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Bu çalışmamılz Dinler Tarihi Literatürü denemesi 
mahiyetindedir. Çünkü böyle bir çalışma tek kişinin kolayca altından 
kalkamayacagi ölçüde geniş kapsamlı olup. uzun zamana ihtiyaç 
göstermektedir. Ancak Dinler Tarihi sahasında uzmanlaşmış olan 

kişilerin oluşturacagı bir komite tarafından yapılacak olan bir çalışma 
gerçek anlamda Dinler Tarihi Literatürünü ihtiva edebilir. Böylelikle 

zaman tasarrufu da sagıanrnış olarak, okuyucuya hem daha 
muhtevalı ve seviyeli, hem de daha faydalı bilgiler ulaştırılabilir. 

Temennimiz en kısa zamanda batıda oldugu gibi ülkemiZde de bu gibi 

komisyon çalışmalarına başlanılarak bu sahadaki boşlugun 
doldurulmasıdır. 

Biz bu çalışmayı, Geçmişin Dinleri ve Yaşayan Dinler olmak 
üzere iki bölümde ele almayı uygun bulduk. İlk bölümde geçmişin 
dinleri ile ilgili literatürler, ikinci bölümde ise yaşayan dinlerle ilgili 

literatürler işlenecektir. Ancak özellikle ilk bölümde geçmişin bütün 

dinleri ele alınmayıp. sadece önenıli olarak gördü!~ümüz bazı diniere 

yer verilecektir. 



I.~)LÜM 

GlB:ÇMİŞiı'i DİNLERİ 

A. Eski Mw:r Dini 

Antik Mısır dinıl haklanda yazılmış çok eser vardır. Nitekim bu 

eserlerin önemlilirinden bazılan aşagıda incelenecektir. 

Mısır dinini çok iyi bir şekilde tanıtan ve ilmi seviyesi yüksek 

olan bir eser Adolf Erman'ın, Aegypten und Aegyptischen Leben im 
Altertum (TübinJ~en, Vedag von J.C.B. Mol:ır,l923) adlı kitabıdır. 

Yirmiiki bölümden oluşan bu eserde Mısır dini ve tarihi üzerinde 

oldukça geniş bilgiler bulunmaktadır. 

Jan Bergman'ın Ich binIsis I:Upsala,l968) adlı Almanca yazılmış 

kitabında, Mısır'ın önemli tam·ı ve tannçaları tanıtılmaktadır. Mısır'ın 

milli ilahi İzis'den geniş bir şekilde bahse:dilmesi ve İzis-Öziris 

yazmalarının orijinal parçalannın bir kısmına yer verilmesi hasebiyle 

bu kitap zikre değ;er eserler arasırıda kabul edilmektedir. 

Alman Dinller Tarihçilerinden olan Prof. Dr. Helmuth von 

Glasenapp'ırı, Die Nichtchıristllehen Rellglon.en (Frankfurt, Fischer 
Büherie, 1957) adlı eserinde Mısır dini hakkında önemli bilgiler 

verilmektedir. 

Bir diger Alman Dinler Terihçisi Friedrich Heiler'in Die 
Rellgionen der Menschheit 4. Aufllage von Kurt Goldammer, ( 
Stuttgart, Phllipp1 Reelanı jun ., ll982) adlı eserinin ı 03-116. sayfaları 

Mısır dinine yer vermektedir. Bu yazı Prof. Dır. Günter Lanczkowski 

tarafından kaleme alınmıştır. Burada eskJ Mısır dini hakkında faydalı 

bilgiler verilmektedir. 

Prof. Dr. Gü.nter Lanczkowslk:i'nirı Geschichte der Religionen 
(Hamburg,Fischeır Tasche:nbuch Veırlag, 19'77) adıyla genel Dinler 

Tarihi olarak kaleme alınmış olan bu eseırinde de Mısır dini hakkında 

seviyeli bilgiler bulunmaktadır. 



The Cambridge Ancieıııt Histoııry, VolllWllle U, Part 1, The Mldle 

East and The Aegean Religion, C. JLSOQ-1330 B.C., Part Il, C. 1330-

1000 B.c., At The University Press, Cambridge, 1973 adlı 12 ciltlik tarih 
kitabının ilk iki cildi de dinlerden bahsetmektedir. Birinci kısımda 

bazı dinlerin yanısıra Mısır dinine de yer verilmektedir. 
Meşhur bilim adamı Pırof. Dr. Gustav Mehsching'in Algemelne 

Rellgionsgeschichte (llelde:tberg, Quelle und.MeyeJr GmbH,l949) adlı 

eserinde Mısır'ın eski dini hakkında bilgiler ve~ektedir. 

Eberhard Otto'nun Die Relllgioın der .Alten Agypter (Lelden,E.J. 

Brlll, 1964) adlı küçük hacimlil eseri de esld Mısırlıların dini hakkında 

genel hatlanyla bilgi vermesi hasebiyle zikre deger kabul edilrtıektedir. 

Ülkemizde yazılmış olan bazı Dinler Taıini kitaplannda da eski 

Mısır dini hakkında bilgiler bulmak mümkündür. Ömer Riza 

Dogrul'un Yeryüzündc~kl Dllnleır Tıuinl, 3. baskı, (İstanbul, Ceyllan 

Yayınları Matbaası , JL963) adlı eserinin 36-56. sayfalan eski Mısır 

dinine aynlmıştır. Burada, hayvanıara ibadet, ilah ve kahinler. ilah 

btrligi gibi konulara yer verilmektedir. 

Prof. Dr. H.G. Yurdaydın ve Doç. Dr. Mehmet Dag·ın Dinler 

Tarihi (Ankara, Gündüz Matbıı.ası, 1971S) adllı eserinin 59-71. 

sayfalarında eski Mısır dini hakkında bilgi vardır. 

Doç. Dr. Ekrem Sarıkçıoglu'nun Başlangı~rtan, Günüiniize 

Dinler Tarihi (İstanbul, Bayrak Yaymcıhk-lMatbaacıllık Koll, Şti., 1983) 

adlı eserinde de eski Mısır Dini Literatürü . Kclinat tasavvurlan . 

ilahlar ve üstün kuvvetler . Firavun ve Hahipler hakkında kıymetli 

bilgiler verilmektedir. 

Bu dinle ilgili önemli sayılabilecek bir makale de Dr. F. Kınal 

tarafından yazılmıştır. Mnsır':m Amerna Çalında Onasya 

Münasebetleri , Cllt U, Sayı 1 (Anlr.ua Ünlversitesi. Dll Tarih Colrafya 
Fakültesi Dergisi,l943). 99-106. 



~164 

Samuel AB. Mercer'in The Religlon of }.ıncient Egypt (London, 
Luzac, 1949) adlı eseri de iki bölümden oluşmaktadır. İlkbölümde 

tanrıların tanıtımına, ilahlarm araştırılmas~na yer verirken, ikinCi 

bölümde ise inançların ve pratiklerin farklı düzeylerine yer 
vermektedir. 

Mısır dinint İngilizce olarak ele alan eserlerden biri de Rudolf 
Anthes'in Mythology of Ancienıt Egypt in Samuel N. Kramer, ed. 
Mythologles oftbe Ancient Word ( Gaı:den City. Doubleday, 1961) adlı 
eseridir. 

B. Eski Yı.man ve Roma Dini 

Batıda özellikle Eski Yunan ve Roma dini hakkında pek çok eser 

yazılmış olduğu muhakkaktır. Biz bunlardan önemli gördüğümüz bir 

kaçını vermekle yetineceğiz. 
Batıda, klasikleri veya di~(erlerini okuyanlar için Herbert J. 

Rose'un Yunan ve Roma Dinine Giriş'lerinin okunınası batılı ilim 
çevrelerince yüksek oranda istemnektedir. Bu eserlerde Rose. konu ve 

maddelerini ileri seviyedeki öğrenciler için seçmiştir. Akıcı bir dille 

kaleme alınmış olan bu eserleri : Arıcient G:reek Rellgion (London, 
Hutchinson's University Library, 1946) ve Jwcient Roma Rellgion 
(London, Hutchill1ıson's University Ubraıy, 1948) Isimleriyle iki orijinal 

kitap halinde yayınlanmıştır. Rose, geçmişteki tarihi gelişmenin 

önemli konularında söz sahibidir ve o. sonralan eski dinin 

kalmtılanyla da ilgilenmiştir. Rose. Yunan ve Roma kültür tabiatlan 

arasındaki ve sonraki antik biır kültür şeklinin birbirlerine olan 

tesirini yansıtan altı sayfalık bir önsözle tamamı . önceki iki eserin 

hacminden daha fazla olan Religfton iırı Grece and Rome (New York, 
Harper Brothers, i959) başlığı altıunda ·yeıiiden yayınlanmıştır. 

Herman Bengtson'un Introductlion to Andent History (Berkeley, 
Univ. of California Press, 1970) adlı el kitabı zikre degerdiL Bu kitap 
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ingilizce'ye tercüme edilmeden önce ögrenciler için bir el kitabı 

şeklinde bir kaç defa Allmanc~a olarak basılmıştır. 
Hanedanlar, tarihler ve başlıca politik olaylar için uygun bir 

kaynak, Willian Langer 'in An Encydopedia oıfWorcl History, 5th. ed. 

(Boston, Houghton MHDin,l972) adlı eseridir. 
Klasik çalışmalar için en geniş ansiklopedi ise Georg, 

Wissowa'nın Paulyıs Rc!al-En.•cycloı,adle der klasslscb.en 

Altertumswissenschaft, 34 vols. (Stuttgart, .J.B.Metzlerscher Alfred 
Druckenmüller, 1894-1972) eseridir. 

Antik Mısır diniyle ilgili olarak yapılan Bibliyografik bir çalışma 
ise, J(ohn) A. Nairn'in Clasical Hand Lllst, 3rd ed. (Oxford, B.H. 

Blackwell,l953} adlı eseridir. 
Bunların dışında Yunan diniyle ilgili olrak yapılmış olan en 

ciddi şalışmalardan birisi Marlin P. Nilson'un Geschlchte der 

Griechischen Religlon, 2 volls. (Miinchen, C.H. Beck'sche 

Verlagsbuchhandlung, 1974) adlı eseridir. İki ciltlik bu eserin ilk 

bölümünde Yunan dininin temelleri incelenirken, ikinci bölümde 

tarih öncesi dönem ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde tarih öncesi 

dönem incelenmektedir. Dördüncü bölümde de arkaik dönem 

incelenmektedir. Son bölümde ise yüksek klasik dönem ele 

alınmaktadır. İkinci cildi ise ılki ana bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde Helenistik dönem incelenmektedir. Burada: Helenik dünyası, 

eski Yunan şehirlerinin dini ele alınırken, ikinci bölümde ise Roma 

dönemi, Yunan ve Roma dünyası . Yunan lCültü, inanç, senkretizm 

gibi ana konular ele alınmaktadır. Seviyeli ve kapsamlı olan bu eser 

özellikle Yunan ve Roma dinleri için başvurulacak temel bir kaynak 

görünümündedir. 

Roma diniyle ilgili önemli bi.ır eser de Kurt Latte tarafından ele 
alınmıştır. Römische RellgionsgeS4~:hichte, 2. Aufla,ge, (München, C.B. 
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Beck'sche Verlagsbuchhandlun.g, 1967.) Ondört bölümlük bu eser 

Romadinin bütün yönleriyle ele allmaktadır. Roma diniyle ingilenecek 

olanların bu kitaptan çok faydalanacagı muhakkaktır. 
Mitolojik tarzda kaleme alınmış olan eserlerden biri de 

Alexander S. Murray'ın Manuel of Mytholoı& (New York, Tudor 

Publisching Company,l954) adlı kitabıdır .. Bu kitapta diger bazı 

dinlerin yanısıra Yunan ve Roma mitolojileri de ele alınmaktadır. 
Bunların dışında genel ollarak yazılmış olan Dinler Tarihi 

eserlerinin bazılarında Yunan ve Roma dinlerinin de ele almdıgı 
görülmektedir. Bu eserlerde bu dinler hakkında önemli bilgiler 
bulundugu aşikürdır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür: Prof. Dr. Friedrlich Heiler, Die Religionen Der 

Menschheit adlı mezkur eserinin 283--302. sayfaları K. Goldamer 
tarafından ele alınarak Yunan dini özlü bir şekilde incelenmiştir. 
Fazla detaylı olmamakla birlikte okuyucuya faydalı olabilecegi 
kanaatindeyiz. Yine bu eserin 309-326. sayfaları aynı yazar 

tarafından kaleme alınmıştır. Bu dinler hakkında verilen bilgiler 
tatminkardır. 

Prof. Dr. Günter Laczkowski'nin, Geschichte der Religionen adlı 

kitabında da Yunan ve Roma dini hal&.ında bilgiler bulunmaktadır. 

Felicien Challaye'nin Dinlcer Tarihi adlı eserinin 150-168. 

sayfalarında Yunan ve Roma diniyle ilgılli önemli bilgiler verilmektedir. 

Yine The Caırnbrldge Ancient History, VoU ll, Part 1, The Mlddle 

East and The Aegean Religioını, C .. 1800-1330 B. C., Third Ed. 

(Cambridge, Atk The Univ. Press,l973) adlı 12 ciltlik eserin ilk cildinin 
birinci kısmında Yunan dininden detaylı bir şekilde bahsedilmektedir. 

Türkçe olarak yazılmJLş olan Dinler Tarihi kitaplanndan Prof. Dr. 

H.G. Yurdaydın ve M. Dag'ın Dinler Tarihi'nin 72-87. sayfalan 

Yunan. 88-93. sayfalan da Roma dinine ayrılmıştır. 
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Bu konuyla ilgili makaleler de şunlardır: Zafer Taşlıogıu, 
"Diyanisos Diri vi Tragedl.ia" İ.Ü.E.F.:O., No 9,F·eısefe: Arkivi (Vn-IX), 

(Temmuz-Eylül): Prof,Dır. Mehmet Karasan, ''Yunaııt Düşüncesinde 

Din İlmi Denemeleri" A.Ü.İ.F.D. Sayı 4: Azra Erhat, "Zeus" Folklor, 
2516/18), 8/10, 1970,. s .4-8: Ömer Çarpar, "Anadolu'da Kybele 
Tapına~ı" A.Ü.D.T.C.F.D., Cilt XXIX, Sayı 1-4, Ocalıi:-Haziran 1971, 

Temmuz-~ustos, 1978, :s. 191,210 : Ömer Çarpar'ın "Roma Tarihinde 
Manga Mater (Kybele) Tapınımı" adlı makalesi de yine bir önceki 
derginin aynı sayısının 1G7-190. sayfalan arasında yeralmaktadır. 

C. Eski Arabistan Dinll 

Diger bölgelerde oldugu gibi eski Arap Yarımadasında da çeşitli 

dinler yaşama ve yayılma imkanı bulmuştur. Ancak eski Arabistan 
dini denince ilk önce akla gelen putperestliktiL Çünkü bu bölgede 

putperestlik diger yerlere göre kendini daha fazla hissetunniştir. 

Aynca İslam'ın bu bölgededogmuş olması da.buradaki putperestligin 

boyutlarını göstei111esi açısından önem arzetmektedir. 

Bu bakımdan eski Arabistan'nı dini durumunu bize tanıtan en 

önemli kaynak hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'da bunlar 

hakkında geniş bilgiler verilmektedir 1 . 

Arap dini durumu hak1ndaki Kur'an'dan sonraki en önemli 

kaynak ise Hadislerdir. Hz. Peygamber, hadllsleıinde sıkça müşrtklerin 

dinlerinin sapıklıgını ifade etmektediir2. 

