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Zekanın gelişmesi, dostluğun uyanması, cinsel dürtülere bağlı suç-
luluk, bağınısız olma krizi ve benliğin uyanması, ergenin dinini derin bir
şekilde belirleyecektir. Bu unsurlar dini vaziyet alışı kuvvetli bir biçimde
kamçılamaktadır; fakat, bunlar, aynı zamanda dini vaziyet alışı, suç-
luluk sıkıntıları ve iman şüpheleri ile sarsmaktadır.

Allcık Kavramı:

Çocukların ve ergenlerin zihin aleminde "Allah" kelimesinin ortaya
çıkardığı farklılıkları serbest birlikler metoduyla (la methodc des asso-
ciation libres) açıkladığını' belirten çok iyi yapılmış bir araştırma sl)-

nunda, Denonehy', erkek çocuklarda Allah fikrinin gelişmesinde üç kuv-
vetli zamanın birbirinden ayırdedilebileceği ~onucuna varmıştır. Birin-
cisi, 9-10 yaşlarına doğru en yüksek noktasına ulaşan "vasıf verme dö-
nemi" dir. Çocuk bu dönemde Allah'ı, dini telkin formasyonu sırasında
aldığı vasfa ait veriler yardımıyla düşünür. Vasfa ait çeşitli temalar üç
merkez etrafında düzenlenirler; objektif va.sıflar: büyüklük, herşeyi bi-
lirlik, her yerde hazır ve nazır olma, manevilik ... dir; sübjektif vasıflar:
lutufkarlık, adalet gibi Allah'ın ahlaki nitelikleri, kuvvetlilik ve güzellik
gibi duygusal vasıflardır. Duygusal vasıfların merkezi, çocuğu inancının
ikinci etabına geçiren dinamik faktör olarak görünmektedir. 12-13 yaş-
larına doğru vasfiIik eğilimi Allah'ın aşkınlığını ifade etmek için artık
yetmez. Böyleee, ergenlik öncesindeki kişi Allah'ı şahıslaştırma dönemine
girer. Bu dönemde Rab Aııah, Kurtarıcı Allah, Baba Allah temaları
üzerine daha çok önem verilir. Bu üç tema, zayıflamaya ve özeııiklerini
kaybetmeye yüz tutar. Nihayet, şahıslaştırma dönemi yerini, 15-16
yaşlarına doğru en yüksek noktasına ulaşan derunileştirmeninkine bıra-

• Antoine. Vergote'un "Psyc/ıologic Religieııse" adlı e,eriııiıı 309-320 "ayfalarınm tercii-
me,idir, Bruxelles ı966 (Deııxieme ediıion).

1 Videe d" Dieu entre 7 el 16 ans: bo,,, semaıııique et resonanc" psydıologiq"c, Lıımen Virae.
1964, p,277-~90.
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kacaktır. Sübjektif temalar Aııah kavramını bütünüyle kaplarlar: aşk,
dua, itaat, karşılıklı itimat, şüphe, terkedilmişlik duygusu ve korku.
En etkili temalar karşılıklı itim at ve korkudan olanlardır; fakat sadece
birincisi, bütünüyle dini tekamülde Aııah kavramının sübjektif gelişi-
mine bağlanmasında yardım eder görünmektedir. Korku ve şüphe daha
çok bozucu elemanlar olurlar.

