MİTOLOJİ VE DİN
ÜNİTE 2: Mit, Din ve Toplum İlişkisi

Mitik dinlerin veya tek tanrılı dinlerin egemen olduğu
toplumların çok yönlü örgütlenmesine bakılınca,
insanların bir arada yaşama ideali daha çok dinler
aracılığıyla gerçekleştiği görülür.
Farklı din ve kavimleri bir arada yaşatabilecek genişliğe
ve işlenmişliğe sahip olabilen dinler, evrensellik vasfı
kazanabilmektedir.
Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu kurumsallaştırdığı
devlet ve toplum organizasyonu ile çok uluslu ve çok
dinli yapısını uzun yıllar sürdürmüştür. Fakat modern
zamanların meydan okumasıyla çöküşe geçtikten ve
Fransız Devrimi’nin fikirlerine boyun eğdikten sonra,
bizzat bu çoğulculuğun kışkırtılmasıyla, toplumsal
düzen ve barış ortamı kayboldu. Uluslar ve dinler
arasında çatışma egemen olmaya başlamıştır.
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Evrensel anlamda insanlık tarihindeki en
istikrarlı ve devamlı yapılar, siyasitoplumsal kurum ve değerler bu
dönemde inşa edilmiştir. İmparatorluklar,
bu yüzden dinlerin evrensellik çağının
eserleri olarak kabul edilmektedir.
Devlet, siyaset, iktisat, hukuk, sanat ve
düşünce alanında ve sosyal ilişkileri
düzenleyen kurum ve değerler
düzeyinde dinler, birincil ve ikincil
toplumsallıkları oluşturma ve
sürdürmede, sağlıklı ve devamlı bir
toplumsal hayat düşüncesi inşa etmede
önemli katkılar vermişlerdir.

Gündelik Hayat
Günümüzde cinsel hayat ve özgürlük
bağlamında en çetin tartışmaların aile
etrafında cerayan etmesi, ailenin
yapısının ve dayandığı dini ilkelerin
sarsılmasından kaynaklanmaktadır.
Yasallık ve meşruiyet arasındaki sosyal
boşluk hala tartışmalıdır.
Kişiliği oluşturan ve gündelik hayatta,
huy adını verdiğimiz karakter
özelliklerinin çoğunun temeli aile ve
toplum vasıtasıyla atılır.

İnsan Tutumları
İnsan tutum ve tavırları, yani cömertlik,
cimrilik, tutumluluk, savrukluk, düzenlilik
gibi insani davranış kalıpları daima
toplumsal çevrede öğrenilen karakter
özellikleridir. Yardımlaşma, dayanışma,
paylaşma, zayıfları koruma, sevgi, saygı,
merhamet kavramları, çoğunlukla duygu
kaynaklı edimlerdir. Çevremizde
yaşayan canlılara, bitki ve hayvanlara
nasıl muamele edileceği, yani çevre
duyarlılığı gibi, alışılmış ve öğrenilmiş
tutum ve tavırlar, dinlerin insan
davranışlarına yön veren sıcak ve
samimi mesajları ile kişiliğe mal edilir.

Dinin Devamlılığı
Dinin sosyal bakımdan devamlılığının en önemli
sebebi, insanları bir arada tutan, grup ve toplum
halinde yaşamalarını sağlayan bazı genel ilke,
kural ve normlara olan ihtiyaçtır
Bu standartlar olmadan toplumsal hayatın, insan
ilişkilerinin ve sosyal kurumların devamlılığı
mümkün değildir. Ortaklaşa inanılan bir inanç
sistemi olmadan, kurum ve değerlerin meşruiyeti
tartışılır duruma gelir.
Eşitlik insanlara ait, toplumsal bir ideal ve bir
sosyal ahlak ölçüsü iken; adalet, nihai anlamda
tanrı katında ulaşılacağı umulan bir inanca
dayanır.
İnanç ve kabuller, özgür tercihlere dayanmak
durumundadır. Zorunluluk ve özgürlük yan yana
gelebilecek anlayışlar değildir.
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