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TÜRKİYE'DE DİNLER TARİHİ'.NİN TARİHÇESİ 

I 

Dr. HiKMET TANYU 

Kısa Tarihçe: 

"Darülfünun Tarihi" adlı eserde 1 1290 yılında Edebiyat Fakültesinin progra
mında, Tarihi Umumi ve ilmi Esatiri Evvelin, dersinin bulunduğu zikredilmektedir. 

1324 yılı Temmuz ayımn 23 ünde ilan edilen ikinci meşrutiyeti müteakip; 
1327 de yeni bir yönetmelik ·düzenlenerek ayın tarihte Şer'iye ve UlCı.mu Edebiye 
müderrislerinin 2 toplantı yapıp kararlar aldıklan ve "Ultımu Şer'iye Şubesi'nin 

Dersleri" arasına 6 saat (Tarihi Dini İslam ve Tarihi Edyan) derslerinin birlikte 
arnlarak yazıldığı ve (Ulumu Şeriye Şubesi imtihan Takımları) içerisinde (Tarihi 
Edyan) ın kaydedildiği görülmektedir. 1330 yılında ise, (Ulumu Şeriye Şubesi) nin 
Darülfunun dahilinde kalmasına lüzum görülmeyerek medresderin İslahı cihetine 
teşebbüs edildiğini ve "Abdülhamid'i evvel" namına inşa edilen medresenin (Med
resetül Mütehassisin) namiyle açıldığım kısa bir araştırma ile anlıyoruz 3 • 

Bu konu üzerinde (Maarif Tarihi) adlı diğer bir eserde daha geniş bilgi sunulu
yor: Medrestülmütehassisin ı8g8 (ı3ı6j da, Darülfünunu Osmani Ulumu Aliyeyi 
Diniyye Şubesinliı yerine geçiyor. ıgı8 yılında da Darülhilafetül İslamiye medresesi 
teşkilat ve adı değiştiriliyar (Medresei Süleymaniye) oluyor. Tevhidi Tedrisat Kanu
nu'nun neşri ve medresderin kaldırılmasından sonra ilahiyat Fakültesi adını alıyor. 
O da kapatılınca, (İslam Tetkikleri Enstitüsü) adıyle, yalnız tarihi inceleme çerçeve
sinde kalmak üzere fa~liyete geçernemiş bir nazari teşekkül bırakılıyor 4 • Nihayet 
1949 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak ilahiyat Fakültesi tekrar açılıyor. 

Ders programları, Talimatname Maddeleri ve Dinler Tarihi Hocaları: 
Medresetülmütehassisin'in programında "Kelam, tasavvuf ve felsefe şubesi ders 

programı" arasında TARİH! ED.YAN'ın bulunduğu ·kaydediliyor. 
Darülhilafetülaliyye medresesi teşkilatının değiştirildiğini, Medrestülmütehassi-· 

sihin adının Süleymaniye'ye çevrildiğini ve "Hikmet ve Kelam Şubesi Ders Programı 
(3 sınıftır) nda gene (TARİH! EDYAN) dersini, keza bu medrese İİahiyat Fakültesi 
olunca ona intikal ettirilerek programında Felsefei Din, Türk Tarihi.Dinisi ve TAR!Hl 
EDYAN derslerinin bulunduğunu biliyoruz. Yukarda da belirttiğimiz gibi 1933 yılin
da ilahiyat Fakültesi kapatılınca, yalnız tarihle yerinmesi gereken (İslam Tetkikleri 
Enstitüsü) adiyle bir enstitü bırakılıyor; burada da (Türk Dinleri ve Mezhepleri Ta
rihi) ve (Umumi Dinler Tarihi) derslerini görüyoruz ıg36 da bu Enstitüde kapatı
lıyor. Şu hale göre ıgı3 (6 Şubat 1329) da açılmış olan Medreset-ül vaizin'in üçüncü 
sınıfında (Tarihi Edyan) dersi mevcut olduğu gibi, Medrestülvaizin (ıgı3) ile Mede~ 
restüleimnie Velhuteba (ıgı3) ile birleşerek Medres~tülirşat ·adını alan bu Din ilmi 
müesseselerinde, bunların ders programlarında Edyan ve Tarihi Felsefe derslerine yer 

1 (Prof.) Mehmet Ali Ayni, Darülfünun Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul_ Darülfünunu, 
İstanbul 1927, Yeni Matbaa. 

2 Aynı kitap, Sf. 35, 36, 43· 
3 Aynı kitap, Sf. 48. 
4 Osman Ergin, Maarif Tarihi, C. I. Sf. 138, 139, -140, 141. 
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verildiğini anlamaktayız. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yayınianmasına kadar devam 
eden bu din bilgisi teşekkülleri, bilahare İmam-Hatip okulları bünyesinde mevki alıyor. 
Netice olarak Mütehassıslar meqresesi olan Süleymaniye medresesinde Dinler Tarihi 
ve gene V aizler yetiştirrneğe mati.ıf Vaizin Medresesinde Felsefe ve Dinler Tarihinin 
bulunduğu belirmektedir. Böylece Türkiye'de DİNLER TARİHİ'nin 50 yıllık bir 

· geçmişi oluyor 5• Burada bilhassa Cumhuriyet devri üzerinde biraz daha fazla durarak 
bu husustaki bilgiyi nakletmek faydalı olabilir samyoruz: 

Cumhuriyet devrinde Darülfünunun tekrar bir hükmi şahsi~t haline getirilmek 
istenildiğini ve I .Nisan 1340 tarihli ve 493 sayılı kanunun (Tasdik tarihi 2 I Nisan 
1340) birinci maddesinde İstanbul Darülfünunu çerçevesi dahilinde "İlahiyat ve Fen 
medreseleri"nin de dahil ve hükmi şahsiyeti bulunduğunu, İstanbul Darülfünunu 

· Talimatnamesi Umumi Ahkam: Madde I- İstanbul Darülfünunu tıp, hukuk, ede
biyat, fen, ilahiyat fakültelerinden müteşekkildir" denildiğini ve İlahiyat Fakültesin
de adları aşağıda ·yazılı derslerin okutulduğunu tesbit etmekteyiz. 

"Madde 8- İ lahiyat Fakültesinde bervechi ati dersleri tedris olunur: 

Tefsir ve Tefsir Tarihi, Hadis ve Hadis Tarihi, Fıkıh Tarihi, Kelam Tarihi, Ma
badüttabiat, Tasavvuf Tarihi, TARİHİ ED YAN, İçtimai yat, Ruhiyat, Ahlak, İslam 
Felsefesi Tarihi, İçtimai Ruhiyat (Dini hadiselerin tetkiki noktai nazarından), Tarihi 
Felsefe, TÜRK TARİHİ DİNlSİ, İslam Tarihi. "(Darülfünun Tarihi Sf. 6o) 40 ıncı 
maddede ise, İlahiyat Fakültesine girmek isteyenler ayrıca arabi ve farisiden imtihana 
tabidiri er" denildiğini ve· İstanbul Darülfünun u için Maarif V ekalerince düzenlenen 
yönetmeliğin Vekiller Heyeti tarafindan 21 Nisan 1340 (1924) . tarihinde tasdik ve 
(Türkiye Reisi Cümhuru Gazi Mustafa Kemal) in imzaladığı (sf. 67) anlaşılmaktadır. 

(Edebiyat Fakültesi Heyeti Tedrisiyesi) nin dersler ve derslerin müderrisleri bir liste 
halinde belirtilmekte ve (Tarihi Edyan Müderrisi) olarak (Mösyö Dumezil) in adı 
yazılı bulunmaktadır. (Sf. 73) Müteakip sayfada "İlahiyat Fakültesi Heyeti Tedrisi
yesi" nin adları yazılmakta, "Türk Tarihi Dinisi Müderrisi Fuat (Köprülü) Bey, ve 
"Felsefei Din Müderrisi, Mehmet Eınin ve bunu takiben, Tarihi Edyan Müderrisi 
(Mösyö Dömezil) yazılmaktadır. (Sf. 74) Bahsettiğiıniz Darülfünun Tarihi adlı kita
bın son sayfasında (Sf. So) (İlahiyat Fakültesi) başlığıyle şu izahat verilmektedir: 

5 İncelememizin matbaacia olduğu bir sırada Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in (İlahiyat Fakülte
sinin ıo. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle hazıdanan bir albümde, (İlahiyat Fakültesinin Geçirdiği 
Safhalar) adlı konumuzia yakından ilgili bir makalesi yayınlanmak üzereydi. O tarihçeyi yakından ya
şamış veya tanımış olan Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken bu konuda şu bilgiyi vermektedir: Darü"fünun, 
ıgı2 (1328) Emrullah Efendi'nin teşebbüsüyle 8 Nisan ıgı2 (4 Cemaziyülevvel 1330) tarihli Mebusan 
Meclisince kabul edilip, Sultan Mehmet Reşat tarafından onaylanıyor. Bu darülfünun beş şubeden 
mürekkeptir. Ulümu Şeriye Şubesiniri dersleri arasında 6 _saat, Tarihi Dini İslam, ve Tarihi Edyan 
(Diıiler Tarihi) dersi görülüyor. Bu darülfünunda Şer'! İlim Şubesinde okutulan dersler: ı- Tefsir ve 
Hadis 2- Kelam, 3- Felsefe, 4- Fıkıh, 5- Ahlakı Şeriye, gibi takımlara ayrılınakta ve (İslam Dini Tarihi 
ve Dinler Tarihi) 5 inci takım içinde yer alınaktadır. 

O zamanlar (Tarihi Edyan=Diıiler Tarihi) dersini Ahmet Mithat Efendi okutuyor. 
Türkiye'de, Şer'! İlimler, ilahiyat Fakültesinin kurulması,· gelişmesi, kaldırılınası gibi safhalar bu 

makalede etraflıca anlatılınakta ve 1924 yılmda tekrar kurulan ilahiyat Fakültesinde Diriler Tarihi'nin 
Prof. Durnesil ve onun yardımcısının (Müderris Muavini) Hilmi Ömer (Buda) olduğu kaydedilmekte
.dir. Ve nihayet 1933 yılında ilahiyat Fakültesinin kaldırılmasıyle, İstanbul Üniversitesinde Edebiyat 
Fakültesine bağlı olarak (İslam ilimleri Enstitüsü kuruluyor. Dinler Tarihi doçenti Hilmi Ömer Buda 
bir müddet burada yer alıyor, fakat 1936 yılmda burası da kapatılıyor. Hilıni Ömer Buda lise Felsefe 
öğretınenliğine geçiyor. Ve 1949 yılmda tekrar Ankara'da kurulan ilahiyat Fakültesinde (Tamamla
yıcı İlimler Grubu İçinde) Dinler Tarihi hocalığına profesör olarak aynı zat getiriliyor. 
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"Bu fakülte henüz üç seneliktir. Fakat kendisine tevdi olunan vazifeyi ehemmiyetiyle 
mütenasip bir suretle ifaya nasıl çalı§tığım bidayeti tesisinden beri muntazaman ne§
rine muvaffak olduğu mecmuaları ispata kafidir. Avrupa ve Amerika'nın her tarafında 
asırlardan beri müesses gerek katalik ve gerek protestan teoloji fakülte veya enstitüleri 
derecesinde faaliyeti ilmiye gösterebilmesine bittabi daha zaman ve imkan ister" ... 

