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ittcet insanrn diigiincesi, manev i hayau ve inanE diinyasr uzun bir geligmeden
gegmig, yazrb geleneklerle beslenmiq ktiltiirlti insanrn diipuncesinden sadece esasta de$il, derecede de ayrrimaktadrr. ilkellerin zihniyeti kompleks gortiglere dayanmaktadrr. itt<el kimse olaylan ve olaylarrn belirtilerini analize etmeyip, nedensel olarak ele almayrp, bunlarr bir biittrn olarak telAkki eder. Bu yiizden onlarrn olayiara ve bu olaylann diizenine bakrqlarr bir kritik stizgecinden gegmeyip,
fantazi ve hayal grictine dayanarak deseriendirilir. Boylece ilkel kimse iEin insanla nesne, canir ile cansrz, ozle bigim, somutla soyut arasrnda.keskin bir gizgi yoktur. Bizim diigiincemizde belirii kategorilere girmiq gevier, onlara bagka bir tarzda gortinmektedir
Bir ilkel kimse igin, orne{'in bir Eskimo bahkqrsr igin, "bilme" ile "inanma"
arasrnda keskin bir hudut yoktur. Bilgisinin ve ya$antrsrntn olmadr$r yerde, fantazisi iglemeye baglar; ilkel insan olaylarrn sonunda bir kaide ararnaz.r
ittcet dinlerin daha yiiksek inang gekillerine bir basamak tegkil etti$i, bugiinkri
yiiksek dinlerin ilkel dinlerden qrktr$r, oteden beri ileri siirtilen bir qeydir. Ytiksek dinlerde ilk zamanlardan kalma bazt artrklarrn tespit edilebilmesi ve bu artrklann ilkel dinlerde araqtrrrlmasryolu ile dinin baglangrcrna ve bu baglangrcln
kokiine gidilece$ine Eahgrlmrgtrr.
,Ug biiyiik etnolojik teori, dinsel tasavvurlarrn meydana geligini aErklamayr
denemiglerdir. Bunlar Animizm, Dinamizm ve iti<el Tek Tanrrcrhk (Ur-VIonotheismus) teorileridir.
deyiminin ash LAtince a n i m n s'dan gelmektedir ve ruh anlamrnadrr. Animus'dan tiiretilen Anirnizrn, ruhlara inauma demektir
Animizm

ingiliz E tn o l o g u Ed w a rd B . T a y l o r (1832* 1917).,I871 yrhnda yayrnl adr$r
"Primitive Culture" adrndaki eseriyle, Animizmi en eski din qekli olarak mtitalAa etmigtir. Bu giin artrk kabul edilrniyen bu teoriye gore, dinin baglangrcr ruhiara inanmaktan do$mugtur.
ruh hakkrndaki diigiinceleri bir Eegit somutluk tagrmaktadrr. $oyleki: insan rtiyasrnda uzak yerlere gidip, oralarda dolaqabiliyor; tanrmadr$r
kimselerin konu$u olup, onlarla birlikte ava Erkryor, sava$a katrhyor, dost ve
ilkellerin