İnanıyoruz ki bu üç dönem, bütün siljelerde belirli bir biçimde ~e-
raberce bulunmuşlardır ve kronolojik mihvere göre süjelerin ifadeleri
ergenin duygusal gelişmesini ilerletmektedir. Birbirlerini takip etmeleri
bize son derece anlamlı görünmektedir. Bu konuya yeniden döneceğiz.
Deconchy'yi takip ederek şunu da kaydedelim ki, ergen hemen hemen
vasfi temaları ve sübjektif temaları asla aynı zamanda göstermez. Ak-
sine, vasfi temalar çok sık olarak şahıslaştıncı temalarla ilişkilidirler,
halbuki bu şahışlaştırıcı temaların derunileştirici temalarla daha güçlü
bağları vardır2• Bu suretle vasıf verme ile derunileştirme arasında kro-
nolojik bir bağ oluşturan şahıslaştırma temaları, objektif vasıflarda ol-
duğu gibi, aynı şekilde deruni Aııah'ı objektif Allah'a yeniden bağlar.
Ekseriya işaret ettiğimiz büyük bir dini zorluğa burada parmak basmak
gerekir. İnanan kimsenin kendisinin düşündüğü Allah ile kendine öğreti-
len Aııah'ı birleştirme de büyük zorluğu vardır; o, metafizik bir düşün-
cede basitleştirİİmiş din ile güvensizlikle hiten deruni bir din arasında
tereddüt etmektedir. Şahıslaştırıcı temalar aynı anda objektif ve kişisel
hir dini temin etmelidirler. Fakat Deconchy'nin dediği gihi, hu temalar
kendileri de ister ınücerret bir düşünceye dahil edilsinler ister tamamiyle
sühjektif deneyin kategorisinde dağılsınıar, uzayıp gideceklerdir. Bu
konuda, Allah'ın babalık sembolü dediğimiz şeyi hatırlayalım: ergenlik
çağında Baba Aııah, Kurtarıcı Aııah temaları hala tamamiyle süjelerin
duygusal ihtiyaçlarının işaretleridir, bu ~emaların dini dayanakları iza-
fidir.

Ergenin dini gelişiminin itinalı bir tablosunu çizmek istemek cüret-
karlık olurdu; bu konudaki araştırmalar daha birçok noksanlıklarla do-
ludur. O halde hize düşen şey, ergenin dini vaziyet alışlılda faaliyet gös-
teren birkaç psikolojik faktörü işaret etmektir, bunlar ergene özel bir
yön vermektedirler ve geçirmeye mecbur olduğu ardarda gelen krizlerd~
etken olarak görünmektedirler.

Dostluğun Uyanması ve Dinin Derunileşmesi:

Ergenlik buhranı insanı, bizzat kendine keşfettirir. Ergen yalnızlık
tecrübesi geçirir; bundan acı duyar ve aynı zamanda bunu ister, zira

2 Anılan mlikale, p. 286.
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yalnızlık, öz benliği keşfettirir. Hayallerinde ve murakabesinde iç dün-
yasında bulunmayı arzular. Aynı zamanda, dünyaya ve diğer şeylere
katılmadan dolayı iç dünyasına bir hasret duygusu uyanır.

Yalnızlık tecrübesi dostluğun keşfine eşlik eder ve evrcne duygusal
ve sembolik olarak katılma isteğini ortaya çıkarır. Bu psikolojik unsur-
lar kızlarda erkeklere göre, klasik edebiyat formasyonu alan erkek-
lerde de teknik formasyon alan erkeklere göre daha belirgindir.

Bütün bu yeni duygusallık, bu yaşın dinini de derinden etkilemek-
tedir. Yukarıda daha önce temas ettiğimiz unsurları kısaca hatırlaya-
lım: Allah kavramı şahıslaştırılır ve derunileştirilir. Fakat daha önce
belirttiğimiz gibi, ergenin, şahıs olarak düşündüğü Allah, ahlaki ve gün-
lük hayata ait wrluklarında onu koruyan, ihsanda bulunan bir Allah'tır.
Ergen duygusal yalnızlığının acısına cevap veren Allah dostluğuna özel-
likle hassasiyet gösterir. Aynı şekilde 15-16 yaşındaki erkek çocuk kendi
iç dünyasındaki konuşmaların"da her şeyden evvel AlIah'l sırdaş olarak
görür. Belçikalı yüzlerce ergen erkek ve ergen kızda uyguladığımız an-
ketler göstermektedir ki, onların Allah ve İsa 'da önem verdikleri ilk
nitelik kendi anlayışlarıdır. Onlar kabul edildiklerini hissederler, bu,
onların dostlukta aradıkları ilk niteliktir. Ekseriya ergen, evrene duygu-
sal bir tarzda katılmayı ister. ~Daha önce,: Klasik Beşeriyet Grubunda
duygusal bir birleşmeyi arama ile, ona eşlik eden kudsiyet hissine dikkat
çekmiştik. Bu manevi hava panteist karakterde bir dindarlığın ortaya
çıkmasını çoğu zaman kolaylaştırır3: Allah, o zaman, tabiatla birlikte
hissediimiş ve evrenin sembolik uygunlukları kutsalın bir halesiyle ku-
şatılmışlardır.