1949 yılında tekrar vücuduna ihtiyaç duyularak, yeniden Ankara'da açılan (İla
hiyat Fakültesi) nin dersleri arasında DİNLER TARİHİ'nin yer aldığı görülmektedir. 

Dinler Tarihi (Tarihi Edyan) nın muhtelif din bilgisi müesseseleri içerisindeki 
mevkiine yukarıda i§aret ettikten sonra, bu maksatla o müesseselerde profesörlük, ho
calık yap mı§ kimselere kısaca i§aret etmek gerekiyor: 

Dinler Tarihi, önceki adıyle Tarihi Ed)'an'ın, ikinci meşrutiyeti milteakip Istanbul'da bu
lunan ( Darülfünunu Osman i llilhfyat Fakültesi) ve (Medrese tiilvilizin) de tanu;mış tarifıçi 
ve)'azar Ahmet .Niitlıat Efendi (r844-19I2) tarafından (Tarihi Edyan=Dinler Tnrihi)ders
lerine ba§lanrm§tır. Keza TARİHİ EDYAN=Dinler Tarihi kitabını da o yazrm§ 
bulunmaktadır. Dinler Tarihi derslerinin hocalığını yapanların ba§lıca tablosu §öyle 
olmaktadır: · 

Tah. 191 r-r9r2 (Tah. 1327) Ahmet J\lfithat Efendi 

Muhtemelen 1924-1927 

1927-1933 
1933-1936 
1949-1952 
1952-1954 
1954-1959 
1959-rg6o 
r96o-

(Prof) Dömezil (De J\!Iezil) 
{Türklerin Dfni Tabiisi) (Prof) Fuat (Köpriilii}. 
(Doç.) Hilmi Öiner (Budda) 
Doç. f!ilmi Ömer Budda 
Prof Hilmi Ömer Budda 
Prof .Niehmet Karasan 
(ı Kasıma kadar) Prof Dr. Dr. Annemaric Schimmel 

' (ı Marta kadar) Dr. Hikmet Tan:)'U 
Prof Dr. Kemal Balkan ve Dr. Hikmet Ta11)'U 

II 

TÜRKİYE'DE DİNLER TARİHİ KiTAPLARININ TARiHÇESi 

İslam Tarihi ve milletierin tarihi münasebetiyle ilk inançlara, batıl itikatlara temas 
edildiğini, ya İslam tarihi veya umumi tarih, medeniyet tarihleri, esatir dolayısıyle 
dinler tarihi ile ilgili konulardan bilgi sunulmak istenildiğini muhtelif kitaplada gör
mekteyiz. Bunlar içerisinden bilhassa Esatir=rnitoloji kitapları dinler tarihi ile ilgili 
b~lunduğundan, hatta bazan esatir=mitoloji adını a§arak adeta bir Dinler Tarihi 
§eklinde olanlardan ikisinin üzerinde durarak inceleyeceğiz. 

(Kısası Enbiya) 7, muhtelif peygamberlerin hayatlarından, tarihinelen bahseden 
eserler de pek tabii olarak dinler tarihinin husus i bölümlerinde yer alabilirler ... 

6 İzmirli İsmail Hakkı'nın, muhtelif derslerden başka (Mütehassıslar medresesi olan Süleymaniye 
Medresesi'nde, Dinler Tarihi ve geneVaizin Medresesinde İlmi Kelam'dan başka bir de Felsefe ve Din
ler Tarihi derslerinin profesörlüğünü yaptığına dair İslam-Türk Aı:isiklopedisinin C. I. Sa. I6 (Büyük 
Üstad İsmail Hakkı İzmirli'nin Hayatı ve Eserleri) (Sf. 4) başlıklı yazıda bilgi veriliyor (I I Temmuz 
I94I). 

7 ·Ahmet Cevdet (Paşa) (I822-I895): Kısas-ı· enbiya ve tevarih-i lıülefa adlı ve halk arasında Cev
det Paşa'nın Kısası Enbiyası namıyle maruf eski ve yeni yazılada birçok defalar basılmış kitap v. b. Pek 
yakınlarda (Kur'an da Peygamberler Tarihi) de muhtelif peygamberlerden bahsetmekle Dinler 
Tarihi ile ilgilidir. Prof. Dr. Şakir Berki, Kui·'an'da Peygamberler Tarihi, Ankara I957, Güzel Sa
natlar Matbaası. 
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Günümüzdeki bilinmiş belgelere göre, Ş. Sami tarafından telif edilmiş gorunen 
ve ikinci basımı-kitap olarak 131 r'de yapılan (Esatir) adlı kitabı önce zikre şayan bu
luyoruz 8• Kitabın müellifi Ş. Sami, Kamus-al Aıam, Kamus-ı Türki ve Kamus-ı 
Fransevi v. b. eserlerin müellifi Şemseddin Sami (ı850-I904) olmalıdır. Şemseddin 

Sami'nin, Cep kütüphanesi yayınlarından başka kitapları da vardır. Esatir kitabı da 
Cep kütüphanesi yayınlarından olup Milıran matbaasında hasılelığına göre aynı seri
nin ve aynı §ahsın kitaplarından olacaktır 9• 

Bu Esatir adlı kitabın girişi andıran bölümünde Ş. Sami, insanların birşeye i~an
mak, biqeye tapmak mecburiyerinde bulunduğunu, bu mecburiyetİn cehalet ve zaaf
larla birleşerek "nice garip garip itikatlar, nice acip acip resim ve ayinler tevlid" 
ettiğini işaret ediyor: "Zavallı insanlad Nereden geldiklerini, nereye gideceklerini, 
ne olduklarıriı, ne olacaklarını bilmeyerek, bulundukları velvele ve hayretin içinde, 
fevkalade, her ne gördülerse, ona halik nazariyle bakmağa, müfit, muzır her neye 
rasgeldilerse, ona tapınınağa mecbur olmuşlardır! Birtakımı güneşe, aya, yıldızlara, 
birtakımı ateşe, havaya, suya, birtakımı bir nehire, bir taşa, bir ağaca, birtakımı da 
timsah balığına, ineğe, yılana kudsiyet verip, bunca asırlar onlara tapınmış, onlardan 
istimdat etmiş, ve -daha şayanı teessüf şurası ki- kendi emsallerini, evlad ve İlıvan
larını bu mabudlarına kurban ·etmek gibi bir hareketi vahşiyanede bulunmuşlardır" 
(Esatir, Sf. 4) . 

. Bu Esatir adlı kitapta, diğer inançlarla -hatta dinlerle kaqılaştırma yapılmaksı
zın-, Beni İsrail ·ve Yunanlıların, bilahare Romalıların inançları lehinde bir üslup 
kullanılmıştır. Bunlar üzerinde etraflıca tahlillere girişrnek ve aksi düşüncede bulu
nanların delillerini kolaylıkla görmek mümkündür. Muhtemelen, İsrail, Yunan, Ro
malıların lehinde bulunan kaynakların tesiriyle kaleme alınmı§ bu kitapta, biz günü
müzdeki ilmi hakikatierin yanında bulunmaktan ziyade, ancak bir tarihçe olarak 
adını kaydetmeği uygun buluyoruz. Esasen tarihlerde de hata mevcuttur. Mesela, 
Buda I I veya M. Ö. 7· yüzyıl da yaşamış deniliyor. Günümüzde kabul edilen tarih 
(560-480) dir. Konfiçyüs, M.Ö. 7-8. yüzyıl deniliyor, günümüzde benimsenen tarih ise 
(551-479) dur. 

Ş. Sami, batı ülkelerinde esatir'e mitoloji veya mitolocya adlı bir ilmin varlığını 
ve bunun mekteplerde öğretildiğini ve bu sahada "hesapsız kitaplar ve risalelerin taf
sil ve izah olun"duğunu, doğuda ise bu sahada bir çalışma ve eser bulunmadığını, 
-zımnen eksiklik saymaktadır- söylemektedir. (Sf. 7) "Lisanımızda bir ismi mah
susu yoğise de, ayeti kerimedeki" ".:ı,;J _,l'l _ı;kL....I" (Esatürül evvelin) tabiri eelilinden 
"mitolöcya". murad buyrulduğundan, "mitolocya" kelimesini "esatir" kelimei asli
yesiyle tercüme" ettiğini ve muhtelif eski kaviinlerin esatirini kısa bir şekilde toplayıp 
yazınağı münasip gördüğünü belirtiyor (Sf. 7). Ş. Sami "Yunanı kadim ve Roma Esatiri" 
başlığıyle, önce Yunan, Roma mitolojisini anlatıyor. Bunları, "Etrüsklerin Esatiri", 
Kıptilerin, Fenikelilerle, Kartacalıların, Asurilerin, Süıyanilerin, İskitlerin, İranlle
rin (Zerdüşt dini ve Mazdekçilik dahil), Hindlilerin (Bralımanizm dahil, V ed alardan 
'bir sayfa tercüme ile bahis var), Budda dini'lıakkında bilgi veriliyor), Çinliler!n (Kun
futse'den ve dininden, Laotse'den bahsediliyor). Arapların, Keltlerin,. Cermenlerin, 
İsk~ndinavyalıların, Peruluların, Meksikalıların, Japoııların (Gapon diyor, Budda ve 

8 Ş. Sami, Esatir, İkinci tabı, İstanbul I3II, Cep Kütüphanesi; Adet 2. Milıran Matbaası. 
9 Milll Kütüphane'de yukarıda adı yazılı kitap mevcut değildir. Yalnız (Milli Kütüphanede Mev

cut Arap Harfli Türkçe Kitapların Muvakkat Kataloğu, İkinci Cilt, 662 inci sayfadan 664 üncü sayfa 
dahil, yayınlanmış muhtelif kitaplarının Cep Kütüphanesi yayınlarından olduğunu ve Milıran matbaa-
sında hasıldığını tesbit edebiliyoruz. · 
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Şinto dinleri dahil) dinlerinden "Esatir" adiyle bilgi vermek istiyor. Konulardan· da 
anlaşılacağı üzere bir bakıma dinler tarihidir. Kitabının son bahsinin aclı "Vahşll.erin 
Esatiri" dir. Bu başlık altında "Sibirya'daki Kıpçaklılar" ve Afrika, Finliler (Finiyen
ler) den, ilmi hakikati kifayetsiz bazı açıklamalarda bulunuyor. Bu bahsi ''l;ıugünkü 

. . 

günde kürei arzın üzerinde bulunan insaniardan ciddi bir din tammayan" birtakım 
maddelere ibadet edenlerin 150 milyon nüfusa yakın olduğunu (Sf. 107) söyledikten 
sonra, Ş. Sami kitabı şu cümle ile sona erdiriyor: 

"İşte, ıiev'i beşer akvaımndan en meşhurlarımn zaptolunabilen esatiri buıılar
dır. İnsanlar· cehaletlerinde daha nice itikadatı batıla ve efkan garibiyede bulunm~ş
larsa da, cümlesinin esatiri zaptolunamadığından ve bilinmemesi bilinmesinden iyi 
olduğundan, ziyade öğrenmeği arzu etmemeliyiz" (Sf. ıo8). 