1 Bkz. Bakara, 21, 165, 173, 199; A'raf, 26-28, 31<32, ll84-18~>. 19.5; Yunus, 18; 

Zümer, 3, 38, 45; En'am, 102:; Al-i lrnran 151; Maide, 103; En-Nisa, 1 17; en-Nahl, 48, 

56; Fussilet, 9; Casiye, 24; Yasin, 78-79: KM, 15. 

2 Bu konuyla ilgili olan bazı hadisler için bkz. Sahih-i Buhari Muhtasan, II, 297-

298; IV, 243-244; VI, 107, 1 l0-1 13, 123 124, 537-538, XJ, 191, 404; İbn Kesir, ei

Bidaye, ll, 191. 
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Görüldügü üzere Eski Arapların hakim dini olan putperestlik 

hakında İslam'ın temel kaynaklan olan Kur'an ve Hadisler bize bilgi 

vermektedir. Bu bölgenin eski dinini ilk olarak bu iki kaynakta 

bulmaktayız. 

Bundan sonra ibnü'l-Kelbi, Kitııı.bii'l-Etmam, nşr. Ahmed Zeki 

Paşa,R.K.Rosenberger'in Alm. çe"''· den Türrçeye çev. Beyza Düşüngen 
(Ankara, A.Ü.İ.F.Yaym.lan,l969]1 isimli kitabında Arap putperestligini 

detaylı olarak ele almaktadır. Bu kitapta önemli olan bütün putlar 

teker teker tanıtılmaktadır. Herbir putun hangi kabileye ait oldugu, 

kült yerinin nerede bulundugu, puta nas!l kurban sunuldugu ve 

tazim edildigi hakkında aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Bu bakımdan 

bu, eski Arabistan dini hakkında en detaylı bilgi veren eserlerin 

başında gelmektedir. 

Bundan sonra siret tarzında kaleme alınnuş eserler de eski 

Arabistan'ın dini du:rumu hakkında geniş bilgilir vermektedir. 

Bunların başında İbn Hilşam'ın, es .. sl.retü'n-Nebeviye, I-II, nşr. 

Mustafa es-Saka/İbrahim el-Ebya~ti/ A. Hanz Şelibi (Mısır, 1375/1955) 

tre. Hasan Ege, E:-IV, (İstaıııbul, I~:ahraman ya:yınlan, 1985) adlı kitabı 
gelmektedir. Burada. konular Hz. Adem'den başlayarak Hz. 

Peygambere kadar gelmektedir. Bu sUsile içeıisinde İslam öncesi dini 

olması hasebiyle eski Arabistan inancı hakkında geniş bilgi 

vertlmektedir. 

Bundan sonra et-Taberi'nin Tadhü'l-Ümem ve'l-Mülük, I-XIII 

(Beyrut, Darü'l-F'ikr, 198~7) isimli kitabı da Arap dini hakkında önemli 

bilgiler vermektedir. 

eş-Şehristani'nin, el-Milel 'l!re'n-Nihal, ı-ı:ı, nşr. M. Seyyid Kilani 
(Beyrut, Daru Sa'b, 1406/ 19,86) adlı iserinin ikinci cildinde az 

olmakla birlikte çok önemli ve seviyeli bilgiler bulunmaktadır. 

Özellikle Arap putları hakkında akılcı ve mantıklı yorumlar 

yapılmaktadır. Bazılann aksine. isafve Naile adlı arap putlannın zina 
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sonucu taş kesilmiş insanlar olmak yenine, Hübel gibi Kuzey 

Arabistandan gelmiş olabilecegi ihtimali üzerinde durmaktadır. 
el-Ezraki'nin, Kabe ve MekJte Tadhi, çev Y. Vehbi Yavuz 

(İstanbul, Feyiz Yayınlan, 197 4) adlı eseri ise yine bu konudaki önemli 
kaynaklardandır. Burada eski Arap dini ve putlan hakkında detaylı 

bilgiler verilmektedir. 
Ebü'l-Hasen Ali b. Hüseyin AH el-Mes'üdi'nin,. Murticü'z-Zeheb 

ve Maadini'l-Cevher, nşr. M. Muhyllddin Abdulhamid, I-IV (Beyrut, el
Mektebetü'l-Asriyye,l407 1 1976) isimli kitabının ikinci cildinde eski 

Arapların inanç ve ibadetleri hususunda bilgiler bulunmaktadır. 
J. Wellhausen'in, Res te Ara.lbischen Helldentums (Berlin, 2. 

Auflage, Verlag von Walteı· de Gnıyter Co .• 192';r) adlı eseri ise bu 

konudaki önemli kaynaklardan biridir. Burada eski Araplarm 
putperestlikleri, dini inanç ve ibadetleri, putların kabHelere göre 
dagılımı, Mekke'nin Arap putperestli1~inin m~=:rkezinde oluşu, 

panayırların önemi, putların tesir gücü vs. gibi pek çok konu 
hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Arıcak putperestlikle ilgili 

olrak verdigi Kur'an ayetlerinin numaralarında yanliŞlıklar 

bulunmaktadır. Zikri geçen ayetlerili bir kısmının konuyla hiç ilgisi 

bulunmamaktadır. Fakat buna rat1.men yazann konuya akılcı açıdan 
yaklaŞıyor olması kitabın elegerini artırmaktadır. 

Ludolf Krehl'in, Religion der Vorislamischeıtı Araber (Leipzig, 

Sertgsche Buchhandlung, 1863) isimli kitabı da bu mevzudaki önemli 

kaynaklardandır. Bu kitapta da arap inancı ve putları detaylı bir 
şekilde işlenmektedir. 

Maria Höfner'in., Die Vorislamisc:tıen ReUgionen Arablens 
(Stuttfart, W. Kohlhummer Verlıilg, 19'70) adlı kitabının 233-402. 

sayfalannda eski Arap inançlan ilmi açıdan degerlendirilmektedir. 
Eski Arap diniylle ilgili olarak yazılan eserlerin sayısı çoktur. 

Ancak biz burada sadece önemli olarak gördükleıimizden bazılarını 
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tanıtınakla yetiniyoruz. Sadece burada zikretmiş oldugumuz az 

sayıdaki eserin bile bu konudaki araştırmacılara büyük ölçüde 

rehberlik edeceğ~i kanaatindeyiz. 

D. Eski i:ran. Dinleri 

Burada, İran'da do,gmuş, yayılmış ve tarihe malolduktan sonra 

da dünya sahnesinden silinmiş olan dinler ele alınacaktır. 

1) Mecüsilik 

Mecüsiligin kurucusu Zarath-Ustra (Zerdüşt)'dır. Bu dinin 

kutsal kitabı ise "Avesta" dır. Bu dine Pars ülkesine atfen "Parsizim" 

de denilmektedir ki, bunlar İslam'dan 12 asır önce kurulmuş olan bu 

dinin İslam'dan sonıra da küçük kalıntılarını yaşatmaya 

çalışanlardan çoğunlugu oluştuımaktadır 3. 

Zerdüştlük (Mecüsillikl hakkında yazılmış olan eserlenden Karl 

F. Geldner'in, Die Zortıastrlsche R.elligion ( DJ~ AVESTA) , ( 1übingen, 

Verlag J.C.B. Mohr, 1926) adlı kitabı Zerdüştlüğü en ayrıntılı detayına 
kadar dile getirmektedir. Burada; Ahura Mazda, Zerdüşt'ün misyonu, 

Ahuna-Vaiıya ve Ahura-mazda, Ameşa Spenta, Hürmüz, Ehrimen 

arasındaki kavga, iyi ruhllar vs. hakkında bilgiler verilmektedir. 

H. S. Nyberg'in, Dle Religion des A11ten Iran, deutsch. H.H. 

Schaeder, (Leiı>zig,J.C.Hinsichs Vc:~rlag,l9138) 506 sayfadan oluşan 

geniş hacimli :sekiz bölümlük bu eserinde ZerdüşUük hakkında 

doyurucu. tatminkar bilgiler verilmektedir. 2.4.5,ve 6. bölümlerde 

Zerdüştlükten bahsedilmektedir. Burada. genellikle Zerdüşt'ün tarihi 

durumu, Gatha cemaati,Zerdüşt'ün işi, teoloji ve eskatoloji gibi 

konular ele alınmaktadır. Bu eser gerek konulannın ilmi seviyesi ve 

gerekse dilinin akıcılıgı açısından önemli bir eserdir. 

3 Geniş bilgi kin bkz. Sankçıoğlu, Ekrem, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 

105-106, Tümer, Günay-Küçük, Abdumıhman, Dinler Tarihi, 76-77. 



371 

Zerdüştlük gelene!%ince çokça itibar göırmüş olan dini metinler 

Gathalardır. Bunlar çogunluk tarafından bizzat peygamberin kendi 

agzından oldugu kabul edilmektedir. Zürdüştlüj~ün kutsal kitabı 

hakkında yazılmış olan önemli eserllerden bazılan ise şunlardır: 

Dr. Ali Nihat Tarlan'ın, ZerdiiLşt'ün (Gatalan ı(İstanbul,Sühulet 
Matbaası, 1935) adlı Farsça'dan tercüme ,etmiş oldugu eser, 

Zerdüşt'ün şiirlerini, A:vesta'nm manzum. lirik parçalannı ihtiva eden 

Gatalar'ı konu edinmiştir. Burada yazar önsözde Avesta'yı tanıttıktan 

sonra Zerdüşt ve Avesta hakkında bilgi vermektedir. Sonra da 

Avesta'nın 1) Yesna, 2) Vispered., 3) Vendildad, 4) Yest, 5) Herde 

Avesta'nın beş bölümünü zikrediyor. Bundan sonra Gathalara 

geçiyor. Ehnud Gat. Uştud Gat, Sipentmed Gat.Vohu Hişter Gat ve 

Vehistveşt Gat kısaca tanıtıldıktan sonra bu Gathaları ayrıca geniş 

bir şekilde zikrediyor. 

Fritz Wolf tarafından Almanca'ya tercüme edilmiş olan Avesta, 

Die Heiligen Bücher d.er Parsen (Berlin,l90 ll) adlı eser Zerdüştlügün 

kutsal kitap literatürü Için en önemli kaynakliardan biridir. 

Gathalar, Jacques Duchesne Guilemin tarafımdan The Hymns 

of Zarathustra (London, John Munay, 19ı52) (Zerdüşt'ün İlahileri) adı 

altında Fransızca'ya tercüme edilmiştir. 

Karl F. Geldner, Aveı;ta LfLtıeraturıe, in Av•~sta Pahlevi, and 

Ancient Parsian Stmlies ftn Honaur of the Lat•~ shams-ul-ulama, 

dastur Peshotanji Beh:ramjft Sanjana, M.A.Ph.D. (Strasbourg, Karl J., 

Trübner , 1904), 1-82, doktora çalışması olarak yazılmış eserı\ ve 

Edward W. West'in, Pahlavi Lllteratu:re, lin Willem Geiner and Emt 

Kuhn eds., Grudriss der iranisch~~:m Philologie (Strasbourg, Karl J. 
Trübner, 1885-1905)ı, Vo. II, 77··129 adlı eseri de bu konudaki en 

önemli literatür kaynaklan olarak kabul edilmektedir. 

Pehlevi literatürünün anahtar kaynaklanndan biri de Robert C. 
Zehner tarafından kaleme alman The Teacllıing of Magi: A 
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Compendium of Zoroastr:ian Beliefs (Lo:ndon, George Alien 

Unwin,l956) adlı eserdir. ZerdüşUü~~ün bu kutsal metinlerinin tam 
tercümeleri Sacred Books of tht~ East (here:after SBE), (Oxford, 

cıarendon Press, Jl879-1910) adlı eserde bulunabilir. Bunlar James 
Demester ve Lawrence W. West tarafından tercüme edilmiştir. Yalnız 

bu tercümeler sıkıcı ve adalı bir üslupla yazılmıştır. 
Geleneksel ve efsanevı rivayetlerde Zerdüşt figürü A.V. William 

Jackson tarafından Zoıroaster: The Profet of AıniClent Iran (New York, 
Colombia Univ. Press,liS98) adıyla yazılan eseırde ortaya konmuştur~ 
Burada peygamberin biyografisi diger keşiflerle ortaya konulmak 
istenmektedir. 

Zerdüştlük hakkında bilgi veren eserlerden bazılan da şunlardır: 
Prof. Helmuth von Glasenapp, Die Nichtchıristlichen Religionen; 

Friedrich Heiler, Die JRelilgionen der Menschheit: Prof. Günter 
Lanczkowski Geschichte der Religionen; Ömer Rıza Dogrul 
Yeryüzündeki Dinler Taırihi; E. Sankçıoğlu Başlangıçtan Günümüze 

Dinler Tarihi ve G.Tüıner ve A. Küçük Dinler Tarihi adlı eserlerinde 

Zerdüştlük hakkında kıymetli bilgiler veıilmektedir. 
Bu konuyla Jlgili olarak yazılmış olan makalelerden bazıları ise . 

şunlardır: Veli Necdet Sünkitay. "Zerdüşt ve noktrinlerl 11-Jir' Türk 
Mason Dergisi, itstanbul, 1957'; Dr. Hüsnü Aydıner, "Zerdüşt, 

zerdüştlük ve Büyiik Diniere Etkisfi", Msıson Deıglsi, İstanbul,, 1973, s. 
33-42; Zeynel Akkoç, "Azerbaycanb zerdüşt'ün Mabetierinin Tarihi", 

Azerbaycan Yurt Blllglsi, :istanbul, 1954, s. 67-7a. 
Eski İran dinleri ve özellikle de Zerdüştlük hakkında Batı'da 

pekçok eserin yazılmış olduğu bir realitedir. Biz bunların hepsini 

zikredemiyoruz. Zira, mümkün mertebe ulaşabildigimiz kaynakları 

tanıtınakla yetiniyoruz. 
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2) ManUıeizm 

; ·. , Biz burada eski İran'ın önemli dinlerinden ikincisi :olan 

Maniheizm üzerinde duracagız. Manilik, İran'da Şapur devletinin 

h:üküm sürdügü devirele (M. S. 215-278) Mani tarafından ortaya' 
konulan dindir. 

•, 3. Asırda Mezopotamya'da yaşamış olan Mani, GnosUk mesajı 

yaymıştır. Bu da Şeytanın boyund!urugundan ku:rtulmayı arayan· 
mesajdır. Wilfred C. Simith'in bu konuda yazmış oldugu "The· 

Meanlng and End of Religlon (New· York. Mac Mlllllan, 1963) adlı·· 

eserinin dördüncü bölümünde Maniheizm'.in bizzat din oldugu 

üzerinde durmaktadır. 

' J. Hans tarafından yazılan Tb e Gnostlk Religion (2nd Ed. 

Boston, Beacon Press, 196!3) adlı eserde Mani ögretisi kısa ve özlü 
şekilde tamtılmaktadır. 

lJ'- 'C eo Widengreen, Mani and Manichelsmı (London, Widenfield 
and Nicolson, 1965) isimli eserinde bu din hakkında ayrıntılı bilgh~ 
vermektedir. 

Almanlar da bu konuda kıymetli eserler yaz:mışlardır. Alfred 

Adam'ın, Texte zum Maırılchaeisnıw; (Berlln,Wıalteır <le Gruyter,l954) 

isimli eseri Maniheizm hakkındaki önemli eserlerdendir. Burada gerek 
Maniheiz'in kutsal meti.nlerıl ve gerekse dinil dummlan hakkında 
detaylı bilgiler bulunmaktadır. 

Maıy Boyce. Hand Buch der Orllentalis>tık., I Abt:ellung, IV Bandl ( 

"Iranlstlk"), 2. Abschinith("Literatur") • Ueferunıg~ ı (Leiden, E.J. 

Brill, 1968), s.67-76, adllı periyodlkin mezkür bölüm ve sayfalarında bu 

konuyla ilgili faydalı bilgHer vem1ektedir. 