Ergeni karakterize eden ikinci çizgi şudur: Dostlarını ve kendisine
örnek aldığı yetişkinleri idealize eder. Onlarda keşfettiği üstün olgunluk
gerçek-te kendisinde bilinçsiz olarak meydana gelen ideal imajın aksi n-
den başka bir şey değildir. Psikanaliz bunu çok iyi göstermiştir. İdeali-
zasyon duygusal narcissismc'den kaynaklanır: bizzat kendi için arzu
edilen olgunluk başka biri üzerine transfer edilir; bu suretle, kendisiyle
aynileşrnek arzu edilen bir model vasıtasıyla veya kendisiyle yükse~ se-
viyede diyalog kurulabilen bir arkadaş vasıtasıyla olgunluk kazanılır.
İdealizasyon, psikolojik gelişimin kuvvetli bir faktörüdür; fakat çoğu
zaman kıne dönüşebilecek bir hayal kırıklığı tohumunu da içinde taşır.
Ergenin dini bu duygusaloluşumdan uzak kalamaz. Erkek çocuk için,
dinı idealizasyon, ideal bir modelin hazırlığı çizgisinde daha fazla mey

3 P.Babin, Dieu et I'ada/eıeenl, Lyon, 1963, pp. 224-225.
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dana gelir: Allah orada, tarihi sağlamlığı ve şahsı gerçeği açısından saf
ve mükemmel bir varlıktır4• O benliğin mutlaklığı olmuştur. Kız, daha
çok sevgi ilişkileri manasında idealizasyonda bulunur; Allah, herşeyi
anlayan ve kendini tamamiyle veren ideal sırdaştır. Bu iki idealizasyon
yolu kız ve erkeğin kendine has çizgileriyle uygunluk halindedir. Erkek
çocuk kişiliğini ideal bir imaj vasıtasıyla realize etmeye yönelir, kız ço-
cuğa gelinee o, duygusal eksikliğini külli bir varlıkla doldurma yollarını
arar. Ergenlik çağından sonra dinı hayatın zayıflaması, diğer sebebler
yanında, duygusal idcalizasyonun gerilemesi ile ve süjelerin çevrelerine
tamamen girmelerinden itibaren insanlanı yönelmesiyle açıklanır.

İsa figürü, .idealizasyona destek vazifesi göı:meye özellikle uygun-
dur. Ergenlerin sempatisinin İsa'nın hangi niteliklerine ait olduğunu bil.
mek çok yararlı olurdu. Bu konuda kendi merkezimizde yapılmış henüz
olgunlaşmamış sadecc bir ön ankete sahip bulunuyoruzs. 13 den 17 ya-
şına kadar, fazla bir değişme olmaksızın ergenler, bir dost için hayatını
tehlikeye atan, kapalı ve ken~inden emin bir kişilik gösteren İsa'ya,
Kahraman İsa'ya, günahkarlara merhametli ve şefkat dolu olan İsa'ya
seınpati göstermişlerdir. Aksine, İsa 'nın mümtaz dostlukların s~hibi ola-
bilmcsi, düşmanların dostluğunu istemesi, bazan korkutucu olması,
şeytan tarafından aldatılmaya teşebbüs edilmiş olması ve aynı zamanda,
zamanının adetlerini alt üst etmesi hadisesine artık iJnem vermezler.
Bu belirtilcr ergerun duygusal. eğilimlerini iyice ortaya koymaktadır.
Bu, İsa'nın beşerüstü bir modelolmasını, günahkarlar hakkında bile an-
layışlı evrensel ve mükemmel bir dost olmasını istemek demektir.