i) Birketh-Smith, K.: Geschichteder Kultur, s. 375
2) Von Glasennapp, H.: Die nichtchristlichen Religionen, s. l4-i5
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diigmanlarr ile kargrlagryor,bagrndan gegitli seriivenler gegiyor. Oysa, soz konusu
edilen kimse, bu srrada yatafrnda yatmaktachr.
$u halde uyuyan bir kimseyi,
drgarrda, kendi bagrna dolaqabilen bir gey terketmiq oluyor. Bu kendi bagrna dolagan ;eyse, uyuyan kimsenin'biraz dumanh, biraz flu benzerinden bagka bir gey
deEildir; yani ruhudur. Ilkellerin riiyayr gergek olarak kabul ettikleri bazr topluiuklar da tesbit edilmigtir r.
Tylor'a gore ilkei insan ruh kavramrna ategli hastahklar, uyku, riiya, vizyon,
vecde gelme, cinnet ve oliim gibi yagantrlar volu ile varmlg olup, ruhu, bedend'bn
ayrr, canh bir pr-ensip olarak kabui etmigtir.
Ruhun insanr belirli bir si.ireigin terketmesindenriya'?, uzun bir siire igin
terketmesinden cinnet, dermansrzhk, gegitli hastafiklar3 ve tamamen terketmesinden de oltim meydana gelmektedir.
Ruhta'n farkh oimakla beraber, bedeni izleyen bagka bir gey de golgedir.
Golgenin, "Rth inancr" nrn mevdana gelmesinde, yardrmcr bir rol oynadr$i
sanrlmaktadrr. qunku gerek iikelierde, gerekse geligmig toplumlarda golge ile ilgili bir takrm inanglar vardtr. Polinezya adalarrnd a olan Mangaia'da anlatilan
bir hikAyedeki "golge ruhu" tasawuru bunu agrkga gostermektedira. Ote yandan
gdlge iie ilgili hikAye ve efsaneler de gok yaygrndrrs.
Tylor'a gore, ilkel insan ruh hakkrndaki kendi d.urumunu, trpkr bir
Eocu$un
gevresindeki varhk ve nesneleri canh gormesi gibi, tabiata ve
de
uygulaEevreye
mr$, tabiattaki her geyi canh olarak gormeye baglamrgtr. Bu Animalist
goriiqle , animist gonig arasrndaki tek fark, birincinin tabiattaki her geye bir ca'11k
vermesi, ikincinin ise sadece beiirli bir ruh ilzerinde durmasrdrr. Kutuplarda,
Kuzey Asyada yaqayanlann inaElarrnda Animizmle, Animalitizm
arasrndaki
fark gok aErk olarak goriiliir.
Olum strasrnda ruhun bed.enden ayrrlmasr tasavvuru, ilkel inasanr, ayrrlan
ruhun ya da olen kimsenin bir Eegit yagadr$r, toprak altrnda da olsa hayatrnr
stirdtirdii$ti inancrna gotiirmilgtiir. Bu ise Atalar lbadeti'nin ve Oltiler ibedeti,
l)

Orneiin hasta bir Mecusi yerli, riiyasrnda efendisi tarafrndan bir'kayr$a bindirilerek, hrzlca
akan bir nehirde, akrntrya karqr kiirek gekmeye terkedildifini
goriip, ertesi gtni.i efendisine,
hasta bir kimseye boyle bir muamelenin reva gcirt-ilmesiniir do$ru olmuyaca$rnr yana yakrla
. anlatmrgtrr.
Tirket-Smith,

K. a.g.e. s. 379

2) Bazr\iltel

toplumlarda uvuyan bir kimseyi uyandrrmak isterler ; grinkri u''uyan bir kimsenin
uyku esnasrnda gok uzaklara gidip, bir daha donmiiyece$inden: korkulur.
Birket-Smith, K.: A.g.e., s. 379
ruhunun

3) llkeller delilik, insanr oli.rme goturen dermansuhk hallerini, o kimsenin ruhunun bir cin ya da
sihirbaz tarafindan tutulmasiyle agrkiryorlar. Bagka bir sihirbaz ya da saman, soz konusu edilen kimsenin ruhunu geri getinnczse, o kimse olmektedir
Dittmer, K.: Allgemeine Volkerkunde, s. 87
r
4) Bu hikAyede bir savagErnrnkuweti

giin igindeki gdlgesine

olarak azahp, go$'almaktadrr.