Henüz o zamanlar bu sahada derin çalışmalar olmadığından bu kitapt~ki tarih 
ve esatide ilgili bazı yanlışlardan başka, mitoloji ile diıılerin birbirine karıştırıldiğım 
görüyoruz. Brahmanizm, Budizm, Zerdüştlük, Şintoizm, Kungfutse dini v; b. 'gibi 

. dinler mitoloji ile bir tutuluyor; üstelik Yunan mitolojisinin bu diniere üstün "ahlaki 
ve medeni gelişrneğe elverişli" cephesi olduğunu, bilhassa belirtmek ciddi tartışmaları 
gerektirecek görüşler ihtiva etmektedir. Bu gibi düşünceleri ilmi yetersizlik olarak ma- . 
ruz görmek mümkündür. Burada bilhassa, Ş. Sami'nin kitabımn son cümlesinin, nasıl 
ilmi araştırma, hakikat aşkına, inancına aykırı düştüğünü belirtmek isteriz. "B~linme
mesi bilinmesinden . iyi olduğundan, ziyade öğı·enmeği arzu etmemeliyiz" görüşünü 
hatalı buluyoruz. 

İkinci meşrutiyeti müteakip maddeciliğe ve din düşmanlığına mitolojinin alet 
edildiğini ve türlü değiştirme ve saptırmalarla bu yola sık sık gidildiğini müşa

hede ediyoruz. Hakikat sevgisi, objektif araştırmaların lüzumuna inanç bir ·tarafa 
bırakılmak suretiyle yer yer, birtakım mirolojilerden parçalar_ Türkçeye çevrilerek, 
tanrının insan uydurması olduğu ve dolayısiyle her tabiat kuvvetinin veya büyük 
kahramanların ilahlaştırıldığı telkiniyle, ilmi bir ara§tırma ve· maksattan ziyade, 
husus!, keyfi inançların ispatıi:ıa hizmet için, mitolojiyle vakit vakit ilgilenildiği, 

daha doğrusu onun sömürülmek istenildiği görülüyor. Bu hareket tarzı da Ş. Sami'nin 
görü§ ve inancına aykırıdır. Mitolojiyi başka maksatlar naımna umumlleştirip, Allah 
inancına ait hükümler çıkarma teşebbüsleri bahsimiz dışında kaldığından . üzerinde 
daha fazla duracak değiliz. Esasen mitoloji tarihi ile ilgili olarak çevirmelerden 
yalmz bir örnek daha zikretmekle yetineceğiz. Buııların mahiyeti, kaynakları ve 
verilen bilginin tahlil ve tenkidi, hata ve yanlışların gösterilmesi pek ayrı ve uzun bir 
yer tutacağından sadece anahatlarına, hatta bir bakıma bir dinler ·tarihi çerçevesi 
içerisinde mütalaa edilebilecek konularına temas edeceğiz. 

ı887 yılında I I nci defa basımı yapılan M. Eelarn'un "Tarihi Esatir"i 1329 yı
lında Türkçeye çevrilip yayınlamyar 10• 

Bu kitapta gerek yazar gerek çeviren, gayelerinin ilmi inceleme ve hakikati araş
tırma olduğunu, doğru yanında batılın (fezail ve rezailin) tamnınası gerektiği düşün
cesinde olduklarını zikrediyorlar. (Tarihi Etatir) de, Esatir ilminin tarifi ve putperest
liğin kökleri, kaynağı üzerinde duruluyor. Mitoloj kelimesinin grekçe, masal demek 
olan Mytos ile kclarn ve ilim demek olan locös lafzından mürekkep olduğu belirtildik
ten sonra, mitoloji şöyle tarif ~diliyor: '' Mitoloji denilen ilmi esatir yahut ilmü h ura-

. 10 M. Edom, Tarihi Esatir -Mısrüerin, Acemlerin, Hindulann, İskandinavyalıl~nn ve Golvaların 
esatiri hakkında dahi mücmelen itai malılmat eder- Müterdmi Mustafa Nuri, Dersaad~t (İstanbul) 
1329, Araks Matbaası. 

B 
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fat müşriklerin ve bilhassa Roma ve Yunan ekvamının taptıklan birtakım ilahei ka
ziberiin tevarih ve vekayiinden ibarettir". (Sf. ı 2) Dini bir görüş ve inancın hakim 
olduğu bir girişle, Adem ile Havva'mn, Aden bahçesinden, cennetinden kovuluşuyle, 
onlardan gelen neslin kendilerini yaratan Allahı Azimüşşam unuttuklan, tufanla ter
biye edildikleri, fakat Nuh'tan sonra gene dinsizliğe sapıldığı, u:luhiyet fikrinin tama
men silinmeğe başladığı bir sırada İbrahim peygamberin aydınlattığı, fakat bir müd
det sonra gene sapıtıldığı, tabiat kuvvetlerine, güne§e, yıldıza, aya... hatta hayvan 
v.e ağaçlara v. s. ye tapıldığı anlatılıyor. · Putperestliğin, böylece daha sonra oldu-
ğunu ortaya koymak istiyor. · 

İnsanların baştan Tanrı'yı, Allah'ı tanıdıkları, fakat sonra sapıttıkları inancı 
yanında, insanların en iptidailerde bile, yaratıcı bir kuvvet ve kudrete taptıkları ve 
hatta Yüce Tanrı inan.cımn olduğu hakkındaki iddialara (bilhassa W. Schimidt), 
inançlara burada kısaca temas edilecektir. İslamiyet görüşü de sapma ve saptırriıanın 
sonra olduğu noktası üzerindedir. 

Tarihi Esatir 'adlı eserin büyük bölümü Yunan Mitolojisine aittir (Sf. 248). Mısır 
(Sf. 249); İran (Sf. 257), (Zerdüşt dini de dahil), Hindular (Sf. 266) (Brahmanizm 
dahil), İskandinavyalılar (Sf. 279), Gol akvamının esatiri (Sf. 286) olarak -yaşayan 
dinler de dahil- esatir adiyle açıklanmıştır. 

Burada MİTOS kelimesi üzerinde biraz daha durmayı faydalı buluyoruz. Söz
lüklerde, ~'Tarih öncesine dayanan efsaneleri (mit) inceleyen bilim" 11 veya "Eski 
zamanlarda bazı kavimlere mensup insanların inandıkları ve taptıkları mabutlara; 
yan mabutlara ve kahramanlara ait efsaneler, masallar, hikayeler biliği. Esatir ilmi. 
Gı:ekç~de: Mutos=hikaye, Logos=söz" 12 Yabancı kaynaklarda: "Mitoloji adı al
tında, bir yahut bütün halkların mitlerinin derlenişini, tasvir ve takdimini ve açıklan
masını anlamak daha iyi olur" 13 denmektedir.· Bir diğerinde: "Mythus (grekçe. Hi
kay~, masal), İ_lahların tarihi. Mitleri toplama ve onun sistemarize edilişi "rriitoloji 
olarak belirtiliyor 14• "İ lahlar nereden geliyorlar= Theogonie; Dünya ve onun olay
larının oluşu=Kosmogonie" V. S. (Aynı eser. Sf. 327). "Alemin oluşuna dair mitolo-

.jikyeya telseti tasavvurlar. Kosmoloji: Kosmoloji; Alemin mahiyetine dair tasavvurlar: 
Onun oluşu, devamı; alemin bir sonu var mı, yok mu? İ yi tertiplenmiş bir kül müdür, 
bir oyuı:ı mu? ... gibi meselelerle meşgul olan ilim" (Sf. 237) "Mitos: ilahların Tarihi; 
dünyanın yaratılışını, ilahların n~ünasebetlerini, tabiat üstü kuvvetlerin maceralarını 
anla:tan, hemen· her dinde bulurian ve en eski zamanlara ait olan hikayeler ki, göze 
görünen bir hakikati anlatmamakla beraber eski zamanların lisam ile insanlara doku-
nan bir tabiat üstü hakikati temsil ve beyan etmeğe çalışır" 15 • -

Mitoloji Leksikonu'nda: "Mitoloji, merkezde mu tat ila.hl varlıkların bulunduğu, 
hikayelerin mahsulü, verisi" dir 16• Ve nihayet, Cemal Tollu'nun Mitoloji kitabında: 
"Eski dilimizde (Esatir) adı verilen Mitoloji, milletierin eski devirlerine. ait masal, · 

11 Türkçe Sözlük, T. D. K. İst. 1945, Cumhuriyet Basrmevi, Sf. 414. 
, 12 Ali Haydar Taner, Yabancı Kelimeler lugati, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1941. Sf. 432, 433· 

13 Anton Anwander, Wörterbuch der Religion, 1948, Echter-Verlag Wür~burg, Sf. 199. 
u Alfred Bert4olet, Wörterbuch der Religionen, Alfred Kröner Verlag Stuttgart, 1952. S. 327. 
15 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş. ilahiyat Fak. Yay. Ankara 1955, Güven 

Matbaası. Sf. 241. · · 

· 16 Hermann Jens, Mythologi~ches Lexikon, Gestalten der griechischen, römischen und iıordischeİı 
Mytologie, München, Wilhelm Goldmann Verlag, 1958. S. 6. 