Sııçluluk ve Dini Ahlciklı/ık :

Daha önce suçluluk psikolojisi hakkında söylediklerimizi özetleye-
rek başlıyoruz. Masturbasyon problemleri ile cinsel uyanış, tamamen psi-
kolojik olan, gözdcn düşmc ve toplumdan uzaklaşma duyguları ile ka-
rakterize edilmiş bir suçluluk duygusunu meydana getirir.

Erkek çocuk, kız çocuğa nazaran bu yönden daha çok acı çekmek-
tedir. Bir taraftan geleneğin gerekliliğine (l'exigence de la loi) duyadığı
pek fazladır, diğer taraftan, saldırganlıkla ve erotik zevk aramayla çok
belirgin bir şckil altında cinsel arzuyu dencmektedir. Daha önce gördü-
ğümüz gibi, bu ahlaka dair kaygılar, dinı pratiklerin yoğunlaşması so-
nucunu doğurur. Fakat, aynı zamanda bu pratik, ahlaki problemlerin

. 4 P. Bahin, anılan eseri, p. 229.
5 X. Viejo, Vaııilude des adolescents deı'anl le ehri,ı, Louvain, 1965, (Psikoloji dalında ya-

pılmış mezuniyet tezi).



ERGENLİKTE DiN 58i

i

çözümüne doğru yüneldiği için merkezinden oldukça sapmış ve tamamen
dini olan hcdefi hayli azalmıştır. Eğcr bu ahlaki dönem günah duygusu-
nun uyanmasını kolaylaştırıyorsa, duygusal ağırlık orada o kadar çok-
tur ki ergenlikten çıkış çoğu zaman derinpişmanlığa karşı bir duygu5uz-
lukla beraberdir. Bu aynı zamanda savunmanın sağlam bir reaksiyonu
olabilir. Erkck çocuk, kendine göre kabul edilemez hale gelen bu 5uçlu-
luk duygusunu duyduğu anda, suçluluğunun temeli~ıi kuran dinderi"
kendini kurtarır. Zaten bazı ergenler katı ahlakçılık ve serbestllik (Ia-
xisme) gibi iki zıt davranış arasında bocalamaktad.ır.

Ergenlerin ahlaki kaygıları gerçekten suçluluk duygularını çoğaI-
tır. Ergen, çok özel ahlaki bir davranışla ve ben ahlakının idealini ger-
çekleştirme kaygısıyla da kendini gösterir. Bu ahlaki yöneliş, kendisi de
etrafına dinin kristaııeştiği bir kutup oluşturur.

Ergenin dini dünyası birçok mcrkezlere sahiptir: dostluk, mukad.
dese az çok panteist olan bir iştirak arama, suçluluk ve ahlaki ideaL.

Ergenlik, ödipien yapının ikinci bir dönemi gibi görünür. Ödip
kompleksinin bütÜn fenomenleri duygusal bir deney ve'zihni bir bilinç
seviyesinde yeniden meydana gelir, bundan sonra kendilerini açıkça
belirtir ve gösterir. Bundan dolayı ergenin ahlaki tavrının bizzat süje-
nin olgunluğu üzerine net olarak merkezileşmesi normaldir, veya teknik
ifadesiyle kuvvetli olarak daha çok nareissique (özseverlik) üzerine mer-

