilir: Hem bu tür münferit çabalar da hem de hümanist manifestolarda 

değişmeyen mutlak değer olarak değişmenin kendisi temel alındığına göre 

acaba buna dayanarak onların hümanist bir amentü olduğu öne sürülebilir 

mi? Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü şu an için böyle inanıyorum 

ama ileride başka türlü inanabiiirim demek aslında bir tür agnostiszmden 

başka bir şey değildir. Agnostiszm ise ümit etme değil ama bizatihi tasdik an

lamında imanın zıttıdır. o halde hümanist manifestoların birer amentü gibi 

görülmesi doğru değildir. Onlar bazıları için fonksiyonel olarak muayyen bir 

anda bir amentü rolü oynayabilirler. Ama mahiyetleri gereği birer amentü 

olarak görülmekten uzaktırlar. 

Böylece hümanizmde mevcut dini geleneklerde olduğu gibi, kutsal yani 

değişmez ve tartışılmaz bir inanç muhtevası, dolayısıyla da böyle bir muhte

vayı ifade eden otoriter bir amentü olmadığına ve herhangi bir şekilde "aşkın 

bir alana" atıfta bulunulmadığına göre hümanizmin bir din olarak görülmesi 

71 Bishop, Peter, a.g.m., s. 41. 
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yanlıştır. Her ne kadar zaman zaman genel olarak Budizm'i özel olarak ise 

Theravada Budizm'ini örnek göstererek "aşkına olan inancın" herhangi bir 

din tanımının asgari bir unsuru olmadığına işaret edilse72 de bu geleneklerin 

özüne inildiğinde şu ya da bu şekilde aşkın bir alana olan inancın izlerine 

rastlanmaktadır.73 Bu nedenle "dinler" ile "seküler felsefeler"i ya da "ideolo

jiler"i birbirinden ayıran en önemli unsurun aşkına olan inanç olduğu öne sü

rülebilir. Nitekim daha önce ifade ettiğimiz gibi hümanizmi bir dinden ziyade 

felsefi bir yaşam biçimi olarak gören seküler hümanistlerde bu ayrıma dik

kat çekmiştir. Onlara göre, din, tüm seküler felsefelerden Tanrı'ya, kutsal 

olana, doğaüstüne ve ölümsüzlüğe inanılması ile ayrılır. Bu nedenle, hüma

nizm bir din olmaktan ziyade bir felsefe, teolojiye dayanmadan iyi bir yaşam 

peşinde koşan kimseler, hümanistler, ahiakl medeniyetçiler, özgür düşünür

ler, ateistler ve bazı unitaristler için "bir sonraki olumlu adım", göklerdeki 

Tanrı'nın krallığından ziyade yeryüzündeki insan demokrasisine inanan sağ

duyu sahibi insanları insancıl bir yaşam biçiminde birleştirebilecek bir çerçe

ve olarak görülmüştür.74 

1933 manifestosuna bakıldığında ise burada herhangi bir din tanımında 

ne kutsal olana ne de doğaüstüne yer olmaması gerektiği fikrinin işlendiği 

görülür. Aslında bu tür bir yaklaşımın bazı sakıncaları vardır. Öncelikle böy

le bir yaklaşımın din kelimesinin ayırdedici anlamının kaybolmasına neden 

olduğu söylenebilir. Nitekim, eğer 1933 manifestosundaki din anlayışı doğru 

olarak ele alınırsa, örneğin ateizm ve marxizm gibi insanları bir araya getiren 

ve toplumsal olarak organize olmuş herhangi bir teşebbüs de bir din olarak 

görülebilir. Bu ise sadece kavramlar üzerinde bir takım istifhamlar yaratma

ya yarar.75 Burada natüralistik öncüilere dayalı tutarlı bir hümanistin yapaca

ğı tek şey hümanizmi bir din olarak değil ama sadece bir yaşama sanatı, fe!-

72 Taliaferno, Chales, Contemporary of Phiyosophy of Religion, NewYork, 1988, s. 22. 
73 Demlewille, Paul, What the Budha Taught, London, 1978, s·. 55-56; Suzuki, Beatrice La

ne, Mahayana Budism (A Brief Outline), London, 1959, s. 36-41 ve 48; Ayrıca bkz, Smart,Ni
nian, Religious Experience of the Mankind, London, 1971, s. 3 ve 129-150. 

