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GÜNÜMÖZDE BATlDA DİNLERTARİHİ -ÇALIŞMALARI 
Prof. Dr. Ö. Faruk HARMAf'fl 

Dinler Tarihi çalışmaları Batı'da ilmi anlamda XIX. yüzyılın ikinci yarı
sında başlamış; isim, konu ve metod problemleri zamanla· aşılarak müstakil 
bir ilim dalı hüviyeti kazanmış ve bu alandaki çalışmalar gittikçe artarak 
günümüze kadar gelmiştir. 

. Dinler Tarihi çalışmalarının günümüzdeki durumunu , ortaya koymadan 
önce, bugünü daha iyi anlayabilmek için geçmişi kısaca özetiernekte fayda 
vardır. 

Dinler Biliminin ·(Science Des Religions) Doğuşu -· 

XVIII ve XIX. asırlarda Beşeri ilimler adını alart bilgi dalının gelişmesi 
çevresinde üç araştırma ekseni oluştu ki bunlar bilim, biyoloji, kültür ve 
tarihtir (ilk eksen olan bilim, matematik, fizik ve fnakanik'ten oluşmakta, 
ikinci eksen olan biyoloji ise zooloji, antropoloji ve palentoloji'yi kapsıyor, 
XIX. yüzyılda prehistoire (tarih öncesi)in keşfi de buna eklemiyordu) Üçüncü 
eksen olan kültür ve tarih ise daha sonra beşeri ilimler" .adını almıştır. 

XVI: yüzyıl, iki belirleyici olaya tanıktır: Hıristiyanlık içindeki bölünme ve 
yeni dünyaların keşfL Bu iki olay, din üzerine yeni düşüncey~ ortaya'çıkardı 
ki pu düşünce resmi ve teolojik bakış açısını bırakarak Greko-romen rnitle-
riyle, Mısır ve Fenike ilahlclrtna yönetiyordu. · 'ı' 

XVII. yüzyılda bu hareket iyice netleşti. Cizvitlerin misyonerlik faaliyeti 
Çin, Hint ve Kuzey Amerika kültürlerine açıldı. 1663'te Paris'te kurulan 
Acad~mie des inscriptions et Belles tettres, antik din ve ITlitlere yönelti. · 

XVIII. yüzyıl önemli bir merhaleyi .. teşkil ed~r. 1725'te Vico Scierıza 
Nuova'yı neşreder. 1724'te J. F. Lafitau "Moeurs des savuvages 
ameriquains" adlı iki cilt eserini yayırılar: 1760'ta Charles de Brosses "Du 
culte des dieux fetiches"i neşrediyor ~k Lafitau'nun mukayese metodUnu 
kullanıyordu. '-

~ '7· 

XVIII. asrın sonunda Almanya'da Aufklarung'a karşı kuvvetli bir reaksiyon 
ortaya çıktı. Bu irrasyonel'i yani duyguyu, arzu ve hayalin rolünü bildiren 
Sturmund Drang hareketiydi. J. G. Herder tabiatın, Tanrı'nın· insanlara 
konuştuğu dil, mitolojinin de bir dünya görüşü olduğunu ifade ediyordu. Ö, 

(*) M.Ü. Ilahiyat Fakültesi Ö?jretim Üyesi 
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Aelteste Urkunde des Menshengeschlechts ( 177 4-177 4) 'da kavimlerin eğiti
minde elinin temel olduğunu göstermeye çalışıyordu. Böylece romantik 
mitografi doğmuş oldu. 

Fransız ihtilali'nin ertesinde geçmişe yönelik çalışmalar yapıldı ve keşif
ten keşfe koşuldu. Hint dinleri, Mısır medeniyeti, Iran, tarih öncesi kalın
tılarinın keşfi ortaya kondu. Bu, tarihi bilimlerin (Arkeoloji, Filoloji, Orien
talizm, Etnbgrafi) doğuşu idi. Bulunan malzemelerin çoğalması, bu dokü
manların envarterinin yapılması, tasnif ve tedkiki "Tarihi tenkid" ve "Muka
yeseli Filoloji"nin ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Hint ve Iran dini metinlerinin keşfi, ari dinlerin akrabalığına dair araŞ
tırmalara yol açtı. Bu mukayeseli filoloji çalışması Max Müller' e ( 1823-
1900), insanlığın arkaik dini düşüncesine dair araştırma fikrini ilham etti. 
Dilbilimci, oriyantalist, Dinler Tarihinde filolojik ekolün kurucusu olan Max 
Müller, mukayeseli dillerden hareketle dinleri ve mitleri inceledi. 