t

kezileşiI'. Ergenliğin, dini bir ölçüde bu ahlaki eğilime girer. Bu, ahlaki
bir olgunluğu-arayan güçlü motifler getirir. Diğer taraftan ahlaki ideal,
dine hatırı sayılır bir destek kazandırır. Çünkü o, süjenin ahlaki yetkin-
liğinin hizmetine konulmuştur, ergenin dini gerçek ve ünemli olarak gö-
_rünür. Fakat, ahlaki yönelişini ona ileten fonksiyonel karakteri ergenin
dinini kısmen beşeri bir hedefe sevkeder; bir ölçüde ergen ideal benliği-
nin realizesinde Allalı'ı kullanır. Normale oturan bu dini gelişmeyi şüp-
hesiz,kötü görmemek gerekir. Ancak, kaçınılmaz sınırlarını da anlamak
lazımdır. İnananlardan bir çoğu ergenliklerinden sonra keşfederler ki,
. beşeri bir ahlakın kuııanılması, uygun bir beşeri teşebbüsü ortaya koyar
ve böyleee onlar zorunlu olarak dine dayanmamış olurlar. Bu esnada,
önce gördüğümüz gibi, onların arasından bazıları beşeri bir ahlak araş-
tırmasıyla çok sıkı bir surette aynı olarak gördükleri bir imandan vaz-
geçmektedirler. İnsan, nesilden nesile, dinle ahlakı birbirinden ayırmaya
başlamış olan ve insanın bizzat kendisinin kendi beşcrlliğini kurmaya
kabiliyetIi olduğunu göstermiş bulunan ve modern zamanların başında
insanlığın geçirmiş olduğu dini bir krizden geçmek zorundadır.
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Ahlakçılık teriminin kendi içinde hiç de kötüleyici birııey yoktur; o,
sadece, ergenin dini-ahlaki vaziyet alışını etkileyen çifte sınırlamayı
ifade eder. Bu, bir ben idealinin yerleştirilmesiyle kuvvedenmiş olan
henüz narcissique (özseverlik) ahlak tabiatı ve ahlaki bir realizasyona
yönelik dinin, kısmi kutuplaşmasıdır.

Müeyyide ve mecburiyet rollerinin içinde yoğunlaşmasının biçimine
göre ahlaki ideal araştırması, farklı alanlarda daha da değişir. Fransa'da
bu böyledir. P. Babin, katolik öğrenimi gören ergenlerde dini ahlakın
mi.'cburiliği karakterinin açık olarak daha belirgin anlayışı bulunduğunu
tesbit etmiştİr. Reı>mi öğretirnde iı;e, aksine, zorlayıcı ahlak daha çok
ikinci derecede görünmektedir. Birincile're göre Allah, kendi emirlerine
uyarak ona dönmek istiytnlere hayatın başını ve sonunu kabul ettirir .
.Aksine, zihinlerini ahlaki idealleri için ne kadar kullanırıarsa kullansın-
lar, resmi öğretim alan ergenler kalbi kanıtlara (aux raisons du coeur)
büyük bir önem vermektedirler. Ahlaki gidişatını kurmak için başvuru-
lacak olan açık motif Allah'la insan arasında sübjektif hatta sempatik
denilebilecek bu uyum zorunluluğu olacaktır. Kalp, zati niteliği iyilik
ulup, mutlak kudreti olmayan Allah'la uyum sayesinde gerçekleşecek
bir yaşama isteğini de kabul ettirmeyi ister görünmektedir6•

Şimdilik hülasa ederek diyebiliriz ki, en mütecanis ve kendi içinde
en kapalı bütün dini alanlarda kişisel ilişki üzerine kanunun aynı üstün-
lüğü görülecektir. Hatta, dini hayatın diğer verileri gereğince bu hadise-
nın yorumunu inceden inceye belirtmek gerekir. Zira daha önce gördü-
ğümüz gibi, katolik öğrenimi gören ergenlerde bile, Allah ve İsa, herşey-
den önce, karşılıklı olarak dile getirilen bir dostluğun sırdaşlarıdır. Ka-
nun üzerınde bulunan vurgunun zaten olumsuz sonuçlarından başka bir
şeyi yoktur. Kanun, dini oluşum için olduğu gibi, hayatın beşerileştiril-
mesi için kaçınılmaz yapıcı bir fazilet meydana getirir; kanun, baba
sembolünün gerçeğine aittir. Fakat aşırı vurgusu baba sembolünün içine
aldığı diğer unsurları karanlıklaştırır ve insanı Allah'a yabancı ve düş-
ma~ bir irade olarak hağımlı kılmaya kadar uzanır.