Prof. Günter Lanezkowski'nin. Geschichte der Religionen adlı 

mezkur eserinde de diger İran dinlerinin yanısıra Maniheizm 

hakkında damalumat verilmektedir. 
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Beşinci yüzyılın sonuna doğ;ru Mani'nin mürldlerinden 

Mazdek'in kurduğu Mazdekizm de eski İran dinlerindendir. 

Kurucusunun adına izafeten bu dine mazdetçilik de denilir. Mazdek, 

İranlıların dinlerini istismar ederek havanın, suyun, ateşin bütün 

insanlarca eşit olarak paylaşıldıgı gibi , malların ve mal sayılan 

kadınların da bütün insanlarca eşit olarak paylaşılması gerektiğini 

ileri sürmüştür 4. 

Yukarıda zikrettiflimiz kaynaklann bir kısmında Mazdekizm 

hakkında malumat bulunmaktadır. Özellilde H.S.Nyberg'in ve Prof. 

Günter Laczkowski'nin mezkur eserlerinde diğer dinlerden olduğu gibi 

Mazdekizm hakkında oldukça önemli ve seviyeli bilgiler verilmektedir. 
Ahmet Kahraman, Dinler Tarihi adlı eserinde Mazdekizm hakkında 

çok kısa tanıtım yazısı bulundurmaktadır. Mehmet Aydın ve Osman 

Cilacı'mn İmam Hatip Useleri ılçin yazmış oldukları Dinler Tarihi adlı 

kitaplannda bu din hakkında bilgi vermektedirler. 

E. Eski Türk Dinll 

İslam'ı kabul etmeden önce Türkler, çeşitli din ve kültürlerle 

çevrili bir bölgede yerleşmiş olmaları hasebiyle Budizm, Zerdüştilik:, 

Hıristiyanlık, Maniheizm ve Yahudilik gibi dinlerle temas halinde 

bulunmuşlandır. Türkler bu dinlerden bazılarını din olarak kabul 

etmiş olmalarma ra!~men,bunllandan hiç birini sahip oldukları milli 

inanç ve gelenekleriyle eş tutmamışlardıı-5. 
Kaynaklarda, Ortaasya ve Kuzeyasya'da devlet kurmuş olan 

Türk boylannın hemen hepsinde tek tanrı inancının (Gök Tanrı) 

bulunduğu görülmektedir. Hu:nlar. Göktürkler ve Uygurlar gibi Türk 

devletlerinde dini sııstemin merkezinde Gök Tanrı inancı 

yeralmaktadır. Bu inanışı göre Gök Tanrı; tektir, ezeli ve ebedidir, 

4 Bkz. Kahraman, Ahmet, Dinler Tarihi, 78. 

5 Bkz. Tümer, G.-Küçük, A., 60. 
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kainatın yaratıcısı ve efendisidir. ve öldün1cüdür. O asla görülmez. 

Eski Türk diniyle ilgili olarak kaleme alman en önemli 
kaynakların başında P. Wilhelm Schimdt'in dle:r Ursprung deır 

Gottesıdee (Münster, ,1\schendorf F'aeche VerJagsb11lıclıhandlung, 1949) 
adlı eseri gelmektedir. Bu eserin dokuzuncu cildi Asya'nın göçebe 

kavimlerine, en eski Türk boylarına, Altay Türklerine .. Abakan 
tatariarına ayrılmıştır. Burada eski Türk dini hakkında oldukça 

seviyeli, ölçülü ve detaylı bilgiler verilmektedir. Onuncu cilt ise Mogol, 
Uygur, Buıjat ve Tanguzlara ait Tanrı telakldsini açıklamaktadır. ll. 

ciltte Yakutlan konu edinirken, 12. ciltte ise Asya ve Afrika dinlerinin 
sentezini yapmaktadır. Bu kıymetli eser bu konudaki temel 

kaynaklardandır. 

Abdülkadir İnan'ın Tarihte ve Bugün Şaırnanizm, 2. Baskı 

(Ankara 1954) ve Es.ki Tiirk Dini Tarihçesi (İstanbul. 1976) adlı 

eserleri de bu konudaki temel kaynalrlardan birtdir. 

İbrahim Kafesoğ;Iu'nun E1ski Türk Dinll (Ankara, Kültür 
Bakanııgı Yayınları, 1980) adlı küçük boy eseri de bu konudaki 
önemli eserlerdendir. 

Bahaeddin ögel'iri.Büyiik Hün İmparatorluitu Tarihi (Ankara): 

Hikmet Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi (İ~;tfınbul, 1978) ve 
İslamlıktan Önce Tiilırklerdı;~ Tek Tanrı İnan cı, 2. Baskı (İstanbul, 
Bogaziçi yayınları, 1086} adlı eserleri bu konuda zikre deger en önemli 

eserlerdir. Hikmet Tanyu ikinci eserinde Yafes ve Türk hakkında 

D.L.T. de sunulan bilgiler, Muhtellif Tanrı adları, Jlkinci bölümde eski 
Türk edebiyatma umumi bir bakış, üçüncü bölümde de Türk 

atasözlerinde Tanrı gibi ana temalan işlemektedir. 
Bunların dışında Türk Kültürü üze:rine yazılmış olmakla birlikte 

Türk dini hakkında kıymetli bilgiler veren eseırlerden bazıları da 
şunlardır: İbrahim Kafesogiu. Türk Milli Kül!türü, 5. Baskı (İstanbul, 
Bo~aziçi Yayınlan, 1'988) eserinde 284-:3>01. sayfalannda Türk diniyle 
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ilgili önemli bilgiler vermektedir. 

Bahaeddin ögel. İslamiyetten Önce Türk Rü1tür Tarihi, 3. Baskı 
(Ankara, Türk Tarih Kuı·umu Yayınları, 1988) adlı eserinde 

kurganlarda ortaya çıkan ölü gömme vs. gibi adeHere deginmesi eski 

Türk inancını ifade etmesi açısından önemlidir. Bahaeddin Ögel'in 

Türk Mttolojisi, K.ıillynak.lar:t ve A~;ıklamalan Ille Destanlar, 2. cilt 
(Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, ll989) adlı kitabının 

konularını oldukça büyük bir UUzlik. ciddiyet. gayret ve itina ile ele 

almıştır. ilmi seviyesi yüksek olan bu eser Türk mitolojisini çok güzel 

bir şekilde belgelemektedir. Yine B. Ögel'in Türk ımıtür Tarihine Giriş, 
9. cilt (Ankara, Kültür Baka.nlıgı Yayınlan, 1991) adlı eserinde de Türk 

inancı hakkında oldukça faydalı bilgiler verilmektedir. 

Ekrem Sankçıoglu'nun Başlangıçtan günümüze Dinler Tarihi 

adlı kitabında ve G. Tümer ve Abdurrahman Küçük'ün Dinler Tarihi 
adlı eserlerinde Esld Türk İnançlan. ibadetleri. ahiret inançları, dini 

törenleri. ölü gömme. yas tutma manevi güçler ve ruhlar hakkında 
kısa olmakla birlikte önemli bilgiler verilmektedir. 

Ayrıca M.N. Sepetçioğ;Iu'nun Türk lDestanlan, 3. Baskı (İstanbul, 

Toker Yayınları, 1986) ve Harun Güngör ve Mustafa Argunşah'ın 

Gagauz Türkleri: Tarlli":"Dil-Foklor ve Halk Edebiyatı (Ankara, Kü1tür 

Bakanlıgı Yayınlarıt, 1991) adlı eserlerinde eski Türk inançlanyla ilgili 

konuların bulunması hasebiyle zikredeğ;erdir. 

Eski Türk diniyle ilgili pek çok makale yazılmıştır. Bunların 

başmda daA. İnan'ın yazılan gelmektedir. Bu konuyla ilgili makaleler 

şunlardır: P. W. Schin1it'in. "Tukue'lerlln Dini", ~~ev. Saadettın Buluç, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyalt Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 

C. XIV'den Ayrı Ba~•ım, Edebiyat Fakültesi Basııınevl, İstanbul, 1966, 
s. 76-79; Abdülkadir İnan'ın Eski Tıiirklerde Şaıtıanizm Kalıntılan ( A. 

ü. İ. F. D cilt 4, 19152) 19-30: Cahit Özetli. Abdülkadir İnan: Tarihte 
ve Bugün Şamanizın, Maltaryeller vıe Araştırmalar( Ankara, Etn<>llrafya 
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Dergisi, 1956) ; Salih Tuğ, Albdüllt.adlr İnan : Tıaı.:dhte ve Bugüm 

Şamanizm (İstanbul, İst. Tetk. Enst. Deırgts:l, 2( 2/4) , 1958), 276-278; 

Süheyla Bayrav, Mirch~ Eliade ; ](A~ chaman:ı.sme ·ıet les techiques 

archaique de l'extase ~~ Şamanizm ve Çok Eski V~t~cit Teknikleri),( 

İstanbul, İstanbul Tetk. Enıst. Der1gisi., 2(:2/•1), 19158). 273-276 adlı 

makalelerden son üçü klasiklerdendir. A. Cerrahoglu, Azarbeycan ve 
Anadolu Foklorundan Saklanan iki Şamsm Tannsı, ( A. tr. İ. F. D, 

1956), 65-75 : Abdülkadir inan, Başkurt Tiirkle:dnde Şamanizm 

Kalıntıları (Türk Folk. Arst., 1(1), 1966), 95-124 ; Hilmi Ziya Ülken, . 

İslamdanÖnce Türkler Ne inauçta İdi? (Yerıi İnsan 7(7), 1969). 6-9 ve 

( 7{83), 1969), 18-25 ; İbrahim Kafesoglu. "l•::Skıl Türk: Dini"( İ. ü. E. F. 

Tar. Enst. Dergisi, (3) , 1972), 1<~4; Osman Cilacı. "Şamanizm de 

Evlenme ve Do4um Törenlerll, ( Tür h~ K.ültüırü, ll( 123), 1973), 33-42 ve 

Prof. Dr. Hikmet Tanyu'nun "Tiiırk.ller Arasmda Dl:nlerln Tarihçesi 

(Töre, 7(44/45), 1975:1, 16-22 adlı makalelerinde eski Türklerin dini 

hakkında tatminkar bilgiler bulunmaktadır. 

Zikredilen bu eser ve makalelerin bu konuda çalışacak olanlan 

bir fikre ulaştıracağ;ı kanaatindeyiz. Ancak bütün bunlara rağmen 

eski Türk dininin tam olarak ne oldugunun ke.sin olarak ortaya 

konulmadığını samirniyetle itiraf etmemiz gerekir:' Temennimiz Türk 

ilim adamlarının er yada geç bu konuya kesin bir netlik 

kazandırmalarıdır. 
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n. BÖI.ÜM 

YAŞAYAl~ DİNLER 

A. İlkel :Kabile Dinleri 

İlkel kabileler, geçmişte yaşamış olları veya günümüzde de 

yaşamakta olan: gelişmiş bir hayat tarzına ulaşamamış, geçimlerini 

avcılık, balıkçılık ve toplayıcılılda saglayan küçük topluluklara denir. 

Günümüzde Airika'da, Avusturalya'da, Pasifik Okyanusu adalannda, 

Cava'da, Birezilya'da yaşamaktadırlar6 . Bu bakımdan ilkel kabile 

dinlerinin digeır yaşayarı büyük dinlerdeki gibi tarihsel geleneklerin 

aynı şekilde teşkil e1medigi ortadadır. 

Arhur O. Lovejoy ve Geort.;e Boas, A llocumentary History of 

Primitiulzm allll.d Ralated ideals (Baltimoıre, Johns Hopkins Univ. 

Press, 1935) isimli kitaplarmda ilkelligin tarihinin bir dökümünü 

yaparak klasik antiklik içerisinde primitivizm'in bazı anlamlarını 

ortaya çıkardılar. Bu iki şahıs, bu anlamlan "kronolojik" ve "kültürel" 

olmak ü?.ere iki genel kategoride sını11andırmışlardır7. 

G. von der Leeuw dini duygunun orijini olarak tabii ve sosyal 

dünyaların normlannda gücün tecrübesine dayandırır. Onun bu 

kıymetli eseri, Phae:nomenologie der N'.ellglon (Zweite durch 

geschehene uncl erweitere Auflage), (Tübingen, J.B.C. Mohr, 1956)' dır. 

Bu yaklaşım Rudolf Otto'nun ilk fenomenolojik yazısı olan, The Idea 

of the Holy, 2nd. ed. (Loncion, Oxfoırd Univ. Press,1958) yi 

hatırlatmaktadır. Otto, "Kutsal Fikri" adlı bu eserinde akılcı olmayan 

bir usül içerisinde dini tecrübeyi anlamayı arzulamaktadır. 

6 Bkz. Tümer, G.-Küçük. A., 43. 

7 Kültürel ve Kronolojik Primitizm hakkında geniş bilgi için bkz. Adams, Charles J., A 

reader's Guide to the Great Religions, Second ed., The Free Press, A Division of 

Macrrtillan Publishing Co., lnc .. New York. 1977. 2. 
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Mircea Eliade ise, H. Otto ve J. Wach'rn henmenutikal (tefsirci, 

yorumlayıcı) yaklaşımlarından uzaklaşan ıepistomolojik 

problemlerden ictinap etmiştir. O, G .. Van der Leeuw'un yaptıgı gibi 

felsefi proplem dahilinde kalmayı istemiştir. Bu yeni başlangıç 
noktası, ilk defa Georges Dumezil tarafından ifade edilmiştir. M. 

Elieade'nin bu kıymetli eseri, T:ı:aJ.t~ d'histiı>lre d.es Religlons 
(Paris,Payot,l953)'dır. Bu eser 405 sayfa olup toplam onüç ana 

bölümden oluşmaktadır. 
Yine ilkel dinle ilgi olan önemli bir çalışma da Friedrich Heiler 

tarafından kalerne alınan, Erschelnungsformen und Wesen der 
Religion (Stuttgadt, W. Kohlhammeır Ve:riag,ll961). dinin çeşitli 

açılardan çok seviyeli olarak degerlendirildigi bu eser, her Dinler 
Tarihçisi için bir el kitabı rnahiyeUndedir. Burada daha çok dinin 

mefiıum ve özü incelenrnektediır. 
Modem Antropolojinin babası sayılan. E:. B. Tylor'un Religlon in 

Prlmitlve Culture,Vot II <ı,f Prlmitiv Cıu.lture OLondon, 1872; New York. 
Harper Torchbooks, JL958) isimli kitapları "Anirnizrn"in din 

nosyonunun küçük bir tanımı olarak ileri sürülebilir. Tylor, ilk insan 
topluluklannın dini duygusu üzerine yaptıgı bir çalışmadan' Animizlll 

nosyonuna ulaşmıştır. Tylor'un dini gelişme ve kültür hakkındaki bu 
teorisi bazı çevrelerce büyük kabul görürken, bazılan tarafından da 

şiddetli eleştirilere ugramıştır. 

Tylor'un Animizrn izahının bir rnesele olarak ortaya çıkması 

dogrudan dogruya dinin orijininin ne oldugunda yatrnaktaydı. 
Tylor'un ilkel kültürlerin dini hakkındaki en önemli nokta; dini 

inancı psikolojik bir hayale dayandırması ve yanlış netice 
çıkarmasıdır. İlkel insan için, subjektif ve objektif gerçegi, idea1 ve reel 

objeleri ayırtedernedigi David Bidney tarafından ifade edilmiştir. The: 
Concept of Value in Modc::nn Antropology in An1tmpology Today, A.L. 
Kroeber, ed. (Chicago, Unllv. of Ch!ago Press, 1953), s. 682-699. 
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Paul Radi:n ise Tylor'un "Pdmltlvi Cullture " adlı eserine bir giriş 
yazmıştır. (New· York, Harper ırhorchbookıı, 1958). Burada Tylor'un, 

dinin orijini hakkındaki görüşünün bir çok ilim adamı tarafından da 
kritik edildtgini belirtmeliyiz. Bunlar: RH.Codrigton, The Melaneslu 
(Oxford, Clare:ndon Pıress.l89U: W.E. Gudgeon, Maorl Rellglon, 
Journal of the Polynesim Soclety. XW (UM>5), s. 107-130: Baldwin 
Spencer ve F.Jr. Gillten, The 1\ifative Tdbes of Central AvustraUa 
(London, Macmlillım,l904). 