.. ·XIX .. yüzyılın ortalarına doğru başlayan preh.istorik araştırmalar insanlığın 
ilk ça,ğlarına dair belgeler ortaya koydular. 

Kolonizasyondan doğmuş ol.an E:tnografi, batı insanına yabancı gelen ve 
ibtidal denilen kavirn.lerin dini fenomen! erine. dikkat çekti. 

Pozitif cilaylar üzerine kümelenmiş bir dinler araştırması Menşe ve Geliş
me kavramlarını ön plana çıkardı ve çeşitli yorumlar (animizm, totemizm, 
marıa vs.) ileri sürüldü .. Darwin'in biyolojik şeması dini,n menşe ve 
tekamülüne dair araştırmı;ılara nakledildL Evrimci .teori ve izahiara karşı 

reaksiyon gecikmeeli ve Andrew Lang, W. Schmidt gibi bazı etnologlar, bir 
yüce varlığa inanca tanıklık eden arka* medeniy~te bir Urkultur'un kalın
tılarını buldular. 

Viyana .ekolünün çalışmaları yazısız kavimlerin dinlerini tedkikte y,eni bir 
yol açtı ... Karşılaştırma yolları .kullanılarak, akraba medeniyetler tanınmaya 
çalışıldı. Bu tarihi ve etnolojik metod historico-culterelle metod diye bilin-
mektedir. · . . · 

. . XIX. yüzyılda tarihi araştırma il~ romantizm ar'!sındaki zıtlıklar . kendini 
gösterdi. Benjamin Constant ( 1767 -1830) bu iki akımın sentezini hazırladı. Bu 
yüzyılda arkeolojik, filolojik, epigrafik dokümantasyana dayanan tarihi araş
tırma ile Sturm und Drang'dan esinlenen romantik akım birbiriyle Çatışrriİştır. 

Din!. düşünced~ mtihayyile ve hassasiyetin önemini vurgulayan ro~antik 
hareket ortamında Fustel ele Coulanges (1830-1889)'ın La Cite Antique'i şu 
temel kuralı vaı; etti: Tarihçi doğrudan ve sadece metinleri, eri ince cletayına 
kadar incelemek ve onl~rın gösterdiklerine inanınakla yükümlüdür." 

Hollanda'da C. P. Tiele (1830-1902) tarafından yönetilen düşünürler 

grubu, teoloji yerine dinler bilimini koyuyordu. 1877'den itibaren Reforme 
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teoloji kürsüleri Hollanda'da yerlerini "dini fenomenin tedkiki" ile. yükümlü 
kürsülere bırakmıştı. 

Chantepie de la Saussaye, bir dini fonomenoloji el kitabı hazırladı: Lehr-
buch der Religiens geschichte (1887). Yazcır. üç yol tesbit etmektedir: 

a) Felsefe: Dinin öz ve menşeini tedkik.eder. 
b) Tarih: Çeşitli dinlerle meşgul olur. 
c) Fenomenoloji: Dini fenomenlerle ilgilenir. 

Berlin'de Otto Pfleiderer dini felsefe ile dinler biliminin ittifakını gerçek
leştirmeye teşebbüs eder. Ona göre dinler bilimi, ·dini duygunun tezahürleri 
olarak mülahaza edilen bütün dinlerin tarihi olmalıydı. 

Dini fenomen üzerine merkezlleşen bu araştırma Fransa'ya da sıçradı ve 
orada College de France'da tesis edilen Dinler Tarihi kürsüsü Albert Reville'e 
( 1826-1906) tes li~ edildi. Ernest Renan ( 1823.-1892) bu harekete katıldı. 
Tiele ekolü çizgisinde bu hareket, diniri tarihi formlarından çok özü üzerinde 
durdu. 