Birket-Smith, K.: A.g.e.,s. 379
5) Chamisso'nun"Gdlgesiz Adamr", H. von Hoffmannstahl'rn
"Gdlgesiz Kadrn"i bura{a
redilebiiir. Ayrrca "Baqrmrzdangolgesi eksilmeycn" sozil de bu konu ile ilgili olabilir.
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do$masrna sebeb olmugtur. Bu inangtan cin, peri inancrna gegiimiqtir; buradan bir takrm kotii ve iyi ruhlann bazr mahalleri kapladr$rna,
tag, a$aE,"kaya v.s. gibi geylerin iglerine yuva yaptrklarr tasavvuruna varrlarak,
Fetigizm'e geEilmigtir.
-

Gokyiizti, firtrna, orman, su ay, giine$ v.s. gibi tabiat unsurlarrnrn yukarrda
anlattr$rmrz geEigbasamaklanna dayanarak tanrriagmalarr, Politeizmi (Qok Tanrrcrlrk) meydana getirmigtir. Bu tanrrlardan bir tanesinin zamanla otekileri golgeliyerek, one gegip tekleqmesi ise, animizmin son safhasr olup, Monoteizmdir.
(Tek Tanncrirk).
Tylor'a gore ruhlara inanmadan meydana gclen rnonoteizm, nisbi bir monoteizm'dir. Tylor' ilkellerin rhutlak bir monoteizrn'c hiq bir vakit ulaqamadrkiarr
kanrsrndadrr. Mutlak bir tek tanncrhk ancak bir geligmenin sonunda olabilmiqtir. ilkellerse bu son geligmenin drgrnda kalmrglardrr. Tylorla gore dinin baqlangrcr ve geiigmesi Animizm, Manizm, Tabiat inancr, Feti;izm, Politeizm ve
Monoteizm slrasrnriziemigtir. I
Bu gtin artrk modasr geEmig olan bu teorinin ttirazstz kabul edilecek krsrmIan vardrr. Tylor, ilkel insanrn ruh kavramrna vangrnr qok giizel agrklamrgtrr.
Ama teorisinde izledi$i geligmenin gegitlisafhalalr vc bu safhalara gegi$basamaklan pekAiA reddedilebiiir. Qtinkti son zamanlarda yaprlar-raragtrrmalar (P.W.
Schimidt ve N. Soderblom) ruh inancrndan yoksun ve lakat "Tek Tann", "Yiice
Varhk" inang ve tasavvuruna sahip ilkel topluluklann var oldu$unu gosterm.iqtir.
insan Eevresiyledaima ilgilenrnigtir. insanrn iEinde lrr-rlundu$ugevre, ozeliikie o gevre iEinde oiup bitenler, o qevreyi kapsayan bitlii ortiisii, havvan Eegitleri, taq, kaya, su v.s. gibi tabiat unsurlarr her zamay\ iEin o Eevrede ya$ayan
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insanlarrn ilgisini Eekmigtir
ilkeller gevrelerini, o Eevrede gegen olaylarr gozleyerek bir takrm bilgiler
.eide etmiglerdir. Orne$in bitkilerin insanlarr besleyen, Eegidine gore insanlarr
zehirliyen ya da aksine bazr hastahklar igin EilayAp olan bir oze sahip olmalan
niteli$ine gdzlem yolu ile varmrqiardrr. Yine bazr hayvanlarrn ugabilme, yiizebilmp, derinlere dalabilme, Eabukluk kuwet v.s. gibi yetenekleriyle insanlardan i.istiin olma niteligi de, gozlem sonucu ile elde edilen bilgilerdir.
Aynr geyler biraz de$igik olmakla beraber, insan igin de soz konusudur;
orne$in bazr kimselerin di$erlerine kuvvet, fiziki yapr, giizel konuqma v.s. gibi
yeteneklerle tistiin olrnasr; ote yandan yine bazr kimselerin parapsigik, mljik,
otosugestif ve hipnolik faaliyetlerle, qevrelerinde yarattrklarr saygl ve korku so-
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nucu kendilerini gostermeleri, sivrilmeieri gibi.
ittcet insanrn goriig ve dii$iincesine gore, yukarrda soziini.i etti$imiz bu varhklar, bir takrm tabiat iistii kudret ve kuvvetle yiikliidi.irler. Qevrede boyle kuvvetler hissetmek inancrna Dinamizm denir. I(uvvet ve kudret anlamrna gelen bu
dey im , Y unan c a D y ta m i s
l)

d e n ti i re ti l m i gti r.