TÜRKİYE'DE DİNLER TARİHİNİN TARİHÇESİ I 15 

efsane ve hurafelerdir" deniliyar 17 • Bu kitapta Mitoloji, tarih boyunca vücuda gelen, 
bir nevi yalanlar, türlü kuvvetlerin, bilhassa tabiat kuvvetlerinin insam a§an, heqeyi 
tanrıla§tırma gayreri olarak gösteriliyor. 

. 1 

Dinle,- mitos arasındaki farkı, Dinler Tarihi ile Mitolojinin farkım daha. açık bir 
§ekilde görmek, ancak Dinler Tarihinin konusunu, dinin anlamım inceledikten sonra 
kesin olarak anlamak mümkün oluyor. Burada bu münasebetle dinler tarihinin mito
lojiyi de ihtiva ettiğini belirtmek yerinde olur, samyoruz. 

Türkiye'de yayınlanmı§ mitoloji sözlükleri veya Grek ve Romen mitolojileri veya 
ba§ka bir deyimle eski Yunan ve Roma dinlerinden bahseden bu gibi kitaplardan ayrı 
ayrı açıklamalar yapacak değiliz. Türkiye'de mitoloji kitaplarının sayıca az olmadı
ğım ve ba§lıcalarııu kaydetmekle yetineceğiz 18• 

İslamlık, Hıristiyanlık, Musevilik, Buddizim ... v. b. dinlerine, kurucu veya pey
gamberlerin hayatına ve tarikatiara dair muhtelif müstakil eserleri buraya almıyor, 

yalıuz Umumi Dinler Tarihi veya onunla çok zaman yakın bir bağlantı kuran mito-
loji-Esatir kitapları üzerinde durduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. · 

III. 

TÜRKİYE'DE İLK DİNLER TARİHİ KİTABI 

İkinci me§rutiyeti müteakip Ahhıet Mithat Efendi (Tarihi Umumi Dersi)'nin 
( muallim) i olarak kainatın yaratılı§ından, Hazreti Adem' den ba§layarak, bilinen 
peygamberler ve dinlerden (Hintliler, Çinliler, Mısırlılar, İbraniler ... ) mitolojilerden 
etraflıca bahsetmekteydi. 

(Darülfünun Dersleri) ba§lığıyle o vakitler yayınlanan muhtelif dersler yamnda 
Ahmet Mithat'ın ..,-Bismillahirrahmanürrahim- besmeleyi müteakip "Tarihi Ed-
yan" matbu notlarııu, takrirlerini görüyoruz 19• -

Ahmet Mithat (Efendi) dersine "Talebe ile bir hasbıhal" ba§lığıyle §öyle 
ba§lıyor: 

17 Cemal Tollu, Mitoloji: Yunan ve Roma, İstanbul 1957, Maarif Basımevi. (Güzel Sanatlar 
Akademisi Yayınlarından Nu. 21) (Giriş, Sf. 3). · 

18 Ş. Sami, Esatir, İst. 1311, Cep Kütüphanesi: Adet 2. Milıran Matbaası. 
M. Edom, Tarihi Esatir-Mısrilerin, Acemlerin, Hinduların, İskandi~avyalıların ve Golvaların 

esatiri hakkında dahi mücmelen itai malfunat eder. Mütercimi Mustafa Nuri, İst. 1329 Araks Matbaası. 
Nüzhet Haşim Sinanoğlu, Grek ve Romen Mitolojisi, Ankara 1931. · · 
N. Ata:ç, Mitoloji, İstanbul 1932. -
Peterich, Eckart: Küçük Yunan Mitologyası~ Çev. Dr. Suat Yakup Baydur. İst. 1946. Milli Eğitim 

Basımevi. "Dünya Edebiyatından Tercümeler. Yardımcı Eserler Serisi: ı". 
Aktay, Salih Zeki: Mitoloji, İstanbul (1948), Varoğlu-Ülkü Yayınevleri. "Faydalı Kitap: ı4". 
Uraz Murat, Küçük Mitoloji, Yunan-Roma. C. I. İst. Nurgök Matbaası. _ -
Tollu, Cemal; Mitoloji: Yunan ve Roma, İst. 1957, MaarifBasımevi_(Güzel Sanatlar Akademisi 

Yayınlarından Nu. 21). · · · · 
Necatigil, Behçet, Küçük Mitologya Sö~lüğü, İst. 1957. "Varlık Yayınları". 
19 Darülfünun ve Şueba~ Duruvsu Aliyyesi, 15. Cüzü Salıifesi, Ders Sahifesi ı- Bu cildin cüzü 

sahifesi 338 ve ders sahifesi 84 (dahil) devaİn ediyor. Bu büyük boy kitaptan sonra orta boy kitapla ders
ler yayınlanıyor. Darülfünun Dersleri, Sf. ı- den elde mevcut ı6o ıncı sayfaya kadar Btidda ·dini: bahsi 
devam ediyor. · 

Darülfünun Dersl!!ri, Tarihi .Edyan, muallimi, Ahmet Mithat, Darülhilafe, Sırat-ı Müstiı.kim Mat-
baası, 1328. . · -
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"Efendilerim! 

Maarif Nezareti- Aliyesi tarafindan bu defa ağır, zahir hale nazaran halcikaten 
pek ağır bir vazife ile tavzif olunduk. "Tarihi Edyan" dersine memur edildik. Bizde, 
tedrisatı. Osmaniyemiz aleminde şimdiye kadar henüz tedris edilmemiş bir ders. N e 

· kitabı diniyemize girmiş, ne kitabı tarihiyemize dere olunmuş. Adeta yeniden tedrisi 
lazım gelen bir ders. Muallim için de ağır bir vazife müteallim için de!" (Cüzü Sf. 
ıs, Ders Sf. ı). 

Ahmet Mithat, Dinler Tarihini anlamak, kavramak için ne gibi yardımcı bilgi
lere;bilhassa.umumi tarih ve umumi coğrafyaya, dinler coğrafyasına cheınıniyet veril
.mesi. gerektiğini söyledikten sonra,. behemehal kendi dinimizi iyice bilmenin karşıla§
tırma bakımından çok faydalı olduğunu bildiriyor. Ahmet Efendi, Dinler Tarihinden 

. ve dinlerin karşıla§tırılmasınçlan İslamiyetİn hiçbir çelcineceği olmadığını, ancak diğer 
. dinlerin Kaqılaştı;rmalı Dinler Tarihi'nden . kuşkuları olması gerektiğini, haklı olarak 

söylemektedir. . . . . . 
Ahrriet Mithat'a kadar, doğuda, TÜrkiye'de Dinler Tarihi adını alabilecek kudret 

ve seviyede bir kitabe -maalesef- rastlanılmıyor. Hatta İslam aleminde bütün peygam
berlerin tarihini, ilmi bir metodla ve ilmi kaynaklar zikriyle, mufassal bir şekilde. in
celeyen, tatmin edici bir peygamberler tarihine bile bol bol rastlamak kolay olmuyor. 

Dinler Tarihi bakımınqan batı'da, bilhassa Almanlar, sonra İngilizler ve bunları 
müteakip Fransız ve diğer milletiere mensup bilginierin bu sahada yayınları görülüyor. 
Ahmet Mithat Efendi bunlara işaret ettikten sonra, "Tarihi Edyaiı" derslerinde ve 
ya0nlanan kit~bında, o zamanlar Hollanda'nın Leyde Üniversitesi Dinler· Tarihi 
Profesörü Şan töpi dölasosiy (Chantepie de la Saussaye)'in "Tarihi Edyan Mecellesi" . 
adİı kit~bıri ikinci basımından, esas kaynak olarak faydalandığmı, ve sık ·sık ta bu ·zatı 
baş kaynak olarak aldığını övünçle tekrarlamak samimiyetini, dürüstlüğünü gös
termiştir, 

Dinler Tarihi'nin, umumi tarihteki dini bilgiyi yalnız genişlik bakımından değil, 
onları birbiriyle karşılaştırma, benzer noktaları bulma, ayrı noktaları gösterme, 
zamafr'·içerisinde türlü tesir ve gelişmeleri belirtme, sistemli bir tahlil ve ineelerneğe 
tabi tutma bakımından da farklılık gösterdiğine, Ahmet Mithat pek kısa da olsa temas 
etmektedir. 

Aliinet Mithat Efendi'nin (Tarihi Edyan) ı:ımm ilk basımı (Darülfünun Dersleri) 
arasında yayınlanmış olanıdır. Bu ilk basımla ikinci basım arasında önemli bir ·ayrılık 
yoktur. Yalnız kitap biraz daha düzenlenmiş, sınıftaki takrir biraz daha derlenip top

. lahrrtıştıF- 20• İkinci basımı takiben bir iki yıl sonra 3 üncü basımı yapılmıştır. İkinci 
basımla üçüncü basımı kaqıİaştırdık. Arasında bir fark tesbit · edemedik. Hiçbir 

. değiştirme veya katma olmadan aynen basılmıştır 21 • · 

Darüifünun Dersleri "Tarihi Edyaiı" başhğıyle, ikinci ve üçüncü basımı yapılan 
kitaplarda ise adı "Tedrisf Tarihi Edyan" başİığıyle yayınlanmıştır. Darülfünun Ders
leri olarak yayınlanan bu notların kitap haline getirilmiş ikinci basımında "Tarihi 

' Edyan" m ·lüzum ve ehemni.iyeti başlığıyle ilk derse başlayan Ahmet Mithat : 

20 Müellifi: "Hakimi şehir" Ahmet Mithat Efendi "Hazretleri": Tedrisi Tarihi Edyan, Tabı ve 
.· iıaşiri Darülfüiıun ilahiyat Birinci sınıf talebesinden Aksekili-: Ahmet Hamdi, Birinci Ciid. 

Darülfünfuıu Osma!ıi ilahiyat Şubesinde ve "Medresetül Vaizin" de tedris olun~r, İkinci Tabı. 
İstanbcl 1329. (Hürriyet) Matbaası, "336 sayfa." 

21 "Müellifi: Hakimi şehir "Ahmet Mithat Efendi" "Hazretleri", Tedrisi Tarihi Edyan, Tabı ve 
naşiri: Huki.ık Matbaasi· Sahibi Eşref "Hazretleri", Üçüncü "tabı", İstanbul 1332-1330, Hukuk Mat
baası. "336-Sayfa". 

] 
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"Din-i İslam ahirüledyandır. N ebi Zl§an efendimiz dahi hatem-ül enbiyadır. Bu. 
halde evail-ül edyanı bilmek; ve ekadim-ül enbiyayı tanımak ·lüzumu kendisine 
zahir olur. 