Geo Widengren'in tarafından kaleme alınmış olan. 
ReU.gtonsphael!ıomerıolc~gie (Be~rlllıı, W alter de Gnıyter Co., 1969) adlı 
eser de ilkel din hakkında malumat vermesi bakınundan önemlidir. 

Bu eser yirmibir bölümden oluşmakta olup, büyü. kutsallık, tanrı 
inancı, politeizm, moırıoteizm v.b. gibi konular detaylı olarak 
incelenmektedi:r. 

Harolds Biezains'in, JJıie Gottesi{estalt der lettischen 
VolllksreHglon (Uppsıala, 1961) Isimindeki eseri de ilkel dinler hakkında 
faydalı bilgiler verilmektedir. 

Herman Gunkel ve Zschamack Leopeld'in kaleme aldıkları, Die 
ReHglon in ~~schichte und Gegenwart ('rübingen. Paul Seebeck, 
1927-1932) adlı altı ciltlik eserinin ilk bölümünde ilkel dinler 
hakkında malumat vıerilmektedfr. 

Dinlerin menşef ve Ukel dinlerden bahseden önemli eserlerden 
bazılan da şunlardır: Waldemer Stöhr, Die Altlndonoslschen 
Rengtonen, Bıımd 2 !(Lelden. ıı:;.J.B:dU, 197'6) bu eser eski Endonezya 
dinleri hakkında kaleme alınmış olan en seviyeli ve detaylı eserlerden 

biri:sidir. 
Paul Schebesta'nııı yazdıgı, Ursprung der ReUgion, Ergebnisse 

der vorgeschti.chtllehen völk:erkundHch•m Forschungen (Berlin, 
Morus-Verlag, 1961) isimli eseri de bu konudaki degerli esererden 
birisidir. Burada Özellikle dinlerin menşeinden ve ilkel dinlerden çok 
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detaylı bahsedilmektedir. 

Gustau Mensching'in, Gut und Böse bn Gla.uben der Völker 
(Stuttgart, Ehrenfridklotz Verllag,l950) adındaki es-eri de özellikle din 

mefhumunun incelendigi önemli çalışmalardan biridir. Ayrıca burada 
ilkel din ve dinlere yer veıilmektedir. 

Ülkemizde ilk olaırak Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış oldugu 

Tarih-t Edyan Dinler Tarihi çalışmalarının ilkini oluşturmaktadır. Bu 

degerli eserin ı- ı 4 ı. sayfalara arasına ilkel din ve i.lkel kabile dinleri 
hakkında bilgi verilmekledir. 

M. Şemseddin Günaltay'ın, Tarih-i Edyan, I (Uersaadet-Kanaat 

Matbaası ve Kitaphamesl, ll338/1919) isimli Osmanlıca olarak 

yazılmış olan eseri de: bu konudaki önemlil çalışmalardın biridir. 
Burada özellikle Animizm, Naturizm, F'etişizm,Totemizm, Mana. 

Afrikada'ki ilkel kavimlerih dinleri, Okyanu:s hatkının dinlerini ele 

almakta ve her dinin savunucusu ve o dinin muhalifinde olari ilim 

adamlannın düşünceleri hakkında çok geniş malumat vermektedir. 

Bu bakımdan Türkiyedeki Dinler Tarihçileri için bu eser muracaat 

edilecek bir kaynak mahiyetindedir. 

Türkiye'de yazılmış olan Dinler Tarthe kitaplannda ilkel dinlerle 

ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. Bunlardan bazılan şunlardır: 
Prof. Dr.H. G. Yurdaydın ve Doç. Dr. M. Dag'ın Dinler Tarihi isimli 

eserlerinin 24-3 ı. sayfalan bu mevzuya ayrılmıştır. Burada genel 

olarak ilkel inançlar ele alınmaktadır. Alırnet Kahraman'ın Dinler 

Tarihi adlı kitabı da 29-37. sayfalarda ilkeli dinlerden bahsetmektedir. 

Doç. Dr. Mehmet Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Osman Cilacı'nın Dinler 

Tarihi adlı kitaplannın 23-27. sayfalan ilkel dinleri konu edinmiştir. 
Ayrıca Prof. Dr. Günay Tümer ve Doç. Dr. Abdurrahman Küçük 

tarafından kal(1me alınan Dinler Tarihi 43-48. sayfaları ilkel kabile 
1 • 

dinlerine ayrılmış olmakla birlikte digerlerinden farklı olarak burada 
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totem, tabu, mana, ayin, efsane, yüce Tanrı, şaman v.s. gibi 

mefumlarda ele a.lınma:ktadır. Annemane Schimmel'in Dinler Tarihine 
Giriş, (Ankara, A. Ü. İ. ır, Yayıııılan, 1955]1 adlı eserinde çok kısa 

olmakla birlikte ilkel kabile dinleri hakkında bilgiler bulmak 

mümkündür. Ayrıca Ekrem Sankçıoglunun Başlangıçtan Günümüze 

Dinler Tarihi, isimli kitabının 22-25. sayfalannda ilkel dinlerle ilgili 

bilgiler bulunmaktadır. Felicien Challeye'nin, Dinler Tarihi . çev. 

Semih Tiıyakioğ;llu (İstanbul. Varlık Yayınları} adlı eserinde ise ilkel 

dinler hakkında açıklamalar bulunmaktadır. Burada özellikle 

totemizm ve Animizm ele alınmaktadu·. 
Dr. Sedat Veyis Örnek'in "İlkellerde Dinsel Temel Kavramiara 

Genel Bir Bakış" A.Ü.D.T.C.F.D., 1962), s.255-261 adlı makalesini de 

kayda deger görüyoruz. 

Aşagıda zikredeceginıiz eserler ilkel kabile dinlerini bölgelere göre 
incelemiş olmalan bakımından önem arzetmektedir. Walter 

Krickeberg/Herınan Thrimborn/Werner Müller ve Otto Zerries 
tarafından yazılan Dlie Religioneıı des alten Amerika (Sttutgadt, W. 

Kohlmammer Verlag,l961) adlı eser, eski Jlunerika dinlerini detaylı 

olarak incelemektediL Dört bölümün her biri dört ilim adamı 
tarafından ele alınmıştıtr. Prof. Dr. Günten Lanczkowski 'nin 

Geschichtke der ReUglonen isinıli eserinin ilk kısmında Afrika dillieri 

incelenmektedir. Ernst Damman'ın Die Religionen Afrikas (Stuttgart, 

W. Kohlhammeır Verlag, 1963]1 adlı eseri de Afrika'nın eski dinleri 

üzerine yazılmış olan kıymetli eserlerden biridir. Her ne kadar Afrika 

kıtasının bütün dinlerini incelemese de, inceledigi dinlerin 

muhtevalanna e~~ilrnesi bakunından önemli görülmektedir. Waldemar 

Stöhr ve Piet Zoetmülder tarafından yazılmış olan Die Religlonen 

Indonesien (Stuttgart, W. Kohlıtıammer Verlag,l965) adlı eseri ise 

Endonezya dinleri üzerine yazılan önemli kaynaklardan biridir. Bu 
eser ilkel ve gelişmiş dirıler olarak iki genel bölümde ele alınmıştır. 
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Dirıler Tarihinde önemli bir yeri olduğ;una inandıgınuz Ord. Prof. 

Wilhelm Schimidt'in kaleme aldıgı, Ursp:rung der Gottesldee adlı 13 

ciltlik8 eseri ise bu konuyla ilgili olarak :;ı;ikredilen bütün eserlerin 

üstünde çok kıymekli bir öneme sahiptir. Bu eserin l.kinci cildi en eski 
Amerika dinlerine ayrılmıştır. Beşinci cildi Ameıika, Avusturalya 
ilkellerinin dinlerini ele almaktadıır. Yedinci ve sekizinci bölümleri 
Afrika göçebe kavimlerinin, Harnit ve Hamitoitler dinlerini 

açıklamaktadır. Sekizi11ci ciltte ise her iki ka"1nin yanısıra Nilotladnn 
dini zihniyetierine ait sentetik bir tablo sunulmaktadır. Onun bu 

eseri olağ;an üstü bir kültür ve çaba ürünüdür. O. son asrın en büyük 

dilci ve etnologlanndan biri olarak kabul edilmektedir9 . Ka to lik 
papazı olan W. Schi.J:nidt. senelerce yüce Tanrı mefhumunun hemen 
bütün iptidai milletlerde mevcut oluşunu ispat etmekle uğ;raşıp, diger 

din bilginlerinin şiddetli itirazlarına ıragmen nerd.eyse ömrünü bu 
konuya hasretmiştir. N it ekim bu eserin ilk cildi 1912 yılında 

yayınlarımasına rağ;men, son cildi 1955 yılında yayınlanabilmiştir. 

B. HİND DİNLERİ 
Biz burada Hind topraklarında dogmuş ve gelişmiş olan dinleri 

konu edineceğ;iz. Kaynaklan ise her dillin kendi içinde verilecektir. Bu 
dinleri ise mümkün meıtebe kronolojik sıralamaya göre ele alacagız. 

1) lfinduizm 

Hindulann dini literatürlerinin başında Sanskritçe yazılmış 
olan Vedalar gelir. Bunlar: Rigveda, Saınaveda. Yajurveda ve 

Atharvaveda'dır. Aslında Hindı:.ılzm'in kutsal metinleri sadece 

8 Bu eserin 12 ve 13. eiltleri yru:arm ölümünden sonra 19!)4 ve 1955 yıllannda 
tamamlanmış tır. 

9 Wilhelm Sehimidt hakkında geniş bilgi için bkz. Eliade, Mircea, Dinin Anlamı ve 

Sosyal Fonksiyonu, çev. Mehmet Aydın, Kültür Bakanlığı yayınlan, Ankara, 1990, 

15, 2 ı -22, 25-27, 50-5 ı. 
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Vedalardan ibaret degiil bilakis geniş bir kolleksiyonu ihtiva eder. Bu 
kolleksiyonu "Şruti" (vahye dayananları ve "Smiriti" (destan şeklinde 

olanlar) diye ikiye ayırmak mümkündür. Veda'lar M.Ö. 600 yıllannda 
Samhitaların içinde tcıplanıncaya kadar sözlü olarak nakledilmiştir. 

Buna göre Veda'lar ve bu kutsal metinlerin tamamlayıcısı 

mahiyetinde bulunan Brahmanalar. Upan:lşadlar ve Aranyakalar 

"Şruti"ye: Mahapharata Destanı, Rarnayanalar, Pranalar vb. ise 
"Smriti"ye girerıo. 

Hinduizm hakkında özeillikle batıda pek çok çalışmanın 
yapıldıgı bir gerçektir. Bunlardan Hind dini metinlerinin incelendigi 
kıymetli bir eser , Hans Oertel tarafından Zur Indlschen Apogetlk 
(Stuttgart, W. Kohllıaınmer Verlag, 1930) adı altında yayımlanmıştır. 

Dini metinlerin yanısıra: barada Hind din bilimi ve dini tarihi de ele 
alınmaktadır. 

Helmuht von Glesenapp'm, Die Rellgioırıen Indlens (Stuttgart, 

Alfred Kröner Verlag,1943) adlı beş böllümlük eserinin ilk iki 
bölümünde ve üçüncü bölümün bir kısmında Veda'lardan 

Brahmana'lardarı ve H:indiistan'ın yüksek dinlerinin ilk kademesinden 
bahsedilmektedir. 

J.D.M. Derrett'in, Religion mnd Law in Hlndu Jurlsprudence; 
the Royal Asllatik Socicty (London,l954) isimli oriyantal 

periyodlanndan olan bu eseri de HJnduizm hakkında faydalı bilgiler 

ihtiva etmektedir. 

A. A. Medone'nin Rig·-Veda hakkında tanıtıcı mahiyette İngilizce 
olarak yazdıgı antoloj:isi bu konuda geniş bilgiler ihtiva etmektedir. 
Hymus from the lRigveda (calcutta, Associatloııı Press, 1922). 

Bu konudaki önemli. bir çaba eseri olan Max Müller'in, Sacred 

Books of the East, 50 vols (O:for<l. Ciarendon Press. 1879-1910; Dellıl 

10 Geniş bilgi için bkz. Challayc, Fcliclen, Dinler Tarihi, Çev. Semih Tiıyakioğlu, 49-

63. 
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Motidal Banarsidass, 1959 ff) ve Th1e Socred Books of the Hindus. 32 

vols. (Allahabad, The Panini ofict~. 1909· 19ı37) isimli eseri de zikre 

değ;er çalışmalardan birisidir. Gerçekten de bu ild eser çok büyük 

gayret ve çaba ürünüdür. Görüldü~;ü üzere ilk eser 50, ikincisi ise 32 
ciltten oluşmaktadır. Her iki eserde de Hinduizm hakkında çok geniş 

bilgiler vardır. Hind dinleri üzerine çalışacak olanların bu iki eserden 
çok faydalanacagı muhakkaktır. 

Alman ilim adamlanndan Prof. Dr. Hans Joachim Schoeps'in, 

Die Grosen Religiomm der Wdt ( München~Züdch, Drömersche 

Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf, 1957) adındaki eseri de Hinduizm'e 

yer vermesi hasebiyle önemli kabul edilebilir. Burada Hinduizm'in 

yanısıra onun ruhi yapısı da ele alınmaktadır. 

Tariıtıma değ;er kıymetli bir eser de Fridrich Heiler'in, Die 

Religionen der Menschheitisimli mezkur esenldir. 140-155. sayfalarda 

Hinduizm hakkında tatminkar bilgiler verilmektedir. Burada özellikle 

Vedalar- Upanişadlar, Yoga terimleri, Sankya öğ;reUcisi vb. konular 
üzerinde durulmaktadıır. 

Özellikle Vedalar ve Hinduizm hakF..ındaki önemli bir periyodik 
çalışma da B. Spuler tarafından. Handbuclı der Oriantallstik adlı 

seride yapılmıştır. Bu serinin dördüncü cildin ikinci bölümü özellikle 

bu konuya ayrılmıştır. Handbuch der Orlantallstik, ed. J. Gonda; 

Indien, 4 vols, 1. tell, Vedic Ri.tual The Non-Sole~:mın Rltes, (Leiden, 

E.J. Brlll, 1980). yukanda adı geçen eser budur. Bu serinin ikinci kısmı 

ise Sanjukta Gupta-Dirk Jan Hoens ve Tuen Goudriaan tarafından 

Hindu Tantrism başlıı~ıyla kaleme alınmıştır. Bu periyodikte kıymetli 
bilgiler verildiğ;ine şahit olunmaktadır. 

Maurice Bloomfield'in, The Religion of the Veda, The Ancient 

Religion of India, (New York and lLondon, G. P. Putnam's Sons, The 

Knickerbocker Press, 1908) isimli 300 sayfalık eseri de zikredilmesi 
gereken eserler arasında yeralmaktadır. 
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Helmuth von Glasenapp'ın Dlie Rellgionen Indies, (Stuttgart, 

Alfred Kröner Verlag. 19143) adlı 394 sayfalık kitabı da bu konudaki 

önemli eserler arasındadır. 