Dinin baglangrcr ve geli;me safhalarr, Eegitli bilginler tarafindan, biribirinden farkh teorilerle
baglangrg safhasr olarak kabui etti$ini, diieri ikinci,

aErklanmrya gahgrlmaktadrr. Birisinin

t;

tigrincii, hatta en son safhada mritelda etmektedir'
Adam, L., Trimborn, I{.: Lehrbuch der Volker:kunde. s. 65-66 "Religion",

Haekel., J.

iii;

l1ii,

; ili.tr

illra
j li ,rl
i . lii.::i

i'.Jll
f tr;i
I

I' lfi'I.',
I:ii.t
I iiifr:

i '1ii.11

'
i l:;'ll
i X?,{
i , iI.-i
."*j:::{':-j

258

SEDAT VEYIS

ORNEI(

Bu kudret. ve kuvvet tasawuruna her yerde raslanrlmaktadrr. Ama bu kud-,
ret ozellikle belirli nesnelerde, hayvanlarda, insanlarda, daha gok sihirbazlarda,
geflerde ve sanatkArlarda g6riilmektedir. Bu kudret gegitli durumlara gfre, gegitli
belirtiler gostermektedir. Orne$in bir tarlanrn gok mahsul vermesi Mana etki*
siyledir. Polinezya dilinden gelen, Melanezyahlarda da kullanrlan bu kelime,
Dinamizmle eg anlamdadrr. Mana ahgrlmrgrn d.rgrndaki belirti ve,fonksiyonlarla,
insan ve nesnelerde kendini gosteren mistik bir kuvveti ifade etmekted.ir.
Qok hrzir akan, bol suyu olan, tagti$r zarnan gevresine "u.ru, veren bir rrmak
mana ile doludur. Garip gekilli taglar, kayalar, avdan eli bol donen avcrlar, hayatlarr boyunca gansrn kendilerine gilldti$ii mutlu kabile ge.fleri,ozellikle Giiney
Pasifikte ya$ayan yerliier igin, mana ile doludurlar.
Mana inancrnrn en yaygrn oldu$u yer Polinezya adaiarrdrr. Polinezyaliara
gore, mana tanrrlardan gelip, gokten yere akmakta, bunu kabile gefleri ahp, bagkalanna gegirmektedir 1. Her baqarlnln slrn mana'ya sahip olmakla aErklanrr.
Mana'nrn olumlu belirtileri yanrsrra, tehlikeli belirtiieri de vardrr. Bu ahgrlmrgrn
drgrndaki kuwet ya da kudrete sahip olmak, ya da onun zararrndan korunmak
igin, bir takim tedbirier almak ve bir takrm $eyere riayet etmek gerektir. Bu ise
ancak biiyti iglemleri ile miimkiindiir 2..
Sioux'lar tabiattaki ve insanlardaki esrarh, $afrrtrcr geyleri mana etkisi ile
ag rk l a rl a r v e b u n a W a k a n d a derl er. B u kuvveti n Irakual ardaki adr Orenda'
drr. Algonkin yerlileri ise bu kuwete Manitu demektedirler. Bu kuvvet MabutiPigmelerinde Megbe, Kongolularda Elirna diye adlandrnlrr. Hindistanda
B ra h m a , Qi n d e T e , Es k i m ol arda S i i l a, E ndonazya Todi ' di r.
Mana tasavvuru tabu adetinin esasrnl tegkil etmektedir. Yasak anlamrna
geien bu kelimenin ash, Polinezyaca Tapu'dur. Tabu'nun pratik anlamr "Noli
M e T e n g e re " d i r. (B a n a d okunmal B ana dokunmaya i zi nl i degi l si n!)
Tabu, mana tasavvurunun negatif yontinii tegkil etmektedir r. Kuwetle
yukhi hergey' tehlikelidir. $u halde mana ile dolu oian geylerden kaErnmak
gerekir. Eger bir kimse ya da bir nesne tabu olrak kabul edilirse, o kimseye ya da
o nesneye dokunmakla insana zarar gelir. Qtnku tabu olanrn igi kutsal bir kuvvetle doludur. Tabu olan bazan da, temiz olmryandrr. Orne$in lohusalar, ay
halindeki kadrnlar, ceset v.s. pis olarak telakki edildiginden, tabudurlar. Ote
yandan gefler, sihirbazlar da Eo$u ilkel topluluklarda tabu oiarak kabul edilirler.
I)insel gefler tarafindan kutsal olarak bildirilen nesneler de tabudurlar. Tabu
(Stirekli Tabu) ve (Gegici Tabu) diye ikiye ayrrlabilir. Kabiie qefleri ya da sihir-