Kur'an'ı azirrtü§§an dahi bize bu lüzumu irae eder.." (Sf. 2) diyor. 

Kuran'ı Kerim'de 28 peygamberin adından bahsedildiğini, başkalarının da ol
duğunun belirtildiğini ve İslam dininden başka dinlerden de bilgi verildiğini söylü
yor ve "Dini İbrahim Hanif" i yad ederek bazı e':'liyayı kirama nazil olan suhuftan 
ve bazıhı.nna nazil olan kitaplardan da bahseder; diyor. Böylece İslamiyette peygam
berler ve diğer dinler hakkında bilgi verilmesini, bu maksatla ilmi çalı§ına olmasını 
tabii gördüğünü delil olarak belirtmek istiyor. Ahmet Mithat'ın a§ağıdaki duşüneesi 

. de dikkat çekici oluyor: "Tarihi Edyan'dan hıristiyanlık muhterizdir. Zira Hıristiyan.:: 
lık nazarında feyziilahinin mebdei fedai İsa mesihtir. Andan evvel fuyiz yoktur. Haz.:: 
reti Adem'e varıncaya kadar enbiyayı zi§an haze~ah yalnız "patriyara'' olup kavmve 
kabilelerinin hükumet perleraneleriyle me§gul olmu§tur. Vakıa "Ahdi Atik". diye ve 
hazreti kelimullahdan bcd'a ile enbiyaı beni İsrail kitaplarını kitabı mukaddeseden 
acidederler ise de kendi· mebanii iymaniyeleri anlardan bambaşka bir tarzda olduğu 
dahi mebhası mahsusunda görülecektir. Bu halde edyanı semaviyeden e\ivel tekariıül 
ve hatta tekemmül etmiş dinler görmek ve hakikah tevhidi ve ibadetlerin birçok su.: 
retlerini anlarda bulmak hıristiyanlığın mebna ve İnenabü haka)riki diniye o~duğu, 
davasıyle tevfik kabul etmediğinden anlar tarihi edyandan taha§ide ma~urdurlar. 
Vakıa bu taha§inin Avrupaca hiçbir cheınıniyeti olmayıp müste§riklerin kitabı ka
dimei diniyeleri Avrupa llsaniarına ~rcümeleri sayesinde bu ilmi· cedid terakki ettik-· 
çe etmekte bulunınu§ ve. hemen her darülfünunda tedrise ba§lanmış ise de anların 
taha§isi mileli hıristiyaniyeye. mezun olmadıkları bir§eyle iştigal suretini vermektedir. 
Bizim müslümanlar nezdinde ise hakikati diniye ve ilahiye kadimdir. Üssülesas haz
reti ebülbeşere inayeri efzai vuku bulan tatimi rabhani üzerinde müessestir. İnsanla
rın hak yolunu gaip etmeleri ve türlü evhama dü§meleri o hakikati ·asliyeden zamanen 
ve mekanen tebaüdleri üzeri.ne vukua gelmi§ bir keyfiyettir. 

İ§te Tarihi edyan bize nevi be§erin §ti tekamülah diniyesini ayan beyan :göstere
cektir ki neticesinde dini İslamıinızın maksadı diniyeyi tamamİyle hasıl etmiş birçok · 
zünun ve hayalatı batılayı tardederek hakayiki makuleyi meydana çıkarmış bir dini 

· mübin olduğunu enzarı hikmetimiz önünde kü§ad eyleyecektir ki bu lüzumı.in ehem
. S iyeti daha ziyade tafsilat ile izah olunmaktan müstagnidir. Zaten_ durusu atiye pey~ 

derpey bu izahat ve tafsilah bize verecektir" (Sf. 4, 5.). 
Dinler Tarihi'nin varlığına kar§ı göz yum up onun üzerinde çalı§ınamak. veya 

buna cephe almak, küçümsemek gibi hareketlere, davranı§lara karşı Ahmet Mithat 
Efendi. §Öyle hjt;;ı.bediyor: 

"Vakıa varidi hahr olması lazım gelen bir§eydir. Fakat bu çare deve ku§Unun 
arslana, kaplana karşı bulduğlı çareye benzer. Rivayet olunan menkibesine göre deve 
ku§U o yırtıcı hayvanları gördüğü zaman gözlerini kapar imi§. Kendisi ·görmüyor ya! 
Tehlikede yok demek. Haydi biz kendi nefsimizi o suretle koruyabilelim. Fakat §ahsi
yeti maneviyemiz olan milletimizi ne yapalım? Tehlikeyi o görüyor. Hem· de ve ese
faki tehlike diye görmeyip selamet diye görüyor. Andan kaçmak istemeyip ana meyil 
ediyor. Şüphe yok ki tarihi edyan mebahisinde münke§if olacak hakayikte büyük teh
likeler vardır. Ama bakalım bu tehlikeler asıl kii:nler içindir? Kırk senelik kadar uzun 
bir zamanımızı bu iştigalata hasrederek müdafaalar ve beşairi sıdkı nübuvveti Mu,. 
hammediyye ve Niza-i İlim ve Din gibi birçok asan acizanede bilataraf isbat eyledi-
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ğimiz vechile tehlike asıl hıristiyanlık ve hatta.' Yahudilik içindir. Bunların Yahudiliğe 
kaqı ettikleri tahtielerin kısmı küllisini İslam dahi "İsrailiyet" diye red ve cerh eyle
miŞotir. Esası ulumu tabiiyeye ait olan· hatalan İslamcia bulamazlar . 

. Mesela Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'ııın hilkatiyle bir 
ta.!'~f kaburgalanndan birisi eksik olması meselesi gibi mesailde Kur'an'ı Kerim'de 
hiÇbir sarai?-at bulunmayıp ... " (Sf. I I.) Esatir kitabı müellifi Ş. Sami'nin görü§ünden 
farklı dü§üncelerle dinler tarihi konuları üzerinde duran Ahmet Mithat'ın "Müver
rihi Edyaııın bitaraflığı ve Noktai Nazarı" bahsi de üzerinde durulmağa değer bir 
seviyede görünüyor: 

'Tarihi edyaııın netayici mesaisi edyaııı semaviyenin aleyhinde çıktığıııı gördüğü
müz halde bizim maksadımız edyaııı semaviyenin ikmal ve ilası olan dirii İslamımızı 
müdafaadan ibarettir zannolunm~malı. Tarihi Edyaııın gayesi bu değildir. Zaten 
Tarihi edyan hiçbir din aleyhine taarruz yolunda tesis ve te§kil olunmamı§tır. Edyaııı 
semaviyenin aleyhinde olması zımni bir keyfiyettir. Tarihi edyanın gayei sariliesi 
dinleri birer birer öğrenmek ve mecmuunu biribiriyle kıyas etmekten ibarett_k Bu 
gayeye vusule kadar inki§af edecek hakayik ile tenevvür edecek gözler, fikirler anlarca 
edyaııı semaviyeden maksut olan yahudiyet ve nasraniyeti bir tariki tekamülün niha
yeti halinde görüp öyle dü§üneceğine bu dinlerde tekamül yerine bir tedenni istigrap 
eylerde i§te bu cihetten tarihi edyan zü:nnen edyaııı semaviyenin aleyhinde zuhur 
eder" (Sf. I3, I4). 

Ahmet Mithat Efendi bu bahis münasebetiyle, Yahudilik ve Hıristiyanlığın za
yıf noktalan üzerinde duruyor. Bunu hissi olarak değil ilmi olarak arzettiğini belir
tiyor ve "Tarihi Edyandan maksat hiçbir dinin aleyhinde bulunmamak ve. yalııız ed
yaııı mevcude ve maltimenin mahiyetierini öğrenmek olduğiına göre müverrihi edya
riın tetebbu edeceği diniere mukabil tamamİyle bitaraf ·bulunması zaruret hükmüne 
girer" (Sf. I5)· 

Ahmet Mithat Efendi'nin diniere kar§ı tarafsız ve ilmi inceleme, ara§tırmada bu
lunmak fikri ve neticede hakikatİn l§ığının hangi dinde belireceği dü§üncesi samimidir. 
Dinler arasındaki benzer mü§terek, veya ayrı tarafların neler olduğunun tesbitinin 
gerektiği dü§üncesi de Dinler Tarihine elbetteki uygundur. 

Ahniet Mithat Efendi'nin Tarihi Edyaııı, Şantöpi dö la Soseyi'nin eserinin ikinci 
basımıruh da düzeltilmi§ §ekline dayanmakta ve Ahmet Mithat kitabıııın birçok ye
rinde bilhassa bu kaynak üzerinde tekrar tekrar durmaktadır. 

Ahmet Mithat Efendi'nin Dinler Tarihi= Tarihi Edyaııı §U balıisieri ihtiva et
. mektedir: 