1880'den. 1900'e kadar genç dinler bilimi, birtakımolaylcırla !:>elirlenen 
bir artış sürecine girer: Hollanda, Paris, Bruksel, Louvain'de dinler tarihi 
kürsülerinin kurulması; ParJs 'te, Revue de I'Histoire des. religions ve, Revue 
de~ religions dergilerinin, Louvain'de de Meseon'un 'çıkmaya başlaması, 
11-23 Eylül 1893'te Chicago' da World' s Parliament of Religions'un toplan
ması gibi. 

Böylece doğmakta olan dinler bilimi, beşeri bilimlerin tarihi-kültürel ekse
ninde yerini almış, bir taraftan tanılar, diğer taraftan politik hareketlerin 
müdaheleleri içinde kendi yolunu bulmuştur. 

Denilebilir ki 1900'de Paris'te toplanan Dinler Tarihi kongresi, dinler bili
mi alanında bir dönüm noktası olmuştur. 

Il. Dini Fenomen ve Tarihi Formları 

XIX. yüzyılda Dinler Bilimi'nin konusu yavaş yavaş ortaya çiktı. Bir taraf
tan dini fenomenin evrensel' ve spesifik olduğu farkedildL Diğer taraftan da 
zaman ve mekan içinde yaşanmış bu fenomenin çeşitli tarihi tezahürleri 
kendini gösterdi. Böylece XX. yüzy'ıl\n başından· iki · ımahtar kelime konuya 
çift yaklaşımı gösterdi ki bunlar tarih ve fenomenoloji'dir. 

XIX: yüzyılın ve XX. yüzyılın başında araştırcılar, dinler biliminin konusu 
olan dinin hem fenomen hem de tarihi form olmak üzere iki veehesinin oldu
ğunu farkettiler. Fakat diğer bir temel unsurun yeterince farkında olunınadı 
ki bu da dini tarihin merkezinde ve yaşanmış fenomenin menşeinde bulunan 
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dindar insan (homme religieux)idi. Nathan. Söderblom ve RudolfOfto, dinler 
biliminin bu veehesini tedkike koyuldular. 

1913'te ERE'deki "Holiness" maddesinde N. Söderblom (1866-1931) 
kutsalı dini n temel kavramı ve başlıca işareti olarak niteledi. R(Otto ( 1869-
1937), 1917'de neşretti!;ji Das Hailege'de dini fenomenin temelde kutsalın 
tecrübesi oldu!;junu ifade ediyordu. 

Otto, dini fenomen üzerinde durmasıve bufenomenin indirgeıı'Eimez oldu
ğunu göstermesi bakımından takdire şayandır. O, dinler tarihinin merkezine 
dini fenarneni yerleştirmiştir. Ve yine o, fenomenin tedkikinin, dindar insan 
ve onun davranışını tedkikten ayrılamayacağını göstermiştir. 

III. Dini Fenomen ve Onun Tarihi Formlarının ilmi Tedkiki 

Dinler Bilimi'nin teşekkülünün ana etaplaı'ını ve bU ilmi disipıinin konu
sunu kısaı:::a gözden geçirdikten sonra şimdi de dinl~r biliminin konusunun 
farkli ele alınış Şekillefiili ~Çıkl~yabiliiiz ki bi.ıriları üÇ bciŞJık' altinda toplariıa~ 
mümkündür: 

. 1) Tarihi yak:hışlm:. ~utsalın morfolojisiyle bizi karŞı karşya bırakan belge-
lerin tedkikidir. · 

" 2) ;Fenomenolojik yaklaşım: Fenomenin dini motifiri tesis yaritipolgji 
yaşanmış çerçeve ve dinqcır;adamın tanıklığırıı ifade,eder. · · · 

3) Hermenötik etap: Fenomenolojik yaklaşımdan sonra dinler tarihçinin, 
a11lam ye m~.sajı araştırm~ya kqyulma~ıdır. 