Bu konuyla ilgili olarak batıda yapılmış olan bazı çalışmalar da 

Türkçemize kazandırılmıştır. Bunlar: Nikhilananda Swami, Ruhun 

Kurtuluşda Hinduizm, çıev. Sed.at Umran (İstanbul, Ruh ve Madde 
Yayınları,l968) isimli kitabında konuya dualist olmayan dini felsefe 

açısından yaklaşmıştır. ı ı bölümden oluşan bu eserde genel olarak 

Hinduizm'in ruhu, tanrısallık ve yaratılış, Hindu ahlakı, manevi 

temrinlerden karma-yoga, Bhakki-yoga.İnana-yoga,Raja-yoga gibi 
konular işlenmektedir. Ayrıca pratikteki Hinduizm ve evrensel din 

hakkında da bilgi verilmektedir. 

Swai Prabhavanananda-Christopher Isheıwood'un, Tefrit Etme 

Hazinesi <Vive:ka Clıudamini' Şhankara>, çev. Mehmet Ali Işım 

(İstanbul, Dergıath Yayın.lan,lH76) adlı eserleri de oldukça seviyeli 

bilgiler içermektedir. 

M. Ali Işım'ın derlediği, Upanişadlaı- <Tanrının Solufu>, 

(İstanbul, Dergah Yayınları,l976) isimli eseri de Hindü kutsal kitabı 
Vedaların ikincisi Sarna-Veda'nın dini gerçe~~in en büyük tarafı olan 

Upanişadlann bir derlemesidir. 

Ülkemizdeki bazı Dinler Tarihi çalışmalannda da Hinduizm 

hakkında bilgilerin verildiği müşahede edilmektedir. A. Hilmi Ömer 

Budda'nın, Din]er Tarihi, (İstambul, ı. ba:sıbş, Vakit, 1935) adlı 

eserinde Hinduizm hakkında geniş ve seviyeli bilgiler verilmektedir. 

Daha önce defalarca adı geçen diğer Dinler Tarihi kitaplarında da bu 

konuyla ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Burada tanıtırnma gerek 

gördügümü bir çalışma da Kürşat Demirci tarafından. Hinduizm'ln 
Kutsal Metinleri Vedalar (İstanbul, işaret Yaıymlan) adıyla yayınlap.an 

kitabıdır. Yüksek lisans çalışması olan bu eser kutsal metinlerin 

tanıtılmasına ağırlık vemıektedir. Burada imkanlar ölçüsünde Hind 
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kutsal kitaplarının yanısıra Hinduiızm hakkında blllgi verilmektedir. 

Ayrıca Hindu tannlarından bahsedilmektedir. 

Bu konuda yazılmış olan tanıtırnma gerek gördüğümüz 

makalelerden bazılan ise şunlardır: Kemal Çağdaş, '1:Undistan'da İnek 
Kültü ve Kültünün Meıışel Üzerine Bir AnLŞtmna" Jl.Ü.D.T.C.F.D., C. 

XIII. sayı 1-2, Mart-Haziran, !>. 53-67, 1955; Kemal Çagdaş, 

''Bhagavadglta" A.Ü.D.T.C.F.D., c. xvın, sayı 1-2, s.92-121, 1960: 
Lamia Kozlu. "Büyük Hint Vıelisi Ramaltrishna" Türk Düşüncesi 

(İstanbul, 1.1; s.Sl-87,1.2, s.l5H-164,1956; Doç. Dr. Abidin İtU, 
''İndra-Dharma" A.Ü.İ.F .. D., C. XI, S. 153-170,1963; l'Camal Çagdaş,''Fll 

Başlı Tann Genaşa" Doı~u DUl. s.27··:38,1964. 

2) Caynizın 

M.Ö.VI. y.yılda oıi.aya çıkmış olan Cayniızm'in literatürünün 

geniş bir alana yayıldıgı görülür. Bu literatür, Sansgrit ve Pratrit 

dillerinde olmak üzere iki kolda yayılarak muhafaza edilmiştir 1 1. 

Cayna literatürü hakkında yapılmış olan en önemli çalışma 

Maurice Wintemitz'ın, A History of lndian J..,iteraturt~. vol. 2, Buddhist 

Literaqerature and Jaina L:lteırature, tr. S. Ketk.aır, and rev. by the 

author ( Calcutta, Univ·. of Calcut1ta,l927: New DeUıi, Orlental Books 

Reprint Corp., 1972) adlı eseridir. Bu eserin digerleıine göre daha tam 

bir rivayeti ihtiva etugi görülmektedir. 

Aşagıda zikredecegimiız iki eser "Svetambara" kutsal metinleri 

üzerinde çalışacaklar için başvuru özelliği taşımaktadır. Schubring'in, 

"Die Lehre des Jainas" dalıa sonraltti gelişmeler de Ludwig Alsdorfun, 

Les Etudes jaina,etat pr~sent et taehes futures (Parls,Coll~ge de 

France,l975) tarafından ele alınmıştır. Kıısa olmakla birlikte bu 

konuyla ilgUi gerekli eserlerdir. "Digambara" metniyle ilgili ugraşanlar 

için malzemeler daha fazladır. 

ll Bkz. Adams, 238-239. 
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Helmuth von Glasenapp'ın Die Religionen indiens (Stuttgart, 
Alfred Kröner V1erlag, 1943) adlı eserinin üçüncü bölümünde Cayntzm 

hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. 

Fridrich Heller'in mezkur eseıri , Die Religionen der Menschheit 
'ın 156-16 ı. sayfalarında Caynizm hakkında gerekli bilgiler 

verilmektedir. Helrnuht von Glasenapp'ın, Die Nicht.christlichen 

Religionen adlı eserinin 114-120. sayfalan bu dine yer vermektedir. 

Burada Caynizm ana hatlarıyla degerlendilmektedir. 

Ülkemizde Caynizm hakkındaki bilgiler ise şu kitaplarda 

bulunmaktadır: A. Hilmi Ömer Budda. Dinler Tarihi adlı eserinin 1 18-

128. sayfalarında Caynizm'in kuruluşu. cemaati ce temel inançları 
hakkında bilgi vermektedir. G.Tümer ve A.Küçük'ün Dinler Tarihi 

kitabının 70-73. sayfalarında Ca)mizm'in ]kurucusu Mahavira'nın 

hayatı,Tanrı anlayışı, meshepleri ve kutsal kitapları, ahlaki 
prensipleri, kurtuluş ve hidayet doktirini, ayln ve ibadet gibi konular 

kısa ama seviyeli bir şe,kilde ele alınmaktadır. 

3) Budiznı 

Hindistan'da M.Ö. VI. y.yıllda dogmuş olan Budizm, Caynizmle 

çagdaştır. Bu elinin kurucusu olan Buda. bir kitap bırakmamıştır. 

Ancak Budistler. Pali dilinde yapmış oldugu vaazları "Pali-Kanon" 

isminde bir kitapta toplamnışlardu-1 2 

Olaylara mukaddime kahilinden ziyade daha bilimsel olarak 

yaklaşmış olan eserlerin başında Edward Conze'nin, Der 

Buddhismus, (Stuttgart, W. KohXhammer Verlag, 8. Auflage,l986) 

isimli eseri gelmektedir. İlmi seviyesinin yüksek olmasından dolayı bu 

eser dünyaca şöhret yapmıştır. Bu konuda çalışacaklar için ana 

12 Bu konuda geniş Ibilgi için bkz. Eliade:, 1\IHrcea; Geschichte der religiöscn Idecn, Bd. 

4, übersetz von Adelheid l\l!ülkr-Lissner und Werner Müller, 2. Auflage, Il / s. 69-98, 

Freiburfim Breisgau 1994. 
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başvuru kaynagı nitelig:inded:ir. Yilne bunun, Thirty Years of Buddhllst 

Studies (Colombia, Unllv. of Caroliıma Pres:s, 1968) adlı kitabı. konuya 

metodik açıdan yaklaşması basebiyle önemlidir. 

Carl Friedrich Koeppen'in, Dlıe ReUgion des JIBuddha und Ihre 

Entstehung (Berlin, F4~rdinand Scltıı.neider, 1857) Isimli kitabı da bu 

sahadaki degerli eserlerden biridir. Üç bölümden oluşan bu eseırin 

ikinci ve üçüncü bölümlerinde Budizm bütün yönleıriyle ele alınmakta 

ve bu konular geniş bir şekilde işlenmektedlir. 

Helmudt von Glasenapp'ın Fransızca'ya cevrilmiş olan. 

Brachma et Boudha (trans. Oreste Toutzwitch (Paıris, 1937) adlı 304 

sayfadan oluşan eseri ise Budizm'i seviyeli ve geniş bir şekilde ele 

almaktadır. F.H. Hiliard'ın, The Buddha thıe Profet and the Chna 

(London, George Alleıı Unvrhıı Ltd .. ) adlı kitabı da lllteratür açısından 

zikre degerdir. 

Erik Zürcher'in, Buddhism (New York, St. Mıaı.rtln's,l962) isimli 

kitabı da bu konudaki eserlerden birtdir. 

Willia T. de Bary'nin edisyonunu yapllıgı The Buddhist Tradition 

in India, China and Jrapan (New York, Modem Library, 1969) adlı 

kitabı ve şu zikredecegimiz kitaplar da Budilzm hakkında önemli 

bilgiler veren eserlerdendir. 

E.A. Bn.ıtt'un edisyonunu yaptıgı The Tt~achings of the 

Compassionate Buddlha (N·ew Yoırk, Mentor, 1955) ; Clarence 

Hamnton'urı edisyonunun yaptıgı Buddllıi:z:m : A Religlon of 

Compasston (New Yorlk., Liberal Aıts, 1952) ve Lucien Streik'in, World 

of Buddha: ARea.der (Garden City, New York, Doubleday, 1969) adlı 

İngilizce olarak yazılmış olan eserlerdir. 

Budizm hakkında da lüzumlu bilgilerin bulunabilecegi 

kitaplardan bazılan da şunlardır: 

Mircea Eliade'ın 12. dipnotila gösterdigirniz Geschichte der 

religiösen Ideen isimli kitabının 2. cildinin 69-98. sayfaları Budizm'e 
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ayrılmıştır. Burada Buda ögretisi, meditasyon teknikleri, bilgi yoluyla 
kurtuluş gibi konulan da !chUva eden degerli bilgiler bulunmaktadır. 

Friedrich Heiler'in. Die Rellgli.onen deır Menscliıheit adlı eserinin 156-

225. sayfalarında Pali-kanon. yaşayan Buda ve ögreUsi, cemaaU, 

Mahayana ve Hinayana mezhepleri gibi konular iyi bir şekilde 

tanıtılmaktadır. H. J. Schoeps'in, Die Grosen Religionen der Welt 

isimli eserinde de Budist pratiklerinden (ayin, ibadet, tören vs.) 

bahsedilmektedir. E. Sa:rıkçıoglunun. Başlangıçtan Günümüze Dinler 

Tarihi adlı eserinin 15·6-184. sayfaları arasında seviyeli ve tanıtıcı 

bilgiler verilmektedir. G. Tümer ve A.. Küçük'ün Dinler Tarihi de 
Budizm'in tanrı anlayışı, kutsal metinleri, inanç, ibadet. gelenek, 
mezhepler ve Buda'nın hayatı gibi konulan seviyeli bir şekilde 

tanıtınası bakımından önemlidir. 

Tercüme sayesinde dilimize kazandırılan eserlerden bazılan ise 

şunlardır: Paul Carus'un. Buda'nın Ö~retisl., çev. Teoman Uçgun 

(İstanbul, Ruh v~~ Madde Yayınlaırı, 1984) bu eseri eski metinlerin 

derlenmesiyle meydana gelmiştir.. Sekiz bölümden oluşan bu kitap, 

okuyucuya geniş bilgiler vem1ektedir. 

Walter Ruben'in, JBudd.hizm Tarihi, çe-,ır. Abidin İtil (Ankara, 

Sakarya BasımevJl, 1947) adlı kitabı en çok tanınan eserlerdendir. Bu 

kitap çok tanınmış olmasına ragmen muhtevası geniş kapsamlı 

değildir. Burada Budizm kendi ana hatlarıyla ele alınmakta. efsanevi 

rivayetlere ve destanlam da yer verillmektedir. 

Kendi dilimizde yazılan eserler de şunlardır: Ça~lar Boyunca 

Büyük Adamlar: Buda (İstanbul, Dogan JKardc:~ş Matbaacılık Sanayii 

A.Ş., 1972) bu kitap, İia1ya'daki. Arnolda Mondadori yayınevi ile 

Dagan Kardeş yayınlan arasındaki. işbirliği ile hazırlanmıştır. Burada, 

kısa resimli bilgiler verilmektedir. Budist ayin ve ibadetleri resimlerle 

tanıtılmaktadır. 
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Budizm hakkında Türkçe yazılan makalelerden bazılan da 
şunlardır. Prof. Kemal Çagdaş, "Reformcu Yön,üyle lBuda ve Aşoka" 
Do~u Dill. 8.53-91, 1(4), 1970) ; Dr. Hulusı Dosdoğru, "Budha ve 
Budhizm" Yeni İnsan,s 6-8, 196?; (Adnan-Adıvar) Halide Edip, 

''Buddhism ",Yeni İstanbul, 1955. 

4) Sihiznı 

XVI. yüzyılda İslam ve Hinduizm karışımı bir din olarak ortaya 

çıkan Sihizm'in kurucusu Nanak'tır. Kutsal kitapları ise Adi
Grant'tırl3. Diğer Hind dinlerine nazaran çok yeni olmasına ragmen 

Sihizm hakkındaki çalışmalann azlıgı göze çarpmaktadır, 
Bu konuda yapılan zikre değer çalışmalar şuhlardır: A History of 

the to the Siks from the Origin of the Na1tion to the Battles of the 
Sutlej (London, John :Murrıay, 18~l9). Bu eserde Sihizm hakkında 

detaylı bilgi verilmektedir. ÖzeHikle de Cuıru Nanak ve kutsal kitabı 

Adi Granth hakkında tatminkar bilgiler verilmektedir. 

Prof Dr. Teja Singh'In Sihizm ve Sih tarihi hakkındaki 
İngilizceye yaptığı tercümesi ise bu konudaki eserlerden sayılmaktadır. 

O, Guru Nanak'ın Japji dilindeki sabah vaazlarını. Guru Nanak'ın 
mediiasyononu tercüme etmiştir. (:2 nd. ed. AmrUsar, Sikh Tract 
Society, 1924) ve Asa di var, Sikb Hymtns from the Ad,i Granth 

(Amrltsar, Shiromani GıJJ'dwara Prabandhal Comittee, 1957). 

Prof. Sher Sing'in, :ırhllosophy of Siklıism ( Laıt.hora, Sikh Univ. 
Press, 1944; 2 nd. edition, :Oelhi, Sternleng, 196H) adlı eseri de bu 

sahadaki önemli eserlerdendir. 
Gerek batıda gerekse ülkemizde Sihizm'den bahseden önemli 

yazılardan bazılan da şunlardır: Helmuth von Glasehapp, Die 
Nichtchristlichen Religionen; G. Tümer ve A. Küçük'ün Dinler 

Tarihi'nde 73-76. sayfalarda bu dini tanıtıcı bilgiler verilmektedir. 

13 Bkz. Tümer, G.-Kü~~ük, A., 73. 



392 

Dilimizde bu konuyla ilgili olarak yapılmış olan çalışmanın, 

Abdurrahman Küçük'ün, "Sihizm" A.Ü.İ.F.D., C.XXVIll, s. 391-417 

(Ankara Ünl. Baısımev•i, 1986) adlı makalesinin oldugu görülür. 

Burada, Sihizm genel hatlarıyla çok iyi bir şekilde tanıtılmaktadır. Bu 

makalede. Sihizm'in doguşu, Guru Nanak'ın Tanrı anlayışı, ve 

doktirinleri, Nanak'tan sonraki durum. Kutsal kitaplar. kült. Sihlerin 
diger inançları, ibadetleri, gelenekleri ve mezhepleri hakkında 

doyurucu malumat verilmektedir. 