Dini Şüpheler:
Çok sayıdaki anketler' gün ışığına çıkarmıştır ki, ergenlik, imanda

6 Anılan e_er, pp, 249,
7 Bkz. Starbuck, The Psyclıolog)' of Religion, 1899, pp. 232 vd.; W.H. Clark, The P.yc.

howgy of Religion, 1959, pp. 137 vı!.; G. Allporı, The Individual, pp. 99 vd.; P. De Looz, Une
enqu~ıe sur la Foi des Collegiens, Bruxelles, 1951; Aynı yazar, La foi des jeunu fille! de I'enseig.
nemenI secondaire caıholique en Belgique, Bruxelles, 1957; A. Gesell, L'adole.cent de 10 lı 16 am,
Paris, 1959, pp. 497 vd.
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şüphe yaşıdır. Erkek çocukların % 7S'i ve kız çocukların % SO'si bunu
yaşamışlardır: kızlar 12 ile 15 yaş arasında, erkek çocuklar 13 ile 16 yaş
arasında. Kiliseden kopan ve imanını yitiren 350 kişi üzerinde yapılmış
sosyolojik bir araştırmada Desabie8 bunlar arasında en büyük kısmının
15 ile 19 yaş arasında imanlarını yitirdiğini ortaya koymuştur. (% 46'131
bu yaşta kiliseye inancını kaybetmişti ve % S3,2'si Allah'a imanını yi-
tirmişti.)

Ergenlerde dini şüpheler son derece duygusaldır. Hepsinin karak-
teri daha önceden buna tanıklık eder. W. Smet9'in Belçikalı geniş bir
katolik ergen toplumu üzerinde gerçekleştirmiş olduğu bir anketine göre,
% 44'ünün şüpheleri Allah'ın varlığı, % 27'sinin genelolarak katolik-
lik, % lS'inin bazı özel dogmalar hakkındadır.

Ergenin dini şüpheleri görünürde üç ana kaynağa sahiptir. İç dün-
yasının keşfinde krizlerle dolu olan genç bağımsızlığını aramaktadır.
Bütün önceki hayatı çocuksal bağımlılığın çizgisi altında yaşanmış ol-
duğu gibi, ekseriya bütün himayelerden kurtularak sadece bağımsızlığa
ulaşma duygusunu taşımaktadır. Fakat açıkça ona din, her ahlak ve
otoritenin başvurduğu basit bir olayın, bağımlılığın, son temeli ve en
önemli alameti olarak görünebilir. Kendi bağımsızlığını tasdikte ergenin
eğilimi o zaman, otoriteyi reddeden isyankar bir şekil alabilir. Fakat az
şiddetli bir tarzda da kendini gösterebilir, söz konusu otoriteyi yeniden
yerİne koymayı sınırlayabilir. Ergen artık yetişkinlere aynı itimadı gös-
termez ve onların otoritesinin azalması, o zamana kadar büyük ölçüde
otorite uzerinde yerleşmiş olan ergenin dinini, zorunlu olarak zayıflatır.
Hayatın sentezini, varlığında ilk defa tenkidi bir tarzda bizzat kendisi
yapmak zorunda olduğu zaman ergen, dini inançlarını yeniden düşünme-
ye mecbur kalır. Tereddüt anlarını tanımaksızın buna serbestçe razı ola-
maz. Tenkidi serbestliğin uyanması zorunlu olarak, onun için' dini ger-
çeğin artık pek açık olmadığını gösteren tecrübesini içine alır. İman şüp-
hesi, çocukluk inancından kişisel tasdike geçirir. Aynı zamanda, kendine
has iç dünyasının çok duygusal keşfine bağlı olsa bile, söz konusu köklü
karakteri nedeniyle, bütünüyle şüphenin üstünlüğü anlaşılır.