Il
t:

l)

I.eonhard, A., Triinborn,

2) Maji konumuzun

H.: A.g.e. s. 48 "Religion",

Haekel, J.
Onun iqin burada maji'ye krsaca dokunacaSrz. Dinamist dtnya

{rSrndadrr.
gorr.isil maji'nin esas\nr tegkil etm$tir. Maji kelimesinin ash Yunanca Magaia'dan

gelinekte-

dir. Anlamr "br-iyricrintin sanatr" demektir. Maji dtigmanl) av hayvanrnr ya da ilkel insanrn
aErkhyamadr$r acr, oltm,
.

mahsul, biiyi.ime, hava v.s. gibi geyleri hedef tutan sihirli bir etki

yaratma iqlemidir. Maji hemen hemen birttin ilkel toplumlarda ve eski ktiltiir
vardrr. Tarih

kavimlerinde

oncesi map,ara ressamhir, sihri inancrn ta o zamandan var oldu$unu

mektedir.
3) Birket-Smith, K.: A.g.e., s. 405

ifade et-
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bazlar tarafindan cezalandrnlan kimseleg, geEici bir stire igin,
yasak olan, yani bagkalarr igin tabu kimselerdir.
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Tabu gelene$inin en yaygm olclugu yer, Gtiney Pasifil< adaiarrdrr. Eskiden
Ivlaori kabilesi qefleri, dokunduklarr her geyi tabu halinc getirecek kadar kuvvetli
mana'ya sahip sanrldrklanndan bagkalarrnrn da aynr geylerden istifade edebilmeleri igil, kendiieri ozel hizmetgiler tarafrndan doyurulurlardr. Daha genig
anlamda ve ayrr motiflerde, tabu'ya yi.iksekdinlerde de raslanmaktadrr. Orne$in
Hindularrn sr$rr, mtisli.imanlann domuz etini yememeleri gibi. Birinci ornekte;
ine$in kutsal bir hayvandan gelmesi inancr rol oynar. Ikinci ornekte ise, domuz
pis bir hayvan olarak telakki edilir.
Kuvvet ve kudretle dolu olan geyler zrrasrnda,hayvanlar ozel bir yer'almaktadrrlar. insanla hayvan arasrndaki srkr bir majik ba$r anlatan tasavvura Totemizm denir. Totem sozii (Totam) Aigonkin dilinden gelmektedir. Qok yonltr
ve karrgrk olan totemizm tasavvuru, kendisini iiE gekilde gostcrir:
a) Grup Totemciligi
b) Fert Totemcili$i
c) Cins Totemciligi
Grup Totemcili$inin ozeilikleri gunlardrr: soz konusu edilen grup ya da
klan totem irayvanrndan gelmektedir. Bu men;e birligirne dair efsane ve hikAyeler vardrr. Grup ya da kian kigileri arasrnda, birbirleriyle evlenme yasa$r (Exogamie-Drq eviilik) vardrr. Totem babadan o$ula geger.
Fert Totemcili$inde, tek kiginin tek bir hayvanla olan mistik-majik durumu
soz konusudur. Buna Alter Bgo (Bagka Ben) da denir. Bir insanla bir hayvan