C. Çin Dinleri 
Yine biz burada Çın'deki bütün dinlerden ziyade orada dogmuş 

olan dinleri ele alacagJLZ. 

1) Taoizın 

Çin'in milli dinlerinden olan Taoizm'i Lao-tzu kurmuştur. Bu 

dinin kutsal kitabı ise "Ta() Te King" dirl 4 . Bu din hakkında yazılan 

en önemli eserler şunlardır : 
See H. Maspero, Le Taoisme f.nllıls M~Jaırıges posthumes sur les 

relllgions it I'histoire de l!a Chine (Paris, Civil isattlons du Sud, S.A.E.P., 

1950): H.S. Levy, Yellow 1'w'ban R.eUgion and Rebellion at the eırıd of 
Han, Cournal of the Amedcan Orlantal Socl:ty, LXXVI, 214-227, 

1956; Chung-yüan Chang. Gıreath1:y and Taollsm (New York, Jullan 

Press, 1963): M. Kartenmark, Lao Tzu and Taoism (Stanford, Stanford 

Univ. Press, 1969). 

Zikrettigimiz bu eserlerin dışında Taoizm hakkında zikre deger 

eserlerden bazılan ise şunlardır: Werner Eichhom. Die Rellgioıııen 

Chlnas (Stuttgart, W. KohUıammE:r Veırlag, 19'73) adlı kitabında genel 

olarak Çinineski ve yeni dinlerinden geniş şekilde bahsetmektedir. Bu 

dinlerden biri olan Taoizm de burada incelenmektedir. 

14 Geniş bilgi için bkz. M. Şemsedclin, Tarih-i Edyan, 279-280. 



Gustav Mensching'in .Algemeine Religionsgesichichte' sinde çin 

dinleri ve Taoizm hakkmda önemli bilgiler verilmektedir. 

Ülkemizde bu konuda yazı1mı,ş eserlerin başında Ahmed Mithat 

Efendi'nin Tarih-i Edyan' ı gelmektedir. Burada, gerek Çin'in kadim 
dinleri, gerekse Taoizm hakkında seviyeli bilgiler verilmektedir. 231-

257. sayfalar arasında Taoizm'in kutsal kitabı Tao Te King, inanç 

esasları vs. hakkında geniş bilgi verilmektedir. M. Şemseddin 

Günaltay'ın- Tarih-i Edyan' mda da yine bu din hakkında önemli 

bilgiler verilmektedir. Burada, 279-300. sayfalarda Lao Tzu'nun 

hayatı, prensipleri ve kutsal kitabıl Tao Te King hakkında geniş bilgi 

bulunmaktadır. 

Bunların dışında Annemane Schimmel':in, Dbıler Tarihine Giriş 
adlı eserinin 17- 22. sayfalannda bu din halekında tanıtıcı bilgller 

verilmektedir. 

Tercüme sayesinde dilimize kazandırılan Bedia Dikel'in 

Fransızca'dan çevirdig:ı Sırların Sıırn 'Tao' Çin Tasavvufu (İstanbul, 

Mayataş Matbaacılık ve Neşrlyat AŞ., 197'2) adlı eseri de zikretme 

geregi duyuyoruz. Bu eserin başlangıcında kısaca Lao Tzu tanıtılıyor. 

Sonra da her konuda Tao Teking'den çokça pasajlar verilerek 

konulara aydınlık kazandı:rılıyor. Bu eser in özeiligi, Tao Te King'in 
konuyla ilgili olan büyük bir bölümünü zikrediyor olmasıdır. Ayrıca 

Kitabın sonunda Lao Tzu ve Konfüçyüs karşılaştınhyor. 

2) Konfüçyani.zm 

Bu dillin kurucusu ise Konfüçyüs'dür. Konfüçyüs'ün kutsal 

kitaplarını oluşturan iki kolleksiyon vardır. Bunlar 'WoucKing" (Beş 
klasik) ve "Se chou" (Dört kitap) tır. Bununla ilgili olarak J.K. 

Shryock, The Orlgin and Devalopment of the Stat,ıe Cult of Confucius 
(New York, Century·, 1932) adıyla bir eser yazmıştır. Bu kitapta 
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Konfüçyanist rituelleri üzerinde durulmaktadır. Bu konuyla ilgili 

kaynak eserlerin başında yeralması dünyaca kabul edilmektedir. 

Bunun dişında kaleme alınmış eserlerden çogu yenı 

Konfüçyanizmle ilgilidir. Carsun Chang, The Devolopmert of Neo 

Konfucian Thought (New York. Tw·eme Publlshers, 1957); Wang Yang

ming, idealist Pltıilosopher of 16th Cehtury (New York, St. John's 
Univ. Press,196~!); L.V.L. Cady, 1r1ııe lP'hilosophy of Lu Hslangshan, 2 

vols. (New York, Uni,,m Theolical Seminaıry, 1939), De Ba:ı:y'nin, 

eclisyonunu yaplıj~ı Sowrces of Chinese T.radition (New York, Colombla 

Univ. Press,1960) adlı eser de zik:re eleger kaynaklardandır. 

Bunların dışmda yukarıda Taoizm hakkında zikrettigimiz 

kaynakların hemen hemen hepsinin Konfüçyanizm'i de ihtiva etugını 

belirtmek istiyonız. Bu din hakkında yazılan makalelerden bazılan da 

şunlandır: Dr. Muhandere Özerdim, "Konfüçyanizm ve Batı 

Demokrasisi" A.Ü.D.T.C.F.D., s. 395-430, 19!53 ; Doç. Dr. Muhandere 

Nabi "Çin Dininin Menşei Meselesi ve Diıııi inançlar" , Belleten, 
26(101), s.79-l 19, 1962. 

D. Japon Dini 

Biz burada özellikle <Japon dinleri yerine, Japon Dini diye başlık 

attık. Çünkü dab.a önce de belirttigirniz gibi maksadımız bir ülkedeki 

bütün dinlerden ziyade, o ülkede dogmuş olan ve oraya ait olan din 
veya dinleri ele almaktır. Bu cüınleden olarak biz burada daha çok 

Japonya'ya malolmuş olan Şintoizm'i ele alacagız. Japon diniyle ilgili 

kaynak çalışmalan şu şekilde sıralamak mümkündür: 

James Hasting'in edisyonununu yaptıgı, "Encyclopedia of 
Religion and Ethics I(New York, Charles Scriner's Sons, 1908-26); H. 

Gunkel ve L. Zschanack'ın edisyonunu yaptıkları Die Religion In 

Geschichte und Gegenwart (Tübingen, J.C.H. Mohr, 1927-31) esen: 
Franz König'in R~~llgioııswissenschaf1l:liches Wörterbuch (Frelburg, 
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Herder, 1956) eseri ve Ryusako Tsunoda başkanlığ;ında bir heyet 

tarafından yazılmış olan Sources of Japanase Trad.ition (New York, 

Colombia Univ. Press, 1958) adlı eserleri akla gelen ilk kaynaklardır. 

Bu eserler Japon dini üzerinde Çahşacaklara büyük rehberlik 

yapacaktır. Özellikle de Şintoizm hakkırıda bu eserlerde tatminkar 

bilgiler verilmektedir. 

Jean Herberi'in BibUyograııhie du Shintoı et des seetes 

shintoistes (Lelden, E .. J.BrlU,l968) isimli eseri ve Genebi Kato'nurı, A 

Bibliography of Shintt:> in Weste:rll11 Languages from the Oldest till 

1952 (Tokyo, 1953) adlı eseri de yUkardakilerden farklı olarak sadece 

Şintoizm'e tahsis edilmiştir. Bunlar da bu sahadaki tanıtıma gerek 

görülen eserlerdendir. 

Kendilerini sadece Şintoizme hasretmıemiş olan genel Dinler 

Tarihi tarzındaki eserlerden bazıları da şunlardir : Helmuth von 

Glasenapp, Die Nichtchristlicheııı Relicıne:n; Fricdrich Heiler. Die 

Religionen der Menschheit: Ahmet Mithat Efendi, 'Tarih-i Edyan adlı 
eserinde Şintoizm ve kutsal kitabına, ahiret inancına, ibadetine 261-

277. sayfalarda değ;inmektedir. Fehcien Challaye'nin Dinler Tarihi, 

adlı kitabında bu din hakkında lusa bilgHer bulunmaktadır. Ekrem 

Sarıkçıoğ;lu. Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi adlı eserinde bu 

din hakkında genel hatlarıyla tanıtıcı bilgi vermektedir. G. Tümer ve 

A. Küçük'ün Dinler Tarihi'nde de Şintoizm'de Tanrı anlayışı. kutsal 

yazıları. ayin ve ibadetleri hakkında bir kaç sayfalık tanıtıcı bilgi 

verilmektedir. 
Şintoizm hakkında çalışacak olanların, zikredilen bu 

kaynakların ışığ;ında yollarını bulacakları şüphesizdir. 

E. Yahudilik 

Hiç şüphesiz ki. Yahudi literatürünün başında kutsal kitaplan 

olan Tanalı gelir. Yahudi kutsal kitap külliyatı ise., Tanalı (yazılı dini 
edebiyat) ve Talmut (sözlü dinil edebiyat) olmak üzere ikiye ayrılır. 
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Yahudilerin Tanalı admı verdikleri kutsal kitaba Hıristiyanlar "Eski 
Ahit" derler. Tanalı i.se üç bölümden oluşur: Tora (Tevrat). Neviim ve 
Ketuvim1 5. 

Tora (Tevrat): Kanun, şeriat emir, ders. rehber gibi anlamlara 

gelir. Yahudi kutsal kitabmm birinci bölümünü oluşturan Tevrat: 
Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye olmak üzere beş kitaptan 
oluşur. 

Nevim (Peygamberler): Bu bölüı:nde peygamberlerde 

bahsedilmektedir. Toplam 21 kltaptır. 

Ketuvim: Kitaplar, yazılar anlarnma gelen Ketuvim de Yahudi 

kutsal kitabının üçüncü bölümünü oluşturur. Bu 13 kitaptır16 . 

Tanalı'dan sonra Yahudi inancına göre Tanrı tarafından 

vahyedilmiş, bu sebeple kaynagı ilahi menşeli olan "Mişna" 
gelmektedir. Herbert Danby, The Mishnach (Gıreat Britain,l933) adıyla 

Mişna'yı giriş ve kısa açıl<Jamalarla İngilizceye tercüme etmiştir. Bu, 
Seeler denen altı bölümden oluşmaktadır. İUt bölüm Zeraim: burada 

ziraatten bansedilmektedir. İkinci bölüm Moed: kutsal günler ve 

bayramlardan bahsedilmekıectir. Üçüncü bölüm Naşiim (kadınlar); 

Burada da kadınların durumları konu edinilmektedir. Evlenme 

hükümleri. evlilik yeminleri, evlıilikte nezir olayı, şüpheli zina, 

boşanma belgeleri vs. gibi kadın ve evlilikle ilgili olaylar işlenmektedir. 

Dördüncü bölüm Nezikim; Yaralanmalarla ilgilidir. Hukuki hükümleri 

ihtiva eder. Beşinci bölüm Kadişim; Bu da kurban ve takdimelerle ilgili 

hükümleri ihtiva etmektedir. Altıncı bölüm ise Tohorot'tur: Burada 

temizlik hükümlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca zikrettiğ;imiz her 
bölüm kendi içinde bölümlere ayrılmaktadır. Bunlarla birlikte 63 

bölümü vardır. İlk defa M.S. 220 yılına kadar sözlü olarak rivayet 

edilmiştir. Bundan sonra da kaleme alınmıştı:r. 

15 Geniş bilgi için bkz. Tümer, G.-Küçük, A., 120. 

16 Bkz. Kit:c'l.b-ı Mukaddes (Ahd-i Atik), Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Istanbul, 1991. 
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Bundan sonra Mişna'nın yon1mu ollan Talm,ud gelmektedir. 

"Talmud" Amerika'da Sansina Edition tarafından yayınlanmıştır. 

Yaklaşık olarak 30 ciltten oluşmaktadır" Burada önce Mişna'nın 

metni zikrediliyor. Sonra da 'bu metin "Ga.mera" adı altında 

açıklanıyor. Talmud, konu itibariyle de "Hakka" ve "Hakkada" olmak 
üzere ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki hükümlerden, ikincisi ise 

kıssalardan bahsetmektcdir. 

Bunlardan sonra Haggada'nın özel bir ]literatür şeklini 

oluşturan ve Talmud'un yanında Yahudi kutsal kiltap literatüründe 

baş sıraları alan "Mldraş" gelmektedir. "Mid.raş Rabbah" notlar ve 

kelime açıklamalanyla birlikte H. Freedman ve ıvronrice Simon'un 
editörlügünde 10 cilt halinde Sancino Press tarafından Londra'da 

yayınlanmıştır. Bu kitabın üç basımı yapılmıştır. ilki.l939, ikincisi 

ı 951, üçüncüsü 196 ı yılında dır. Bu eserin ı. ve 2. cildirıde "Tekvin", 
3. cildinde "Çıkış", 4.ve 5. cildinde "Sa.yılaı·". 6. cildinde "Levllller", 7. 
cildinde "Tesniye". 8. cildinde "Rud Kitabı", 9. cildinde "Ester" ve 

"Neşldeler Neşidesl", 10. cildinde ise index yeralmaktadır. 

Yahudi kutsal kitaplarından biri de "Zohaır" dır. Bu, Herry 

Sperling ve Maurice Simon tarafından tercüme edilerek "The Zohar'' 
adıyla aslı üç ci1t olup beş cilt halinde Sancino Press tarafından 

·1984'de Londra'da basılmıştır. Zohar, Tevrat'ın mistik yorumudur. 

Bundan sonra zikre de,ger bır diger kutsal kitap ise "Kabala" dır. 

Kabala; Tevrat'ın gizli anlamlarını açıklayan mistik yorumlaona genel 

olarak verilen isimdir. Kabala (Kabbalah)'a Talmud ve Mişna'nın 

başlangıcı olarak bakılmaktadıır. Bl.elime olarak "gelenek" anlamına 

gelen "Kabbalah"; anlamak. almak. kavrfunak manalanna geldigi gibi 

ilham edilmiş, ihata edilmiş bilgı veya geleneksel bilgi anlamlarına da 

gelmektedir. "Kabbalah", "Hokmah Nişrah'1 (Gizli bllgi, hikmet) olarak 

da adlandırılmaktadır. 
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Bunlardan sorıra Eski Ahir in tefsiri niteliginde olan The Jerome 

Biblical Comınentaıy ( Vollwne :l, The Olt Teıstament, Vol. ll, The New 

Testament and Tobllcal Articles) edited. by. El.E. Braun, SS.; Joseph A. 

Fitzmeyr, S.J. A.B.D.,,New Jers€:y, 1968. adlı eser gelmektedir. Burada 

birinci ciltte Eski Abit'in bölümleri sistematik bir biçimde kısa kısa 

yorumlanıp, açıklanmaktadır. Yine burada Yahudilerin ibadetleri. 

sosyal ve itikadi yönleri de ele alınmaktadır. 

Sadece Yahudilik hakkında yazılmış olan önemli ansiklopediler 

ve genel tarzda kalerne alınmış olan ansfklopedilerden bazıları da 

şunlardır: The Jewish Encyclopaedia (12 Vols.) (New York, London, 

1906-1907). Bu ansiklopedi Yahudilik hakkında kalıcı ve ciddi 

konular için yararlı bir başvuru kayna~ıdır. Kendinden sonra 

yazılanlara göre daha önemli oldugu görülmektedir. 