Cinsel heyecanların şiddeti ikinci bir şüphe faktörü olarak kendini
gösterir. Zira, bunl~r, ekseriye canlı bir suçluluk duygusunun belirmesi
sonucunu doğururlar, ayrıca, bir zevk bütünlüğünün, bir kendi kendini
içte bulmanın, başkasıyla duygusal birliğin umudunu taşırlar. O halde

8 Le recememenl de praıique religieuse dans la Seine, Paris, 1958.
9 Godsgeloof in de jeugd, Louvnin, 1959, pp. 223 vd. (Pedagoji dalında yapılmış' doktora
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bunlar, sadece ahlaki saflık meselesiyle bir tutulamaz. çoğu zaman gele-
nekçi olan bunca eğitimciden az da olsa, ergenin, cinseııiğini uyandıran
duygusal güçleri nasıl ayıracağını bilmediğini siiylcmelerine rağmen,
ergen, duygusal zenginliklerinin normal gelişimini bilinç altına iter gibi
görünen basit bir sebeble, dini ve ahlaki kanunu reddetmeyi tecrübe et-
mektedir. S.de Beauvoir'ın, tesbiti, cinselliğin uyanışının meydana getir-
diği dini bir krizin dokunaklı kanıtını ortaya koymaktadır. Ergende, sa-
fıyet icaplarını tatmin etmek için, güçsüzlüğünden dolayı birçok defa
denenmiş olması nedeniyle ortaya çıkan bunaltıcı bir suçluluk duygusu-
nun, iman şüphelerinin tohumunu atabileceğini hatırlayalım.

İman şüphelerimn, buluğ çağının duY{,,'usalfırtınalarını geçiren bir-
çok ergenin genel inanç krizinde bir başka kaynağı daha vardırlO. Baş-
kalarının, ebeveyninin, öğretmenlerinin, arkadaşlarının ve dostlarının
kendisine besledikleri sevgiden şüphe ederek iç barışında karışıklık olan
ergen, bazan hayatın mantıksızlığının güçlü hissiIii duyar. O halde biz
burada, dini inancın ancak bir nevi huzur duygusunun temeli üzerine
yerJeşebileceği üzerİnde ısrar ettik. Hiç şüphesiz, hayatın anlamsızlığı,
manasızlık karşısındaki sıkıntı ergende, Allah'ta bir umut bulma hare-
ketini uyandırabilirler. Fakat, tecrübe, genelleşmiş boş bir duygudan
başlayarak, insanın çok nadir, dini hayat yolunu bulduğunu bize öğret-
miştir. İnsan sevgiyi, şöyle veya biiyle hissedebilmeye mecburdur, be-
şeri düzenin ona, müsbet bazı çıkış yolları göstermesi gerekir. Burada,
bu konuda ortaya çıkan dini tecrübe analizİmize mücracaatınızı salık
veririz. Üniversite öğrencileri arasındaki deneyimiz ekseriya bize gös-
termiştir ki, gençlerin dini krizi ebeveynlerle bir çatışmadan kaynakla-
nır; bu çatışma otoriteye karşı hir isyanı uyandırır. Fakat, bilhassa, dini
atitüdün içine sokulmuş olan inanç hamlesini yıkan genel bir disphorie
duygusuna sebep olur. Fakat, en azından anlamsızlığın biraz patolojik
olmadığı zaman, ve geneııeştirilmiş bİr duyguyla sonuçlanmadığı za-
man, bu noktada ısrar etmek gerekir, iman şüpheleri, dini saflaştıran bir
tecrübeyi oluşturur. Deleeoz'un bir anketi!1 aynı şekilde, dini şüphelerle
dinin ruhllDileşmiş ve incelmiş motivasyonları arasında hafifçe müsb et
bir korelasyonun bulunduğunu ortaya koyabilmiştir.

15 yaşına doğru şüpheler azalmaya başlarıar. Ergenler "fikirleri
reddetmektense kararsızlıkta yarar ararlar: yarısınaİnanıyonım, gibi."

10 Fr. Mıtz~a (Die Glaubenskrise im Seelenleben. Iı~Ilsbruck, 1928. p. 20) diııi şüphelerde
duygusal motiflerin çok sık olduğu kanaatindedir.