Ders I- Tarihi Edyanın Lüzum ve Ehemmiyeti (Sf. 2); Ders 2- Talebenin hazır
lanması (Sf. 5); Ders 3- Muaİlimin Hazırlanması (Sf. 9); Ders 4- Müverrihi Edyaııın 
bitaraflığı ve noktai nazarı (Sf. I3); Ders 5- Tekamülatı biniye ve Tetebbuatı Rici
ye (Sf. I7); Ders 6- Vah§eti iptidaiye faraziyesi ·aleyhinde intikad (Sf. 22); Ders 7-
Tetebhuatı riciye erbabıyle uzla§mak- (Sf. 27); Ders 8- CoğrafYai Edyan Noktai Naza
nndaiı-Safhı Arza bir N azar (Sf. 30); Ders 9- Meratibi İrfaııı Be§er (Sf. 33); Ders IO
Vah§eti Mutlakası İçinde İnsan (Sf. 38); Kuvvei Tabiiye ve İnsan (Sf. 39); Kuvvei 
Tabiiyeye Mukabil Bir Tekamül (Sf. 4I); Ders Ir- İlk Tarzı ibadet (Sf. 42); Ders I2-
Animizm (Sf. 45); Ders I3- Beka ve Tamimi Ervah (Sf. 49); AkideiTenasühe Kadar 
Tekamül (Sf. 5I); Ervaha Peresti§ (Sf. 52); Ders I4- Totemizm (Sf. 53); Fikri Ulu
hiyet (Sf. 55); Halik ve Hilkat (Sf. 56); Ders I5- Kuvvei Bedfaal, §eytanlar (Sf. 58); 
-Eflak Ve Sema (Sf. 6o); Rüesai Diniye ve siyasiye (62); Ders I6- Kehenenin (Kahin-
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lerin) Ulum ve Sanayii (Sf. 64); Ders 17- Meratibi Edyan'ın Tedahülü (Sf. 67); Ders 
ı8- Sekenei Semamn Yeryüz;ünde ikametgahları (Sf. 7 ı); Tarzı İpadetin Tekamülatı 
ve semaya Teveccühü (Sf. 74); Ders ıg- Feti§lerin, putperesderin ibadetleri kimleredir
(Sf. 76); Ders 20- Din Vazılıları ve Kitapları (Sf. 79); Ders 21- Kısmı Sani Hususiyat 
Feti§ Dinleri (Sf. 84); Moğollar (Sf. Bs); Ders 22- Okyanosiler (Sf. go); Ders 23- Afri
ka Feti§ileri (Sf. g8); Ders 24- Amerikalılar (Sf. 104); Dc;rs (2S Meksika, Peru) (Sf. ı 14); 
(Putperestlik Dinleri) (Sf. xgo); Ders 26- Edyam Minderesei Putperesti-Mısır Dini 
(Sf. 123); Ders 29- ( Geldan ve Asur ve Fenike ve Filistin ve Arap Dinleri) (Sf.· 140); 
Ders go- (Bel Marduk'tan bahsediyor) (Sf. 146); Ders gı- (Geldan) (Sf. ısı); (Asu
riler ve Filistiler (Sf. ıs6); Finikeliler (Sf. ıs7); Ders 32- Araplar (Sf. ı62); Ders 33-
Yunan Ve Roma (Sf. ı68); Ders 34- Geldanllerin Ab-su (Sf. 174); Ders gs- (Yunan) 
(Sf. ı82); Silav, Germen ve Selt dinleri (Sf. ı8S); Dersg6- İslavlar (Sf. ıgo); Ders 37-
Seltler (Sf. 197); Ders 38- Kitabı Mukaddes Sahibi Putperestler7Çin Dinleri (Sf. 203); 
Çinde Edyam Mevcude (Sf. 206) ; Ders 40- Çin Hükemasından Bazıları (Sf. 2 ı 7); 

· Ders 41- Kitabı Mukaddese (Çinle ilgili) (Sf. 223); Şu-King, (Sf. 224); Şi:-King (Sf. 
226); Li-Ki (Sf. 227); Se-Şu (Sf. 229); Ders 42- Tao-Te-King (Sf. 231); Esas Akaid 
(Sf. 23S); Dini kadimin Bakiyesi (Sf. 238); Ders 43- (Sf. 241); Ders 44 (Sf. 2S ı) (Tao
istlerden bahsediliyor); Japonya Dinleri: Mevadı Münderece: Japonların Mu~adde
matı-Japonya'da Edyan-Şintoizm ve Budizm Münazaatı Şinto. ve Kitabı Mukaddese
İlalı ve İlaheler-Fikri Ahret-İbadet-Şintoizmin Tekamülatı Tedriciyesi-Avam nasın 
dince hali hazır-Netice. (Sf. 2s6); Fersi Kadimin Zerdü§t Dini (Sf. 276); Zerdü§t 
(276); Zend-avesta (Sf. 276); Maabidi-. Zerdü§tiye (Zerdü§tilerin iki ilahı v. b.) (Sf. 
28o); İkinci derecedeki ilahlar (Sf. 282); Ehrimen (Sf. 283); Dini Zerdü§tinin Aka
yidi Esasiyesi (Sf. 283); Tarzı ibadet (Sf. 288); Zerdü§tilerin Alıreti (Sf. 28g); Hin
distan Dinleri (Sf. 390); Maabidi Veda ye (Sf. goo); Vedalar Dini kadiminin Tarzı 
İbadeti (Sf. 304); Diyaneti Vedayeden daha evvel (Sf. go6); Dini Brahmani (Sf. gog); 
B ralımanlar K astı (Sf. 3 II) ; Dini Brahmaninin Alıreti (Sf. 3 ı 3) ; Mezahibi B ralıma
niye (Sf. 313); Hinduizim Dinleri (Sf. 314); Budizim (Sf. gı8); Buda (Sf. gı8); 1fi?
distan'da Budizim (Sf. 323); Budizmin Çin'de in:ti§arı (Sf. 32S); Kore'de J~ponya'cla 
Budiliğin inti§arı (Sf. 326); Budizmin Tibet'te İnti§arı (Sf. 327); Budizmin Moğolis-. 
tan'da İnti§arı (Sf. 328); Budizmin Ciheti Cenubiyede İnti§arı (Sf. 328); Akayidi Bu
diyenin Esası (Sf. 329); Budihi ve meratibi selasesi (Sf. 332); Meratibi Budiye (Sf. 
332); Edyam Budiye (Sf. 33S) Böylece birinci Cildin sonu 24 Nisan 329 yılında Ahrrıet 

. . . 

Mithat Efendi tarafından tamamlanmı§ oluyor. 

IV 

AHMET MiTHAT'TAN SONRAKi DİNLER TARİHİ KiTAPLARI 

Ahmet Mithat Efendi'nin Tarihi Edyan kitabından (1329) sonra Darülfünun mü
derrislerinden M. Şemseddin (Günaltay)'ın (Tarihi Edyan) kitabım görüyoruz 22, 

Bu kitap §U balıisieri ihtiva ediyor: . 
Mukaddeme (Sf. 3); İlmi Edyan-Tarihi Edyan. Felsefei Edyan (Sf. 7); ilmi 

Edyamn Zuhur Ve İnki§afi, Tarihçesi (Sf. 8); İlmi Edyamn Alemi İslam'da Vaziyeti 
(Sf. 13); Din, bir ilmi mahsus mevzuu olabilir mi? (Sf. ıg) Diniri Mahiyeti (Sf. 22); 
Dinlerin Tasnifi (Sf. 26); Ulemai islama Göre Edyamn Tasnifi (Sf. 34); Be§eriyet de 

22 M. Şemseddin, Tarihi Edyan, Dersaadet (İstanbul) 1338, Kanaat Matbaa ve Kütüphai:ıesi. 
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Din Fikrinin Menşei (Sf. 36); Beşeriyet için dinin lüzumu (Sf. 39); Tarihi Edyan'da 
Müstamel Bazı Tabirler, Teizm ·(Sf. sı); Ateizm (Sf. ss); Monoteizm (Sf. S9); Poli
teizm· (Sf. 6o); Henoteizim (Sf. 6o); Ta!ihi Edyaıi Birinci Kısım Edyanı İptidaiye 
Animizm, Naturizm, Fetişizim, Totemizim Nazariyeleri Ve Bunların İntikadı (Sf. 
64); Hayatı Dinin İptidai Eşkali (Sf. 6s); Animizm (Sf. 67); Animizim Nazariyesi 
Hakkında İntikad (Sf. 82; Naturizim (Sf. 98); Naturizim Nazariyesinin İntikadı (Sf. 
ıo8); Fetişizim (Sf. II3); Totemizim ve Tarihçesi (Sf. ı ı.8) Tatemi Hayvan ve İnsan 
(Sf. "ı4o); Totemizimin Kevni Sistemi ve Cins Mefhumu (Sf. I4S); Ferdi Totem, 
Cinsi Totem (Sf. ısı); Totemizim Hakkındaki Nazariyeler ve Bunların İntikadı (Sf. 
ı6o); Totemizim Hakkında (Dürkhaym) Nazariyesi. Tatemi Mana ve Kuvvet Fikri 
(Sf. ı84); Tatemi Maiıa Fikrinin Menşei (Sf. ıgı);Afrika'daki Vahşi Kavimlerin Dini 
(Sf. 206); Cenubi.Afrika (Sf. 208); Merkezi Afrika (Sf. 213); Şimali Afrika (Sf. 217); 
Amerika Akvaını İptidaiyesi Dinleri (Sf. 2ı8); OkyanusAhalisi Dinleri (Sf. 232); Çin'
de Din (Sf. 242); Kitabı Mukaddese (Sf. 247); Küçük Kingler (Sf. 2SS); Çin'deki Din
ler (Sf. 258); Çinlileriiı•Kadim Dini Sinizi.m (Sf. 2.S9); Konfiçyüs Hayatı ve Mezhebi 
(Sf. 26s); La-ot-se ve Tao-te:..king (Sf. 279); Tao-te king (Sf. 285) Taoizim (Sf. ~92); 
Çin'de Budizim (Sf. 300); Çin Filozofları (Sf. 302); Japonların D mi (Sf. 306); Japon
ların Kitabı Mukadde~eleri (Sf. 3o8). 

-M. Şemseddin (Günaltay) ın (Tarihi Edyan) ı 320 .inci sayfada (Birinci Cildin 
Hitaını) sözüyle nihayet buluyor. 

Türkiye'de bu kitabı müteakip Dinler Tarihi basırriı sahasında gene uzun bir ses
sizlik ve esersizlik kendisini gösteriyor. Nihayet Hilmi Ömer Budda'nın (Dinler Ta
rihi) kitabı yayınlanıyar 23 • Bu vakte kadar Dömezil'in ve Hilmi Ömer'in taş basması 
veya .teksir makinesiyle yayınlanınış notları mevcuttur. Yalmz matbu kitaplar üzerin
de durduğumuzdan onlardan bahis açacak değiliz. Hilmi Ömer Budda, Dinler Tarihi · 
adlı kitabının Önsöz'ünde kitabının mevkiini belirtmek istiyor: "Bu eserin hepsini 
kavrayacak . olan önsözümüzü, metod ayrılıklarından dolayı, başka bir cilt olarak 
çıkaracağımız "İlk dinler" adlı eserimize bıraktık. Bunun için, burada ancak birkaç 
söz söyliyeceğiz. 