The Universal Jewish Encydopaedia, Universal Jewlsh 

Encyclopaedia Co., INC., (Co·pyıright, V. 10, 1948) bu on cilttik 

ansiklopedi de bu konudaki önemli kaynaklardandır. Çünkü 

Yahudilik hakkında çok geniş bilgiler içermektedir. 

Encyclopaedia Judaica1, V. Jl.6, (Kudüs 1971-1972) bu 

ansiklopedi de lnyrrıetli billgiler bulunmaktadır. Konulara daha güncel 

yaklaşınayı amaçladıg1 görülmektedir. 

Genel tarzdaki ansiklopedilerden bazıJan da şunlardır: Mircea 

Eliade'ın, The l~ncyclopaedia olf Religion, (New York, Macmlllan 

Puplishing, Voll. 16 1987} adh eseridir. Bu eserin son cildi indeksi 

ihtiva etmektedir. Burada diger bütün dinler gibi Yahudilik hakkında 

da detaylı ve seviyeli bilgiler verilmektedir. 

Encyclopa.edia Religion and Ethichs, V. 13, (New York, Charles 

CH Ripner's Sons, 1951) bu eserin 13. cildi indexe ayrılmıştır. Diger 12 

cildin de bu konuda faydalı bilgiler bulunmaktadır. 

Bunlardan başka Eıncyclopaedia Amedcana V. 25, (New York, 

1957); Erıcyclopıaedia Brltanica, A New Survey- of Universal Knowletge, 
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1968 bu eser ilk olarak 1953'de Lonrdra'da basıılmıştır. Dinler Tarihi 

Ansiklopedisi, (İstanbul, Ge~lişim Yayınlan Jl976); Büyük Dinler ve 

Mezhepler Ansiklopedlisi, (İstanbul 1973) ve E. Royston Pike'nin 

Encyclopaedia of Religion and Religions (Nt~w York, The Meridital 

Libraıy, 1958) adlı ans:lklopedileri zikredebiliriz. 

Yahudiligi genel hatlarıyla ele alan eserlerden bazıları da 

şunlardır: W.O.E. Oesterley ve Theodore H. Robinson'un yazdıkları 
Hebrew Religion {New york, Macmillan Company. 1930) isimli eser 

orijinal bir kaynaktır. Konular de:taylıca ele almmakta ve Apokrif 
kitaplardan Kanonik kitaplara varıncaya kadar geniş hacimli bilgi 

verilmektedir. 
Ringren Helme:r, Isırailllltische Rel:lgıl.on (Stuttgart, W. 

Kohlhammer Verlag, 1063) adlı eserinde İsrailogulllan ve. dinlerinden 
derinlemesine bahsetmektedir. Üç bölümden oluşan bu eserin ilk 
bölümü Davud öncesi çaglan konu edinmektedir. Burada ilk ataların 
dininden, İsrail dininin başlangıcı ve Musa'dan. hakimler 
döneminden, Yahudi Tanrı tasavvurundam, kültlerinden haber 
verilmektedir. İkinci bölüm ise krallar dönemini konu edinmiştir. 
Burada genel hatlarıyla, Allah'dan. onun görümne biçimlerinden. 
Yahve ve Tanrılardan. melek ve mhlardan. lkült memuriyetlerinden. 
ölü hakkındaki inançlardan vs. bahsetmektedir. Üçüncü bölüm ise 
sürgün ve sürgünden sonraki dönemleri konu edinmiştir. 

Julius A Bewer'Ir, The Uterature of the 014:1 Testament (New 
york, Colombia Univ·. Press, 12nd. ed., 1952) eseri Yahudilik için 
önemli kaynaklardandır. Bu kitabın ilk baskısı UJ22'de yapılmıştır. 
Bu kitapta Eski Ahit tam olarak tahlil edilmektedir .. 

Moshe Sevilla-Sharon'un İs:rall Ulusunun Tadhi (Kudüs, 1981) 
adlı kitabı da İsrail ogullan hakkındaki önemli kaynaklardandır. Bu 
eserin özelligi. konusunu M.Ö. 2000'li yıllardan alarak günümüze 
kadar getirmesidir. Burada Talmud'un yazılması hakkında da bilgi 
ver'Jmektedir. 
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Zaferü'l-İslam Han, ell-Talmudl (Beynıt, Daru'n-Nafais, 1989) adlı 

eserinde Talmud hakkında geniş bilgi vermektedir. Ayrıca burada 

Babil ve Filistin Talrnudlarının karşılaştırmasını yapmakta ve 

Mişna'dan da bahsetmektediır. Yine onun Yilhudillkte Talmud'un 

Mevkii ve Prensi ıp leri, .çev. Mehnıet Aydın (İstanbul. İhya Yayınları, 
1981) adlı küçük boy eseri de Türk okuyucusuna aydınlatıcı bilgller 

vermektedir. 

Yahudilik hakkında dilimizde yazılmış en önemli eserlerden 

birisi Yaşar Kutluay'ın İslam ve Yahudi Meshepleri (Ankara, 

A.Üİ.F.Yayınla:rı, 1.964)1 isimli kitabıdır. Bunun ikinci bölümü 

Yahudilige ayrılmıştır. Burada Yahudi mezhepleri geniş bir şekilde 

incelenrnektedir. İlrni seviyesi yüksek, faydalı bir eser 

göıiinürnü.ndedir. 

Degerli bir eser de Hikmet Tanyu tarafından kalerne alınmıştır. 

Tarih Boyunca Yahudilter v·e Türkler, c.I-II (Ankara, Bilge Yayınevi, 2. 

Baskı, 1979). Bu kitabın ilk cildi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde Filistin'in tarihçesi, İsrail, İbrani ve Yahudi kelimelerininin 

anlamları üzerinde detaylıca durulmaktadır. İkinci bölümde ise 

Yahudi tarihi ve diniyle ilgili olaylar, düşünürler vb. nin zaman bilgisi 

üzerinde durulmaktadır. Burada Yahudiligin kutsal kitapları, Yalıova 

ve on emir, Yahudi dini ve inançlan hakkında özetleme. Karaim 

Yahudileri ve bir çok kunu üzerinde durulmaktadır. İkinci cildinde ise 

daha ziyade günümüz Yahudilerinin çeşitli yönleri incelenmektedir. 

Bu kitabın büyük bir gayret ve çalışma ürünü oldugu görülmektedir. 

Hayrollah Örs'ün M:m;a ve ~ahudilik (İstanbul, Remzi Kitabevi, 

1966) isimli kitabında da Eski Ahit, İsrailogulları, Hz. Musa, 

İsrailogullarınırı Tarih çaı~ı. Nebiler. ortaçai~da Yahudilik, ibadet. 

Sinagog. Mesih gibi konularda bilgiler bulunmaktadır. 

Genel Dinler Tarihi tarzında kaleme alınan eserlerin hemen 

hemen hepsinde Yahudilik hakkında bilgi verilmektedir. Bu bakımdan 



daha önce zikri geçen bütün Dinler Tarihi kitaplanm burada yeniden 
zikretmeye gerek görmüyoruz. 

Elbette ki, Yahuelilik hakkında zikreclilecek kaynaklar bunlarla 
sınırlandırılamaz. Çünkü bu konuda pek çok eser yazılmıştır. Biz 

bunlardan literatür açısından önemli sayılabilecek olanlardan sadece 

ulaşabilcliğ;imiz kaynaldan tanıtmaıda yetiniyoruz. 

F. Hıristiyanlıllt. 

Hıristiyan dini literatürünün başında hiiç şüphesiz İncil 

gelmektedir. Bunlar da, Hııi.stiyanlann kanonik olarak kabul ettikleri 

Matta. Markos. Luka ve Yuhanna İncilleridir. Birtakım ayrılıklar 
olmasına ragmen ilk üç İncil anıısında benzerlik bulundugundan 

bunlara Sinoptik İnciller denir. Bu İncillerin 60-7'0 yılları civarında 

yazıldıgı düşünülmelüedir. Dördüreli İncH Yuhanna ise 100 yılı 

civarında yazılmıştır ve ilk üç İncil'in yorumlarını da ihtiva eder17. 

Böylece Yeni Ahit; döıi İncil, RasüHerin İşleri ve 22 risale olmak üzere 

27 kısımdan meydana gelmiş bir mecmuadır18 . 

Yeni Ahit'ten sonra Hıristiyan literatüro için zikre deger olan 

kaynak tefsiridir. The Jforome BibU•~:al Comm•entary, (Vol. Il, The New 

Testament and TopicaLl Articles) edited by R.E. Bnırun, ss.; Joseph A. 

Fitzmyer, S.J, A.B.D. (New Jersey, 1968). Bu eserin ikinci cildi Yeni 

Ahit'e aittir. O, burada yorumlanmaktaclır. 

Hıristiyanlıkla ilgili kaynakların başında Hans Joachim 

Schoeps'in Theologic~ und Geschichte dt~s Judenchristentums 

(Tübingen, J.C. Mohr, 1949) adlı eseri gelmektedir. Almanların büyük 

Dinler Tarihçilerinden olan Schoeps'in bu kitabı beş ayrı bölüm ve 

babdan oluşmaktadır. İlk bölümde Yahudi hıristiyanlar ve onlarla 

ilgili kaynaklardan. ikinci bölümde Ebiyonit Hıristiyanlıgından, 

17 Geniş .ilgi için bkz. Tümer, G.-Küçük. A., 152-154. 

18 Ukz. Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i Ccdid. 
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Üçüncü bölümde Ebiyonitlerin kanun muhtevalanndan, dördüncü 

bölümde Ebiycmit kült birlligi ve onların Dinler Tarihi 

muhtevalanndan, beşinci bölümde ise Yahudi hıristiyanların tarihi ve 

onların tarihi dini düzeni gibi konulardan bansedilmektedir. 

Mevzuların ciddi bir ilmi anlayış açısından incelenmiş oldugu 

gözlemlenmektedir. Beş babın ilkinde ise Yakup mektuplarının 
kolleksiyonu, ikincisinde Symachus Tefs:irinde Ebiyonit ismi, 
üçüncüsünde Symachus'da Filistin'in tasviri, dördüncüde Symachus 
tefsirinin kalıntısı, beşinci babda ise havarilik problemi gibi konular 

incelenmektediL Bu kitap. ilk Hıristiyanlar üzerine yazılan en hacimll 
ve muhtevalı eserdir. 

Julius Wellhausen'in Geschiclııt:e der Chrlstllechen Rellglon, 
(Leipzig, Teubm~r. 19109) adlı kitabı Hıristiyanlık tarihi hakkında 

yazılmış olan değerli bir kaynaktır. 
Andrew Muırran'ın, Dleır Gelst Jesu Chıdstl (Basel, Verlag von 

C.S. Spittler, 189 i lı isimli eseri de Hıristiyanlık için önemli 
kaynaklardan bılridir. Toplam .31 bölümden oluşan bu eserde 

kutsallık, İsa'nın kutsallığı. Tanrı'nın kutsallığı, Vaftizin kutsallıgı, 

kutsal ruh ve misyon, ibadetin ruhu vb. gibi konular işlenmektedir. 
Hz. İsa'nın kritik edildiği bir eser de William Wrede tarafından 

kaleme alınmıştır. Das Mesiasgehellmnls (Gt;tıngen, Vanderhoeck 
Ruprecht, 4. ed., 1969). Üç bölümden oluşan bu kitabın ilk 
bölümünde Markos. ikincide Matta. Luka ve Yuhanna İncillerindeki 

İsa incelenirken, üçüncü bölümde ise kutsalın izahı üzerinde 
durulmaktadır. İncillerdeki İsa. Hıristiyan anlayışına göre kritik 
edilmektedir. 

Kilise Tarihi taırzıbda kaleme alman çalışmalardan biri 
Ekkehard Mühlenberg'in Epochen der Kllrchengeschlchte, 2. 

überarbeitete Au~~lage, (Heidelbeırg;, Quelle Uilld Meyer Verlag, 1991) 
isimli eseridir. Bu kitap, kilise tarihini başlan~~ıçtan günümüze kadar 
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getirmekte ve Hıristiyan dünyası'nda dagan bütün dini akımlan ve bu 

hareketlerin öncüleri hakkıhda genilş bilgi vennektelliir. 
Hıristiyanlıktaki Mesih inancı üzerine yapilmış olan bir çalışma 

da H. Langerberg'in, Die Vil.e1· :Evıaı.ngelien in pro·hetischer Schau 

(Verlag Ernst Franz Metzinger Wıiirtt) adlı kttabıdır. Bu kitap 

Hıristiyan mesih inancını genel hatlariyla tanıtınası bakımından zikre 
deger görülmüştür. 

Hıristiyanlıgın iki büyük mezhebi olan Kataliklik ve 
Protestanlıgın anlatıldıgı ve bu konuda önemli kaynak eserlerden biri 

olan Kathollzismus und Protestantismus (Tri•ıer, 1894), L. von 
Kammerstein tarafindan kaleme alınmıştır. 48 ı sayfadan oluşan bu 

kitapta bu iki mezhep hakkında doyurucu bilgiler bulunmaktadır. 
Hıristiyan dininin esaslan P. Luigi iannito tafından işlenmiştir. 

Hıristiyan Dininin ESilLslan (İstanbul, 1982). Bu killap üç bölüm ve iki 

ekten oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Eskl Abit'in kısa bir 
tarihçesi verilmektedir.. İkinci bölümde İsa Mesih'in hayatı ve· kilisenin 

başlangıcından bahsedilirkeri, üçüncü bölümde de Hıristiy;:;m 

hayatının kaynakları ele alınmaktadır. Birinci. ekte :iyilik yapma yollan 
işlenirken, ikinci elde de Türkiye'deki Hıristiyan cemaatlerin 
bahsedilmektedir. 

Suat Yıldırım'ın Mevcut Kaynaklara Göıre Hırll.stiyanlık (Ankara, 

Diyanet İşleri Başkanllı4ı, 1988) ismiyle yazdıgı kitap, özellikle Türk 
okuyuculara Hıristiyanlıgı sade bir dille anlatmakt:adır. 

İsa'nın tebligi ve Allah'ın oglu oluşu üzerine Rudolf Otto, Reich 
Gottes und Mens.chensohn (Mün.chen, •C.H. Beck'sche 

Verlagsbuchhandlung,, 3. Autlage, 1954) adıyla DinlerTarihi denemesi 

olarak bu kitab,ı yazmıştır. Bu kitabın ilk bölümünde İsa'nın 
"' vaazlarındaki Tanri gücü, ikinci bölümde Tann hükümranlıgı ve 

insanogıu, üçüncü bölümde bu güce iştirak edebilmek için İsa'nın 

genç faklrlerle akşarn yemegi., dördüncü bölümde Tanrı gücü ve 



404 

kariznia, son bölümde ise ilave vardır. HırisUyanlıktaki İsa 

tasawurunu çok iyi bir şekilde ortaya koyması bakımından bu eser 

literatür için önem taşımaktadır. 

Otto 'Betz'in., Deır Paraklet (Leiden/Köln. E.J. Brill. 1963)' i de ilk 

dönem· Hıristiyanlarmdan Yuha:nn11.'ya, Yuhanna İncilindeki 
peygamberler ve hizmetlerine. Kumran geleneklerine ve yeni bulunan 

gnostik metinlerdeki peygamberlere yer vermektedir. Bunun ilgi çekici 

bir eser oldugunu söylemeliyiZ. 

Bunlara mukabil Muhammed Ataürrahim'in Bir İslam 

Peygamberi Hz. ][sa, çev. lKürşat De~ird (İstanbul, İnsan Yayıınlan, 

1985) isimli kitabı Hz. İsa'nın id.dia edilenin aksine tevhit dini 

üzerine oldugunu, müteakip tevhilçilerin de onun dogrultusunda 

hareket ettiklerini savunmaktadır. 