arasrndaki kader ve hayat birligini anlatrr. inanrqa gdre, birisini yaralanmast
ya da olmesi halinde, oteki de yaralanlr ya da oltir. Bu durumu anlatan bagka
bir deyimde Nagualizm'dir ve Aztekge NaualU'den gelmigtirt.
Cins Totemcili$i ise, totemcili$in Avusturalyada goriilen baqka bir gekiidir.
Bir grupun ya da bir kianrn erkeklerinin ayn , kadrnlalrnln ayn toteme sahip
olmalarr qeklidir.
Totem her zaman bir hayvan olmaz. Qegitli bitkiler, firtrna, ebem kuga$r
v.s. de totem olabilir. Ama totemcilikte on planr, hayvanlar almrglardp.
Gerek grup, gerek fert, gerekse cins totemciii$indc ki ozellikler gunlardrr:
I ) Totemle grup ya da fert arasrnda duygusal, mistik, majik ve efsanevi
:
bir bairn bulunmasr
2) Totemle akrabahk
3) Totemin insan iistii kuvvetiyle klan iiyelerine yardrm eJmesi; onlarr tehlikeden korumasr ve onlarla arkadag.olmasr
'.fotemin
adrnt ve igaretini tagr.mak
+)
5) Totemle aynr hiiviyeti tagrmak
6) Totemi oldtirme ve yeme vasa$r
7) Totemle ilgili rituel qeyler
l) Nolle, W.: Volkerkundliches Lexikon, s. 114
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Fert totemi erginlik Ea$rnda edinilir. Erginlik ga$rna gelen Eocuk, bu ig
igin uykuya yatar. Uykusunda gordti$ti hayvar- ya da bitki, artrk onun totemi
olur. Burada drrp totemciliginde oldu$u gibi, tdtemle grup arasrndaki akrabahk soz konusu de$ildir. Fert totemcili$inde, totem o kimsenin koruyu'cusu ve
yardrmcrsrdrrl.
Grup Totemciliginde goriilen, gruptaki iiyeierin birbirleriyle olan akrabahir, totemlerinin majik kuvvetlerini taqrmaiarrna dayanmaktadrr. Bu majik
kuwet klanrn ya da grupun en yaqh iiyesinde bulunur. Toterncili$in bulundu{'u
ilkel'toplumlardaki, yaghlann otorite ve soz iahibi olmalarr, keyfiyeti bundan
ileri gelmektedir. Klanr kuran kimse, totemin majik kuvvetini, bir bagka deyigle,
hayat kuwetini, totemden almrg ve rdi$erlerine iletmigtir. Bu kuwet, kuweti
'
taqryanrn oltimii ile e5r biiyrik o$luna gegmig olur.. '
Fert iToterncili$inde, totemin majik kuvveti, totem hayvanrna ait bazr par-galarrn amulet olarak tagrnmasiyle elde edilir. .igte bu rnaksatla totem hayvanr
oldurtilur. Yine totem hayvanrnrn bazr ozel durumlarda yenilmesi, totemde
var'oldu$,u sanrlan majik kuvveti paylagmak igindir 2:
-