74 Floyd, William, "Ethical Humanism isa Setter Characterization", The Humanist, V: 2, 
1942, s. 109. 

75 Lamont, Corliss, "Humanism isa Way of Life", The Humanist, V: 2, 1942, s. 107. 
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sefı ya da ahlaki bir yaşam biçimi olarak adlandırmaktır.76 Esasen, bu türden 

bir yaklaşım hümanizmi bir din olarak değerlendirmeyen hümanistler arasın

da da oldukça yaygındır. Böyle bir yaklaşımı benimseyen bir hümanist ola

rak Lamant bunu şöyle ifade eder: 

"Humanizm ne Tanrı'ya ve ilahi inayete, ne de bireysel ölümsüziüğe 
yani doğaüstü herhangi bir şeye, inanmaya müsaade etmez. Bu neden
le ben onun bir din olarak adlandırılmasının doğru bir şey olduğunu ka
bul edemem. Çünkü dinin asgari bir tanımı bile doğaüstü unsurlara 
inancı ihtiva etmektedir. Muhtemelen benim şimdiye kadar gördüğüm 
en kötü ve gevşek din tanımı, eğer bu tanım olmasaydı çok daha mü

kemmel olacak olan, 1933'deki Humanİst manifesto da yer almıştır."77 

Tüm bunlara rağmen, yine de "din" fenomeninin (vahye dayalı bir din söz 

konusu olsun ya da olmasın) insanın var olduğu andan itibaren karşı karşı

ya kaldığı "sınırlılık" karşısındaki tepkisine dayandığını78 kabul etmek gere

kir. Aslında bu, seküler felsefeler ya da dinimsi hareketler ile din denilen ta

rihsel geleneklerin birleştiği yerdir ve bu noktada hümanistterin de gelenek

sel dinlerin asırlardır mücadele ettikleri sınırlılık sorunu ile meşgul oldukları 

inkar edilemez. Başka bir ifadeyle, nihai noktada hümanizmininsan yaşamı

nın ve evrenin anlamı nedir? gibi temel sorulara kendine has bir takım ce

vaplar vermesi ve taraftariarına bu cevabiara bağlı bir yaşam tarzı sunması 

hümanizmin tüm dini geleneklerle aynı faaliyet alanını paylaştığı gerçeğinin 

de kabül edilmesini gerektirir. 

Ama buna dayanarak hümanizmin bir din olduğu da öne sürülemez. Çün

kü tekrar edecek olursak dinler sınırlılık sorununu "aşkın bir alana ve kutsa

la" atıfta bulunarak çözmeye çalışırken hümanizm bu sorun karşısındaki tep

kisinde hiç bir şekilde herhangi bir doğaüstü unsura yer vermez ve değişme

yen mutlak inançlardan bahsetmez. Hümanistin bu temel sınırlılık sorununa 

76 Barnes, Harry Elmer, "Other Comments", The Humanist, V:l3, N:2, 1953, 64. 
77 Lamont, Corliss, a.g.m., s. I 06. 
78 Barnhart, Joe E., "Three Dimensions of Religion", Building A World Community: Huma

nismin the 21st century (ed. by Paul Kurtz), NewYork, 1989, s. 269; Krş. Kolenda, Konstantin, 

"Humanism and Chriatianity", The Humanist, V: 40, N: 4, 1980, s. 4-5. 
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tepkisi natüralistik bir tepkidir. Natüralizm ise ister bu dünyada isterse de fa

razi bir öte dünya da tüm beşeri sınırlılıkların ortadan kalkacağı iddialarının 

bir hayal, bir vehim olduğunu öne sürer. Ona göre evrimci süreçte bir çok tür 

telef olmuştur ve herhangi bir türün sonsuza kadar devam edeceğinin de hiç 

bir garantisi yoktur. Bu yüzden doğru tepki elde olandan zevk almak, onları 

başkalarıyla paylaşmak, sınırsızlığa ulaşamamaktan gelen üzüntüyü yen
mektir.79 

Bununla beraber, her şeye rağmen, hümanizm bir din olarak değerlendi

rilmek istenirse, bu değerlendirme ancak "mevcut dinler" den değil ama için

de duygunun ön plana çıktığı topyekün bir beşeri tecrübeden hareketle ola

bilir. Başka bir ifadeyle bir felsefe olarak hümanizm ancak kendisine karşı 

tutkulu bir bağlılık ile dini bir pozisyona dönebilir. Yani felsefi kanaatler an

cak bir kendini adayış konusu haline geldiğinde onların dini bir mahiyet ar

zettiği söylenebilir. Fakat bu noktada bile hümanizmin bir din olduğunu öne 

sürmek kolay değildir. Çünkü hümanistin kendini adayacağı değişmeyen 

inançları -en azından teorik düzeyde- yoktur. Bu açıdan bakıldığında, eğer 

bir hümanist "değişmeyen inançlarım yoktur" şeklindeki temel felsefi kana

atİ ile tutarlılık içinde alacaksa hümanizmi bir din olarak değil ama sadece 

felsefi bir yaşam tarzı olarak değerlendirmelidir. 

*** 

79 Barnhart, Joe E., a.g.e., s. 271. 
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