Kilise tarihiyle ilgilli olarak yazılan eserlerden bazıları da 

şunlardır: Prof. Martin Schimidt. Ursprung, Gehalt und Reicweite der 

Kirchen Geschi~ı::hte ıııach Eva:rıgelischem Versteandnis (Mainz, 

Johannes Gutemıberg Buchhandltmg, 196:3) . E. Mühlenberg'in, 

Epochen der Kirc::he, 2. überarbelltete auflage" (Wiesbaden, 1991) adlı 

kitabı, bütün kilise tarihini ihtiva eden hacimli ve önemli bir eser 

görünümündediır. Gerhard Blail, Meine ııı::vangelische Kirche 

(Stuttgart, Quel Verlag, 5. Auflag4e,1983) . Bu eserlerin ikisi de ö7.ellikle 

kilisenin taıihi gelişiminden hareket etmektedir. Her iki eserde de bu 

konuyla ilgili geniş bilgiler vardır. İkinci kitap, herkesin anlıyabilecegi 

bir dille yazılmış olup, dili akıcı ve sadedir. 

Hıristiyanhgın tarihi gelişiminde en önemli rolü oynayan 

konsillerle ilgili olarak Francis Drovnik. Kom;Uler Tarihi, İznik'ten 

İkinci Vatikan'a, Fransızca'ya çev. Soeur Jean-Morle O.P •• 

Fransızca'dan Tüıı·kçe'ye çev. Prof. Mehmet Aydın (Ankara. Türk Tarih 
Kurumu Basıme,~i. 1990) adıyla bir eser yazmıştır. Hııistiyanlık için 

önemi büyük olon konsillerin Türk okuyucusuna kazandıolması hiç 
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şüphesiz önemlidir. Bu sahada yardırncı bir kaynak oldugu 

kanaatindeyiz. 

İslamla Hıristiyanlıgı karşı1laştırmalı olarak ele almış olan 

eserlerden bazıları da :şunlardır: Muhamn:ıed İzzed et-Tahavl, en

Nasraniyetü ve'l-İslain (Kahiıre, 1406/ 198«>) altı bölüm olarak yazdıgı 
bu kitabın ilk bölümünde Hıristiyan inanç ıre ibadetleri, ikinci 

bölümde Hıristiyan inancının dayanakları. üçüncü bölümde. ruhban 

sınıfının tahrifleri ve kilisenin hileleri, dördüncü bölümde. mesih 
inancı, beşineide Havari Pavlus ve son bölümde Hıristiyan ve İslam 

Devleti incelenmektedir. Karşılaştınmalarm seviyeli yapılması kadar 
kitabm dili ve uslubu da seviyeliditr. 

Bu tarzda kaleme almmış bir e:ser de Muhammed Ebu Zehre'nin 

Hıristiyanlık Üzerine Konferarslaır, çev. Akif Nurll (İstanbul, Fikir 

Yaymlan, 1978) adlı kitabıdir. On bölümden oluşan bu eser yüksek 
bir zeka ürünüdür. Hıristiyanlıgın eksik taraflarını çok iyi ortaya 

koymaktadır. 

Mehmet Aydın'ın Müsliimanlarm Hu:istiyanlıı}a Karşı Yazdı~ı 

Reddiyeler ve Tartışma :Konulları (Konya, Selçuk Üniv·ersitesi Yayınlan, 

1989) kitabı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Müslümanların 

Hıristiyanlıgı karşı yazdığı reddiyelere sistematik bir şekilde bakılırken, 

ikinci bölümde ise İslami reddilyelerin tartışma konuları ele 

alınmaktadır. 

Genel Dinler Tarihi tarzında yazılmış olan ve yukarılarda 

defalarca zikri geçen eserlerde de Hıristiyanlık hakkmda geniş bilgiler 

bulmak mümkündür. Daha önce de belirttigirniz gibi be eserleri 

yeniden zikretmeyi lüzumlu görmüyoruz. 

Bu din hakkında yazılan makalelerden bazıları ise şöyledir: 

Emin Çavlı. "İsa-Hıristiyanlı~m D<)~uşu" Siyaset ı(İstanbul, 1952), 

s.16-l7; İbnüttayyar Semahaddin Cem. "Meryem An.a ve Nasıralı İsa", 
Türk Düşüncesi, (İstanbul, 1956), s, 70-77; Güven Arsebük, 
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''Hıristiyanlık ta Refomı ve Lu ter'', Türk Düşüncesi, (İstanbul. 1959), s. 

12-14; C. Engin. "Barnaba İncill", 1'üırk Matson Dergisi, (İstanbul, 
1957), s. 1328-ll330 adlı makeleler bu konuda yazılanlardan sadece 

birkaçıdır. 

G. İslam 

İslam dini literatürünün temel kaynagı hiç şüphesiz Kur'an-ı 

Kerim'dir. Kutsal kitabının aslını bozmadan günümüze kadar getiren 

tek din İslam'dır. Kur'an'dan sonra İslam'ın diger kaynagı hadis ve 

tefsirlerdir. 
İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'dan sonraki temel kaynak olan 

Peygamber efendimizin sahih hadislerini ihtiva eden ve bu konuda 

şöhret bulmuş olan makbul hadis kitaplarından bazıları şunlardır: 

Buhar!, el-camiu's-Sallıih, I-VII (İstanbul, M:ektebetü'l-İslamiyye) ; 
Zeynü'd-Din Ahmed b. Ahmed b. Abdi'l-Latifi'z-Zebid:i, Sahlh-1 Buhari 

Muhtasan Tecrldl.-i Sarlh Tercümesi ve Şerhl, I-XIII, çev. Kamil Miras, 

(Ankara, Diyanet İşleri. Başkanhitı Yayınlan, 7. Baskı, 1982) : Ahmed 

b. Hanbel'in 700'den fazla sahabiden naldedilen 30.000'i aşkın 

40.000'e yakın hadis ihtiva eden Müsnecll, ı-vı (Beyrut, 1398/1978) 'i 

kendisinin baş eseri oldugu kadar, Müsned türünün de en 

meşhurudur. et-Tayalıisi, Müsnc~d (Haydanabad, Dairetu'l-Maarlf, 

1321) adlı eseri toplam 27'67 hadisi ihtiva etmektedir. İmam Malik'in 

el-Muvatta'sı modern ve Concordance'a uygun olarak Muhammed 

Fuat Abdulbaki'nin edisyonu ile iki cilt halinde basılmıştır. Bu 

baskıdan yapılan ofset neşirler piyasada bulunmaktadır. Muvatta 

ı 720 rivayeti içermektedir. İmam Müslim'in, el-Müsnedu's-Sahih, 

"Sahib-i Müslim" diye şöhret bulmuş olan bu eseri Kütüb-ü Sitte'nin 

ikinci kitabıdır. O, bu eserirıi 300.000 hadis içinden seçerek meydana 
getirmiştir. et-Tirmizi,'nin el-·Cami'u's-sahih'i 46 babı ihtiva 
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etmektedir. Ebü Davüd'un Sünen'i ise Concordlance'a göre 40 kitap ve 

1889 babdan oluşmaktadır. Müıelliiin kendi itfadesılyle toplam 4800 

hadisi ihtiva etmektedirı9. 

İslami literatürün çok kıymetli bir diğ;er kaynagı olarak 

tefsirlerden bahsedilebilir. Bunlardan bazılan ise şunlardır: M. Harndi 
Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili , I-X, (İstanbul, Eser Neşrlyat ve dagıtım) 

adlı eseri· dili günümüze göre ağ;ıır olmakla birlikte konulara yaklaşımı 
seviyeli ve izahları aydmlatıcıdır. Seyyid .Kutub'un Fizillli'l-Kur'an, 

çev. M. Emin Saraç/İ. Hakkı Şengüler/Bek.Jlr Klr~a [İstanbul, Hikmet 

Yayınları) 'ının dili çok :sade ve akıcıdır. Her seviyede kişinin anlıyacagı 
tarzda kaleme alınmıştır. İbn Kesi.r'in, Hadislerle Kur'an-ı Kerim 

Tefsirl, çev. Bekir Karlı~a/ Bedreddlıi Çetiner, ır-XV (İstanbul, Çain 

Yayınları, 1984) isimH eseri de bu konudaki kıymetli kaynaklardan 

biridir. el-Kurtubi'nin el-Camlu li -AhkiimU-Kur'ıım, I-X, (Beyrut, 

1376/ 1957) isimli te:fsiri de ilmi çalışmalar için önemli başvuru 

kaynaklarından biridir. 

Bunlardan sonra İslam diniyle ilgili kayna:kJarın başında ilk 

dönemlerde yazılmış olan siyer kitaplan gelmektedir. Bunların en 

önemlileri şunlardır: eş-Şehristani, el-Milel 1f7e'n-Nihal, nşr. 

Muhammed Seyyid Kiltani, ı-n {Beyrut, Darü Sa'b,, 1406/1986); İbn 

Hişam. es-Siretü'n-Ne:beviye., nş:r·. Mustafa es-Seka/İbrahim el
Ebyari/.Abdü'l-Hafız Şelibi, HI (Mısır, 1375/1955), <çev. Hasan Ege. I

IV, (İstanbul, Kahraman Yaymlan,l985) ; el-Mes'üdi, Murucü'z-zeheb 

ve Maadini'l-cevher, :nşr. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, I-IV 

(Beyrut, el-Mektebetti'l-Asınyy<e, 1961) ; el-Yakubi, Tarih (Beyrut, 

1379/1960) ; ei -Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Certr. Tarihi'I-Ürnem 

ve'l-Mülük, I-XIII (Beyrut, Darü'l-Fik.r, 1987)ı; İbn Kesir, es-siretü'n

Nebeviyye, nşr. Mustkafa Abdulvahid, HV (Bey:rut): ve el-Bidaye ve'n

Nihaye, I-XIV (Beyrut, 1971); İbnü'l-Esir, ıel-Kamil fl't-Tarlh (Beyrut, 

19 Bu hadis kitapları hakkında daha geniş bilgi için bkz. Dr. Isınail L; Hadis 

Edebiyatı, Marmara Üniversitesi Yayınlan, Istanbul, 19-85. 
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1385/ 1965); Tahirü'l-Mevlevi, M:üslümanlıkta ibadet Tarihi, nşr. 
Abdullah Işıklar {İstanbul, Bilmen Basımevi, 2. Baskı, 1963); Mevlana 

Şibli, Asrı Saad€~t. çev. Ömer Rıza Dogrul, nşr. Osman zeki Molla 

Mehmedoııu,I-V (İstanbul, Eser M.atbaası, 19~77). 
Bunlardan başka İslam Tarihi tarzında yazılmış olanlar vardır. 

Bunlardan bazıları da şunlardır: Ali İbrah:im Hasan. et-Tadhü'l

İslami'l-Amm (Kahire, Mektebetü'n Nehdetill-Mısriyye,l971): M. Asım 

Köksal, İslam T~Lrihi (istanbul, i:ırfan Yaymla.n, 1973): Philip K. Hitti, 

Siyasi ve Kültür€~1 İsliın Tarihi, ~~ev. Salih Tu.j~. I-IV (İstanbul, Bogazlçl 

Yayınları, 1980}: Hasan İbrahim Hasan. İslam Tarihi, çev. İsmail 
Yi~lt/Sadreddin Gümüş, I-IV (İstanbul, Kayıhan Yayınları, 2. baskı, 

1984); Kenan Seyidoglu 'nun editörlügünde kaleme alınmış olan 

Dojuştan Gü.niimüze Büyük ıislam Tarihi, I-XIV (İstanbul, çag 

Yayınları, 196.8); Muinuddin Ahmed Nedvi/ Said Salı b. Ansari, 

Büyük İslam Tarihi, çev, Ali Çtmgelll, edisyon Eşref Edip (İstanbul, 
Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşlc~tmesi, 1985); Ahmed Emin, Fecrü'l

İslam, çev. Ahm€:d Se:rdaro~u (Aıunara, Kılıç l:O.tabevi, 1976). 

Daha önce bahsi geçen Dinler Tarihi eserlerinin çogunda 

İslamla ilgili önemli bilgiler verildigini de beliıielim. 

Bunların dışında zikre deger bir diger kaynak· ·ise 

ansiklopedilerdtr. Bunlardan İslam Ansikloı~edisi, c. xnı (İstanbul, 
M.E.B. Yayınla~7ı, 19'74) aslında batılılarca yazılmış olup, sonradan 

Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu ansiklopedide bir çok hata ve kasti olarak 

yapılan yanlışlıklaıra rastlanmaktadır. Bunun diddi bir şekilde 

yeniden ele alınarak tercüme edilmesi gerektiı~ine inanıyoruz. 

Diyanet İşleri Başkanlıgı tarafından yapılan İslam Ansiklopedisi 

'nin şimdiye kadar 12 cildi çıkmış olup, yaklaşık otuz cilt olarak 

tasarlanmaktadır. Avrupada hazırlanana nazaran konulara şimdiden· 

daha ciddi bir şekilde agırlık venii~;i görülmektedir. Bu degerli 
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kaynagın kısa zamanda bıtitllerek ilim dünyasına k.azandınlmasıru 
arzuluyoruz. 

Bir digeri ise, Dinle~ Ta.rlhfl Ansll1doped!Jsl, c. S. 1[istaubul. Geliflm 
Yayınları)' dır. Bu eserin ilk cildi tslam'a tahsis edib:ıWştir. Burada Hz. 
Muhammed'in hayatı, islamı yayışıl, dört halife dönemi, mezhepler, 
tarikatlar, İslam felsefesi ve sanatı incelerımekt.edtr. 

Gerek ülkemizde ~~erekse diger müslümarı ülkellerde İslam diniyle 
ilgili pek çok eser yazılmıştır. Bunlann hepsının burada z1kred1lmesi 
mümkün degildir. Zira burada öncelikle Dinler Tarihi liteıratürü 
açısından birinci derecede önemli olanlar tanıtilmaktadır. Zaten 
dinleırle ilgili olan bütün eserlerin çogunu z!kretmenin uzun bir 

çalışma ve zamana ihtiyaç gösterec<~gi bir realıtedir. Bu bakımdan biz 
burada bu kadanın zikıretmekle yettniyorın~. 

İslamla ilgili önemli makalelerden bazılan da şunlardır: A. Fuat 
Başgil, "İslam Nurundlan Dolan Kültür Medbıly~~atl" Sebllürretad 
(İstanbul, 1952), s. 365-367: H. M. Lütfullah Baydogan, "Hz. 
Muhammed'in Hayatı Kutslyelerl'• :Nr:tislü.man Sesi (iımür, 1952), s. ıo-
11; Prof. H1lmi Ziya Ülken, "irslııun :Nledenlyetn ve Dünya" Yem Sabah 

İstanbul, 1952), s. 2: Yaşar Kutluay "H. H. R. Glbb: Muhammedilik 
Tarihine Bir Bakıt" .A.ti.İ.F.D •• C,.2. s. 95·97, U~55; İsmail Hakkı 
Baltacıoglu, ''Kur'an NEunl Bllr Gerç~ektlr" Türk Dilfüncuı. (İstanbul, 
1955), s. 323·330; Prof. Muhammed Tanci, ''İslamıılyet", çev. iuet 
Hasan, islam, (Ankara, 1956), s.22. 

İslam hakkında yazılmış olan makalelerden biz burada çok 
azını zikrettik. Bütün yazılan tanıtma irnkanımızın olmadıgını 
yukanda belirtmiştik. Ancak genel olarak diniert degil de tek bir dini 
konu alan literatür çalışması olsa, o takdirde mevcut kaynaklann 
çogunun ortaya konmasının gereklllligi dogardı. Açık sözlülükle ifade 
etmek gerekirse bizim çalışmamız ancak bu kadanna imkan vermiştir. 