Avusturalya ve Melanezyahiarda totemizme ba$h olarak ibadet ve ayinler
de geiigmigtir. Klan ya da lokal gruplar gegmigteki Totem Ata'larr igin kutsal
efsaneler anlatrr, ildhiler okurlar. Yine bu iqler igin kutsai yerleri, ibadet malzemeleri, kurn yada kaya resimleri, ilk totemlerine dair .dramatize ettikleri oyunIarr vardrr. Ayrrca totem olan hayvan. ya da bitkinin majik kuwetini artrrmak
gayesiyle , dinsel torenler yaprhr.
Grup totemciii$i zftaatla avcrh$r birlikte ytniten ekonomi gekline sahip
toplumlarda goriiliir. Fert Totemciliiine ise, daha gok gobancrhkla geginenlerd,e raslanmaktadrr. Bununla beraber basit avcr kavimlerde ve yiiksek kiiltiirlerde de Fert Totemciligine raslanmaktad.rrr.
Robert Smith ve Durkheim, dinin baglangrcrnrn, Grup Totemcili$inde yattrirnr ileri siirmiigierdir. Bu iddia krymetini goktan kaybetmigtir. Qtinkti Grup
Totemcili$i, insanh$rn dinine pek bir $ey katmamr$ ve getirmemigtir. Genel
olanak Grup Totemciliginin dinsel yanr pek geligmemiqtir. Grup Totemciii$i
sosyal yonu ve ozellikle majik-sembolik yonii ile krymet kazanmrgtrr a.
Viyanah Etnolog Pater Wilhelm Schmidt (1868-1954), dinin Tylorun iddia
ettigi gibi, ruh inancrndan g*tr$rnr kabul etmeyip, bunun baglangrcrnr bir ittcet
Tek Tanrrcrhk'a (Ur-Monotheizm) bailamrqtrr. Aynr zamanda bir teolog olan
Schmidt'e gore, dinin en ilk qekli, gokte oturdu$u tasavvur edilen, iyi ve kudretli bir "Tek Tanrr"ya inanmaktan do$mugtur. Ittet toplumiar arasrnda yaptr$r
uzun ve yorucu aragtrrmalar sonunda, Pater Schmidt, bu Tek Tann tasavvurunu,
1) Bertholet, A.: Lehrbuch der Religionsgeschichte,
s. 172
"Die Religionen der Naturv6lker", Ankermann, B.
2) Dittmer, K.: A.g.e.,s. 9l
3). Franz, K.: Religionswissenschaftliches
Worterbuch, s. BB3
4) Franz, K.: A.g.e., s.BB3
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tespit etmigtir. Kutqal Kitaptaki "Baqlangrgta Tann gokleri ve yeri yarattf' l
rnaddesinden hareket eden Schmidt'e gore, Tek ve Ytice Ta.nn inancr bir geiigme h'alkasrnrn son zinciri olmayrp, tersine ilk halkasrdrr. Bu ilkel Tek Tanrrcrhk
zarnanla dejenere olmuq, bazr kimseler (Peygamberler) dejenere olan bu inancr
diizeltmiqlerdir.
Schmidt'in iieri stirdii$ti bu teori itirazla kargrlanmrqtrr; gergi Tek ve Yiice
bir Tanri inancrna hemen btittin ilkel toplumlarda raslanmaktadrr. Ama bu
Tann, sadece diinyayr yaratmakla yetinmig, sonradan meydana gelen'deSiqikliklerde ne bir etkisi, ne de bir fonksiyonu olmuqtur. ilt<et toplumlarda gortilen
bu Tanrr tasavvuru, adeta notral bir Tanrrdrr. Ote yandan bu Tek ve Ytice
Tann inancr, soyut da de$ildir. Bu inanca raslanan toplumlardaz 'fanrr somut
olarak tasavvur edilmekte, ona bir takrm irfat ve isimler verilmektedir. Daha gok
gokte ya da vtiksek bit katta oturdu$u diigiiniilmekte, gogu kez baba, yaqh bir
adam olarak tasavvur edilmektedir.Bazan.da hayvan, rgrkya da bir tabiat unsuru
olarak kabul edilmektedir.
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