Memleketimizde, ilk defa, bu eserle, uzun yıllar süren tetkiklerin verimleri olmak 
üzere, bir dinler tarihi yazılınış oluyor. Şimdiye kadar çıkmış, birkaç kitap içinde, 
herhangi ilmi bir değeri buhınabilenleri, ı897 yılında ikinci defa basılıpf 1904'de Fran
sızcaya da çevrilmiş olan P.-D. Chantepie de la Saussaye'in "Dinler Tarih el kitabı" 
ndan edilen iktibaslardan ibarettir. Halbuki dinler tarihi bilgisi, son yirmi yıl içinde 
harika sayılabilecek derecede ilerlemiştir" 24• · 

I93S yılında basılınış olan ve Hilmi Ömer Budda'nın doçentlik zamarnnda ya
yınlanan bu eserde de hernekadar Şantöpi döla Sosi gene ilk kaynak ola-rak bibliyog
raf)rada yer almışsa da bu defa her balısin sonunda ilgill kitap adlarının· gösterilmiş 
olması kayda değer bir ilerleme sayılabilir. Hilmi Ömer Budda bu eserinde, Budizmin 
uzmanı sayılan Oldenberg'den çok faydalanınış, hatta ondan önemli yerleri çevirmiş
tir (Pali Metinlerine Göre: Gotama Budda" adlı bir eser yayıulayan Asaf Halet Çe
lebi (Önsöz) de şöyle demektedir: " ... Ömer Hilmi Budda'da Budizme hasrettiği 
balıiste hep bu kitaptan (Pali şeriatının. iyi bir müdekkik olan Herınan Oldenberg'in 
eserinden) tercümeler yapınış, hatta çok beğendiği anlaşılan mukaddimeyi bile ay-

23 A. Hilıni Ömer Budda -Üniversite Dinler Tarihi Doçenti, Dinler Tarihi, Dün Ve Yarın Ter
cüme Külliyatı, İstanbul 1935, Vakit-Gazete-Matbaa Kütüphane. Birinci. Cilt, Birinci Basılış. 

u Aynı kitap, Önsöz, Sf. 3· 
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nıyle çevirmiş olduğunu takdirle görmüştüm. Burada Oldenbeı:g'e müracaat etmem 
icabeden yerlerde çok iyi tercüme ettiğine kaani olduğum ÖmerHilmi Bey'in eserine 
başvurduğum çok oldu" 25. 

Bununla beraber bu eser de tam bir dinler tarihi olamaınış yalnız, Hint, Çin ve 
Japon dinleri hakkınd~. bilgi vermek istemiştir. Zaten (Birinci Cilt) olarak yayınlanan 
bu kitap şu balıisieri ihtiva etmektedir: 

"Önsöz (Sf. 3); Birinci Bahis Hint Dinleri -Önsöz- (Sf. 5); I- Hint Dinleri Tari
hinin Büyük Devirleri (Sf. 8); 2- Veda'lar Dini (Sf. II)' III Brahmana'lar (Sf. r7) 
IV Aranyaka'lar les Aranyakas (Sf. I9); V Sfıtra'lar (Sf. 22); VI Vedanga (Sf. 23); 
VII Bhasya (Sf. 25); VIII Veda'ların Allahları (Sf. 25); IX _Kahramanlar (Sf. 4I); 
X Veda'lar Devrinde Rahipler (Sf. 43); XI Vedalar Devrinde Mabedler (Sf. 45); 
XII Veda'lar Dininde ibadet (Sf.45); XIII Kazınoganik İtikadlar (Sf. 52); XIV Ölüm 
Ve Alıret Hakkında itikadlar (Sf. 55); XV Brahman'lık le Brahmanisme (Sf. 64); 
XVI Upanishad'lar (Sf. 68); XVII Brahman'lığın Felsefe Sistemleri (Sf. So); Bibli
yografi (Sf. II5); İkinci Bahis-Caynism le Jainisme Önsöz (Sf. r I9); I- Caynism'in 
kuruluşu (Sf. I2o); II- Caynism Cemaati (Sf; I23); III- Caynismiin esaslı irikatları 
(Sf. I25); IV- Ruh ve kurtuluşu (Sf. I26); Bibliyografi (Sf. I28); Üçüncü Bahis -Hin
duism L'indoisme Önsöz (Sf. I 28); Hinduism'i Tarif Denemderi (Sf. I 36); II. V e
da'lardan Hinduism'deki Bakiyyeler (Sf. I39); III Brahman'lık Devrinden Hinduism'e 
Geçenler (Sf. I4I); IV Hinduism'in Mukaddes Edebiyatı (Sf. 14 7); V Hinduism'in 
Allahları (Sf. I 6o); VI Vishnu (Sf. rp4); VII Vishnu ibadetinin İntişarı (Sf. I 72); 
VIII Bhakti-Marga Dini (Sf. I74); IX Bhagavad-Gita (Sf. I87); X Guru'lara ibadet 
(Sf. I96); XI Hindistan'da Tek Allalıcılık Hareketi (Sf. I98); XII Sikh'ler (Sf. 200); 
XIII Br~hma Samaj (Sf. 202); XIV Arya Samaj (Sf. 206); XV Hinduism Teosofik 
(Sf. 2 I I); XVI Köylü Sınıfların İtikatları (Sf. 2 I5); Bibliyograrya (Sf. 2 I9); Dördün
cü Bahis-Budism le Bouddhisme Önsöz (Sf.· 2 I I); I- Budism Hakkında Başlıca Kay
naklar (Sf. 223); II Budda'nın Hayatı (Sf. 234); III Benares Vaazı (Sf. 245); IV Bud
da'nın İlk Talebeleri (Sf. 25 I); V Budisni'in Doktrinleri Izdıraba dair yüksek hakikat 
(Sf. 255); VI Iztırabın Kaynağı ve Iztırabın Giderilmesine Dair Hakikatlar Sebebiyet 
Bağı (Sf. 259); VII Budism'in Metafiziği (Sf. 279); Budism'iİı Ruh Hakkındaki :ıt'ikir
leri (Sf. 284); IX Nirvana (Sf. 297) Iztırabın Giderilmesi Yoluna Dair· Hakikat, Bu-

, dism'in Ahlakı (Sf. 302); XI ibadet (Sf. 307) ; XII Budism'in Ruhani Meclisleri (Sf. 
3II); XIII Budism'in Büyük İki Büyük Cemaati (Sf. 314); Bibliyografi (Sf. 3I9); 
Beşinci Bahis -'-Lamaism (Sf. 32 I); Bibliyograf)ra (Sf. 34I )Altıncı Bahis- Çiniiierin Dini 
Öıisöz (Sf .. 342); II Çinlilerin İptidai Dini (Sf. 344); III Bütün Eşyanın İki Zıd Pren
sibe Ayrılması (Sf. 357); IV Taoisim (Sf. 359); V Confuciuscilik (Sf. 370); VI Con
fiucius İbadeti (Sf. 375); VII Çin'de Buçlism (Sf. 377); Bibliyografi (Sf. 379); Yedinci 
Balıis-Japon Dini (Sf. 3So); II Rahipler, Kalıinler, Usül, Merasim (Sf. 385) III 
Dualar, ibadet, Kurbanlar (Sf. 387); IV Japonya'da Budism (Sf. 389); Bibliyografi 
(Sf. 4oi). -

.Hilmi Ömer Budda'nın 1935 yılında yayınlanan eserini Ömer Rıza Doğrul'un, 
(Yer Yüzündeki Dinlerin Tarihi) adlı kitabı takibetti. Hiç kaynak zihedilmeksizin 
kaleme alınmış olan bu kitap, daha ziyade halka muhtelif dinler hakkında bilgi vermek 
amacını güdüyordu 26• · 

25 Pali Metinlerine göre: Gotama Buddha, Etüdü yazan ve metinleri dilimize çeviren: Asaf Halet 
Çelebi, Batı Yayını 1946, HayatSerisi: I, Bayer Basımevi, Sf. 4· 

26 Ömer Rıza Doğru!, Yer Yüzündeki Dinlerin Tarihi, Yedigün Neşriyatı, Bilgi Matbaası. 
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Ömer Rıza Doğrul, (Önsöz) ünde: "Yeryüzündeki Dinler Tarihi" nin he-defi, 
bugün yaşayan büyük dinlerin tarihini ilmi, tarihi usül dairesinde yazmak, hudinierin 
bugünkü vaziyerini anlatmaktır. Onun için biz dinin menşei gibi mevzularla, bu mev
zulara ait nazariyeİerle meşgul olmıyacağız. Ancak bugünkü medeni insanların dinle
rini, bu dinlerin müessislerini, bu dinlerin tarihlerini macera ve inkişaflarını, bugün
kü vaziyetlerini, herkesin kolaylıkla anlıyabileceği bir tarzda yazmakla iktifa edeceğiz"27 

diyor ve önsözünü "İlimden, ilmi usulden kıl- kadar ayrılınarnayı gözettik. Bu ese
rin muhtevi olduğu her bahis ciltlerce yazıya mütehammildir. Biz bu maltımatı derle
yip toplayarak bu cilde sığdırdık. "Eserin karilerimiz için faydalı olacağına inanıyo
ruz" düşüncesiyle tamamlıyordu. Bu kitabın içindeki bahisler şunlardı·: 

Çinliler Arasında Din (Sf. s); Hintliler Arasında Din (Sf. ı8); Buda Ve Mezhebi 
(Sf. 2 r); (Jina mezhebi, Sih Mezhebi); Zerdüşt Dini (Sf. 33); ihranilerin Dini (Sf. 
4I); Hıristiyanlık (Sf. sB); İslaıniyet Ve Hazreti Muhammet (Sf. go); I rg sayfa de.
vam eden bu kitap İslamiyet bahsiyle nihayete eriyor. Bu kitapta da böylece Tarihi'
nin birçok bahisler eksik kalmış oluyordu. 

ı 94 7 yılında Ömer Rıza Doğrul, daha geniş olarak hazırlanan (Yeryüzündeki 
Dinler Tarihi) kitabını yayınladı 28 • Bu kitabın üzerindeki cümle onun gayesine işa
ret etmektedir: "İptidai dinlerden başlayarak bütün dinleri tetkik eden tam bir dinler 
tarihidir". Ömer Rıza Doğrul "Eser Hakkında" adlı başlık altında "Yıllarca önce 
yazmış olduğum bu eser, müstesna bir rağbetle kaqılanmış, mevcudu süratle tükenmiş, 
mevcudunun tükenmesine rağmen, okurlar tarafından ısrarla istenmişti. . 