ıı Bkz. La foi des Jeunes filles .. :
12 A. Geseıı, anılan eseri, p. 529.
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Genelolarak, 16-17 yaşına doğru şüpheler yatışmıştır, ergen tercihini
yapmıştır. Daha sonra şüpheler yenidcn görünür, fakat daha ziyade
zihnidirlcr. Ama bu, şüphelerin daha az yoğun olduğunu ifadc etmez.
Fakat ergenlikten sonra, inanan genç, daha serbest olarak varlığın ma-
nasına kafa yorar. Dünyanın zihni st'ntezini yapmaya başlar. Kendi
merkezinden daha sapmış ve daha önce bilinçle beşeri topluma bağlan-
mış olarak o, kendi kendine, ona anlatılan çeşitli hayat görüşleri üzerine,
dine ait imanın beşeri zorunluluğu üzerine, müesseseleşmiş bir dinin ma-
nası üzerine sorular s(}rar. Daha objektif olarak, miras olarak aldığı dini,
bizatihi deruhte etmek için, bu yeniden meseleyi ortaya koyuş, kendi
gayretinin bir parçasıdır. O halde insan, şahsi ve aşkın gayesi içinde bili-
nen gerçek dini imana ancak 30 yaşlarına doğru ulaşır. Müşterek tecrübe
bunu isbat eder, ergenlikten sonra bütün dini formasyon yenidcn yapı-
lır görünür. Çocuk veya ergenin kesin olarak dindar olmadıkları söyle-.
nemez. Çünkü insan, böyle şahsi bir tercih için ve yetişkin hayatına gi-
rişinden önce gerçeği tanıması konusunda gerekli olgunluğa girmez.

Yetişkinlerin dini atitüdü üzerine toplu bir bakışla bu genl'tik de-
nememizi bitirmeyeceğiz. Dini atitüd hakkında daha önce SÖ) ledikleri-
mizden başlıca çizgiler ortaya .çıkmıştır; bunlar: yaratıcı hürriyet, de-
ğişmesi içinde bilinen bir başka'ya giriş, uzlaşma ve bağlılık, beşeri sağ-
lamlık, Allahla karşılıklı ilişkinin !'>ağiamıaşması ve cismani bağlantı'dır.
Seksüel bağın oluşması, ana-baba hakkındaki tecrübe, mesleki sorum-
luluk ... gibi hayat şartları ~ayesinde kendiliğinden meydana gelen bir
gelişme içinde, yetişkinin dini atitüdünün teşekkül ettiğini düşünmek
haksızlık olurdu. Bu hadiseler sadece, beşeri vasıtalarının tam bütünleş-
mesine ulaşan insanın dininin, serbest olarak kendini gösterme imkanı
bulan bir ortam meydana getirirler.

Fakat gerçekte, yetişkin denilcn şey, tam manasıyla psikolojik olan
kriterler düzeyini aşar. Şöyle ki, her şeyden önce, psikoloji normları ye-
tişkin insanı tarif etmeye kafi gelmez, ayrıca normal insanı tarife de yet-
mez. İki unsur gerçekten, yetişkini esas olarak karakterize etmeye yar-
dım ederler: yaratıcı bürriyet ve başkası'nın ve gerçeğin tanınması. Bu
demektir ki, açıkça, yetişkin, psikolojik determinizmlerinin belli bir öl-
çüsünde bağımsızlığa erişen, iç dünyasının ötesine geçen, duygusal dilek
ve dürtülerine uyan insandır. Daha doğrusunu söylemek gerekirse yetiş-
kin, psikoloj~zm duvarını aşar. Yukarıda da belirtildiği gibi, dini atitüd,
Başka'da var olmak olarak yaşandığı andan itibaren psikolojik moti-
vasyonları aşarak geçer, bu, değişmedir, tahkiktir. İhtiyaçların, sıkın-
tıların ötesinde yeni bir ilgi kurmaktır. Olgun din, insanın psişik hare-
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kederi ile Allah arasındaki kopmaları ortadan kaldınr, psikolojik din-
darlığı yüceltir.

O halde bunu, yetişkin insanı ve dinini küçültmeye teşebbüs eden
psikolojik miderin serabına terketmekten sakınalım. Yetişkin yaşa ka-
dar dini gelişmenin eğrisini takip ederek, psikoloji nihayet, insan ve Al.
lahın birleşmesine serbest bir saha bırakmak zorundadır.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