Bu teşvik, eserin bu ikinci basımını hazırlamış bulunuyor. Fakat bu eser, eskisi
nin eşi, yahut az değiştirilmiş şekli değildir. Tamamİyle yeniden yazılmışıdır. Onun 
için eskisiyle .\a.yas kabul etmiyecek derecede genişdir ve tamdır. Çünkü muharririn 
heçlefi tam bir Dinler Tarihi vücuda getirmek ve bu yolda hissolunan ihtiyacı kaqıla
ma~tır. Nihayet bu yeniden yazılmış eserle maksat hasıl olmuş ve bu Dinler Tarihi 
ile okurların karşısına çıkmak imkanı elvermiştir. Eser herkes tarafindan okunabilecek 
tarzda yazılmış olduğu için umum tarafindan sevilmesini ummaktayım" diyor 29• 

9mer Rıza Doğrul'un "Yeryüzündeki Dinler Tarihi" adlı kitabının ihtiva ettiği 
bahisler şunlardır: 

"Önsöz-Dinin Doğuşu (Sf. s); Birinci Kitap İptidai Dinler r- Büyü Devri (Sf. 
II): 2- Din Ve İman (Sf. I4); 3- Şamanlık (Sf. I?); 4- Fetişizm (Sf. 20); s- Putperest
lik (Sf. 2 ı) 6- Tabular (Sf. 23); II. Din Devri (Sf. 26); 2- Törenler (Sf. 29); 3- Büyük 
ilahlar (Sf. 3 I).; 4- Günah, Vicdan, Şuur ve ahiret hisleri (Sf. 33); s- Diİı, ahlak ve 
sanat (Sf~ 3S); İkinci Kitap Eski Dünyada Din (Sf. 39); I.. Keltlerin Dini (Sf. 40); 
II. Babil Dini (Sf. 44); III. Mısırlılar (Sf. sı); IV. Yunanlılar (Sf. 76); V. Romalılar (Sf. 
8s); Üçüncü Kitap Hindistan Dinleri I. Brahma Dini (Sf. ro ı); II. Jini Mezhebi 
(Sf. ıo8); III. Bu dda Dini ve Budda (Sf. ı ı 2); V. Hinduluk (Sf. ı 3 r); Dördüncü· Ki
tap Çin Dinleri I. Konfüçyüs Mezhebi (Sf. r4s); II. Tao Mezhebi (Sf. 172); III. Bud
da Dini (Sf. 177); Beşinci Kitap İran Dinleri I. Zerdüşt Dini (Sf. ı83); Altıncı Kitap 
İsrail Oğulları I. Yahudilik (Sf. 202); Yedinci Kitap AvTupa Dinleri I. İsa (Sf. 2SS); 
Sekizinci Kitap İslamiyet ve Hazreti Muhammed (Sf. 293). 

27 Aynı kitap, Önsöz, Sf. 3· 
28 Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, İnkılap Kitapevi, İstanbul 1947, Kenan 

Matbaası. 
29 Aynı Kitap Sf. 5· 
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343 sayfa tutan Ömer Rıza Doğrul'un kitabı içinde tartışmayı gerektiren birçok 
noktaları ihtiva etmektedir. Keza bazı dinlerin ibadet usul ve şekilleri, bayramlar v. b. 
hakkında bilgi bulunmamaktadır. İsrail dini gibL Kitabın sonunda (Sf. 344-347) ki 
bibliyografyada ansiklopediler ve esas kaynaklar başta olmak üzere sıralanmış, diğer 
diniere ait kaynaklar birbirini takibetmiştir. Bu kaynaklar kitap içinde kullamlmış ve 
yerleri ayrı ayrı gösterilmiş olmamakla beraber muhtelif kaynakların anılması ve 

. kaydedilmesi elbette faydalı olmuş sayılabilir. 
Nihayet günümüze kadar Dinler Tarihi olarak yayınlanmış kitapların halen en 

son kitabı olan Profesör Dr. Annemarie Schimel'in kitabına gelmiş bulunuyoru~. 
(Dinler Tarihine Giriş) 30 adım ta§ıyan bu eserde ise şu bahisler yer almı§ bulumnak
tadır. 

"Önsöz (Sf. 3); İptidai Dinler (Sf. g); Çin Dinleri (Sf. r6); Şintoizm (Sf. 23); 
Eski Amerikan Dinleri (Sf. 25); Eski Mısır (Sf. 27); Sümer ve Akad Dinleri (Sf. 34); 
Eski Yunanistan (Sf. 43); Romalılar (Sf. 53); J ermenler (Sf. 59); Keltler (Sf. 63); 
Eski İran Dini (Sf. 64); Manikeizim (Sf. 70); Hind Dinleri: Brahmanizİn, Hinduizim 
(Sf. 73); Buddizim (Sf. go); İsrail (Sf. roo); Hıristiyanlık (Sf. rr7); Dini Şahsiyetlerin 

·ve İlahi Varlıkların İsimleri (Sf. 151); Dinlerin ve Dini Gereyanların İsimleri (Sf. 
197); Kitapların İsimleri (Sf. 207); Din Tarihinde Kullamlan Bazı Tabirler (Sf. 2 ı6); 
Sonsöz (Sf. 2 5 7). 

Bu kitapta her bahis sonuna bibliyograf)ra sunulduğu gibi ayrıca kitabın sonuna, 
Dini şahsiyetlerin ve ilahi varlıkların, Dinlerin ve Dini cereyanların, kitapların isim
leri verilmiş bulunmaktadır. Kitabın. eksikliği müellif tar'!-findan şöylece belirtilmek 
istenilmiştir: "Fakültemizde İslam Tarihi hususi bir ders olarak okutulmaktadır. Bu 
itibarla Mukayesel Dinler Tarihi kitabımıza ayrıca İslam Tarihi kısmımn alın~asın
dan sarfinazar edildi. Bununla beraber, kitabımızı ilgilendiren muhtelif diniere ait 
metinler ayrıca bir kitap halinde verilecektir" 31 • 

Dinler Tarihi kitaplarımn tarihçesini ve kısaca tahlilini burada sonuçlandırırken 
bir noktayı daha belirtmeği faydalı buluyoruz. 32 Türkçemizde, bir dinin belirişi ve 

30 Prof. Dr. Annemarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi 
Yayınlan-X-, Ankara 1955, Güven- Matbaası. 
·, . 31 Aynı kitap. Sf. 257. 

32 Prof. J:?r. Annemarie Schimmel, İslam Dışında Dinler, adiyle oldukça mufassal yeni bir eseri 
yayma hazırlamıştır. 

33 Makalemizin dizgide olduğu bir sırada, Felicien Challaye'in, Dinler Tarihi, Samih Tirya
kio~lu tarafından Türkçeye özenle çevrilmiş ve varlık Yayınları arasında çıkmıştır. (Felicieı:ı Challaye: 
Dinler Tarihi, Çeviren: Samili Tiryakioğlu, Varlık Yayınları, İstanbul rg6o). 228 sayfe olan bu çevir
mede şu bahisler vardır: "Çevirenin Önsözü (Sf. 3); Başlarken (Sf. 5); I-Totemizm (Sf. g); II-Ani
mizm (Sf. 22); III-Mısır'ın Dini (Sf. 31); IV-Hindistan dinleri (Vedizm, Brahmanizm, Hinduiz~, Jai~ 
nizm, Budizm) (Sf. 47); V-Çin'deki Dinler (Sinizm, ·Konfuçyanizim, Taoizim, Çin Budizmi) (Sf. So); 
VI-Japonyanın dinleri (Şintoizm, Japon Konfuçyanizmi, Japon Budizmi (Sf. go); VII-İran'ın d_inleri 
(Mazdeizim "Zerdüştilik" P.arsilik, Mitraizim, Manilik) (Sf. g8); VIII-Batı Asya dinleri (S üroerierin 
dini, Asur-Babilonyalıların dini, Hititlerin dini, Frikya'nın dini, Fenike'nin dini), (Sf. IIO); IX-Yahu
dilik (Musevilik) (Sf. 122); X"Kuzey ve Batı Avrupa dinleri (Cermenlerin dini, Keltlerin dini) (Sf. 150); 
XI-Yunanistan'ın dini (Sf. r5g);XII-Roma'nın ve Roma İtalyası'nın dini (Sf. 171); XIII-Hıristiyanlık 
(Sf. 179) XIV-Din duygusunun niteliği, kökü ve değeri (Sf. 212); Bitirirken (Sf. 227). Çevirme'de notlar 
ve bibliyograya bulıinmadığı gibi, İslam dini ve Babaizim'de alınınamıştır. Bundan başka bazı hatalar, 
eksikler ve çiinler tarihi bakımından eskimiş bilgiler, hissi, indi bazı düşünceler-emek verilmiş olan 
bu çevirmede- notlada düzeltilınemiştir. Kronoloji, tarihçe·ve ibadete dair de eksikler vardır. Dinler 
tarihi literatüründe önemle yer almamış ve bazı yerleri popüler malıiyette olan kitabın umumi tenki
dini burada etraflıca yapacak değiliz. İlim dışı şahsi düşünce _ve dilekierin karışmadığı, diniere dair olanı 
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yayılı§ı. arnndaki tarih çe ve içtimai durumdan, peygamberlerin hayatından başka; 
dinlerin ana kaynaklarına ve son verilere dayanmak suretiyle, teşkilat, ibadet ve dini 
kroiıolojiye; hatta muhtelif resim, fotoğraf ve dini metin. çevirmelerini de .ihtiva eden 
tam bir Karşıla§tırmalı Dinler Tarihi eserine ihtiyaç büyüktür. 33 

olduğu gibi belirtine halinde okuyucular için başarılı, faydalı bölümler görülmektedir. Bu kitpta bil
hassa dikkate değer taraf, müellifin dinlerden parçalar alarak kendine göre birleştirme ,bir bakıma 
uydurma inanç, ibadet ve bu gibi hissi ve ideolojik bir maksat güdülmesidir. Bu bakımdan da tamamen 
objektif kalınamamıştır. (Başlarken) de ((Sf. g) ifadeler hissi, sübjektif olmakta, ilmi metot, ilmi tavır
dan ayrılı:iıdığına delil. teşkil etmektedir. Müellifin gayret sarfettiği uydurma yeni din ve yeni kilise 
dileği, (Bitirirken) bahsinde. heyecanlı, hissi ifade şekli~e sapıldığını tekrar göstermektedir. "Tapınış 
belki sanat eserleri daha bol olmak şartiyie-bazı liberal Protestan Kiliselerinde, yahut pozitivist Kili
sede rastlanan tapınışa benzer bir şekil alacaktır: Hristiyan ihi.hilerine benzer, fakat aptalca tarafları 
hariç ilahiler; yahut hınçlı tarafları hariç sosyalist şarkılar okunacaktır." (Sf. 228) 

Subjektif, ideolojik maksatları olan bu kurma evrensel din dileğinin daha açıkcası (Dinler 
Antolojisi'nin) ilimden ayrılma tavrı bir yana bırakılsa bile, bu yeni dinin, müeyyidesi, temeli, hakikat 
değerinin ne olacağı, insan akıl, ve inancını nasıl kavrayabileceği nasıl inandırabileceği hususu meskut 
geçilmekte, en önemli noktalar cevapsız kalmaktadır. Her ne kadar çeşitli maksatlada vakit vakit 
bazı şahısların Dinler Tarihi'nde yeni bir din kurma teşebbüsleri vaki ise de bunların metcdu, 
taktiği başka türlü olup, bu herhangi bir (Dinler Antolojisi) şekil ve hüviyetinden çok farklılık 

gös,terir. 