Bunları tek te~ açıklamqk gerekirse: 

1; Dinler Tarihi 

Tarim yaklaşım, dinler biliminin ilk teşebbüsüdür~ Tarihi yaklaşım, Tarih 
öncesi uzmanları, arkeologlar, oriyantalistler, fılolog ve etneloglar gibi 
uzmanlarca toplanmış dokümanlarla oluşmuş geniş bir tarihi biriki,ı;ne daya
nır. Bu dokümanlar ineelikle bu uzmanlarca incelenir. 

' -· . . ··, - '~ . . . . ' 

Tarihi araştırma·insanlığın, zan-ıanve mekan, içinde y~şar;:ır:nı~ çeşitli dini 
tecrpbeleriyie ilgilenir ki biz bu tecrübeleri metinler, tapınaklar,. mezbahlar, 
k\,ltsal kjtapiar, mitler, ı:;emboller ve adcıı:ıınış Jnsan vasıtasıyla bulma~t~yız. 

Dinler Tarihçi, malzemeleri tesbit ettikten· sonra onları, özel sosyo~~ültürel 
çerç~velerine g()re yerleştirir. Dinler Tarlhçi kon1Jnun sosyal. boyutunu da hesa-
ba,ka~malıdır. ·· · . .. .. · · · · · · ·· . · 
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2. Fenomenolojik Yaklaşım: 

Dinler Tarihi dini fenomeniancak insan, insanın söz ve davranışıyla yaka
layabilir. Dini fenomenin her ifadesi belli bir çerçevede yaşanmıştecrübedir. 
Dolayısıyla özel bir fenomeni- genel bir. öze ba~lamayı hedefleyen feno
menolojik analiz söz konusudur. Fenomenoloji anlama idealini, tarihi araş
tırmaya ba~lı kalarak gerçekleştirmelidir. Tarih ve Fenorryenoloji karşılıklı 

olarak birbirlerine ba~ımlıdırlar. 

Chantepie de la Saussaye'e (1848-1920) göre fenomenolojinin özü bir 
taraftan temel tezahürler seçmek di~er taraftaq .da anlamı ya){alamaktadır. 
G. van der Leeuw (1890-1950) de öz-tezahür ka~ramlarını ele alır. 

. . \ :' ~ . . .. . ' - ' ' . . \ 

Durkheim, Söderblom, Otto gibi M. Eliadeda kutsalı, Dinler Bilimi'nin 
temeli kabul eder. Eliade, kutsalın. tezahürünü hierohanie. diye adlandırır~ 
Hierophaniqu~ realit~ ile irtibatc:ı geçen insan ise "hor:rıo religiosus" olarak 
adlandırılır.' · . . . . · . . 

Eliade'in metodunun teşekkülijnde iki temel unsur söz konusudur ki 
buniar da kutsal ve homo religiosus'tur. 

Kutsalın morfolojisiyle bizi karşı karşıya getiren . tarihi yaklaşımı feno
menolojik yaklaşim takip eder. Fenomenoloji, ele aldı~ı fenomenleri adlan
dırma ve sıniflandırma ile işe başlar. Buria ilaveten yapılarıın en\(anterini 
yapar ki bu da tipoloji ile neticelenir. Bununla b'irlikte fenomenoloji'nin rolü 
fenoineiıleri sınıflandırma veya tipbloji: ile sınırlanamaz. O, fenomen! erin 
anlamını hem tarihi şartları içinde, hem de dindar adamın davranışı içinde 
anlamaya çalışır .. 

Pettazzoni'ye göre fenomenoloji tarihin dini yorumu veya anlaşılmasıdır. 

Dinler tarihçinin bu yaklaşımı insanın tecrübesi olması açısından dini 
fenomenleri deşifre etme teşebbüsüdür. 

3. Hermenötik (Hermeneutique) 

Hermenötik yorum ilmidir. Dinler tarihinde hermer1_Ötik, daha önce zikre
dilen iki yaklaşıma yani bir taraftan kutsalın morfelojisini inceleyen tarihi 
yaklaşıma, di~er taraftan onun tipolojisini yapıp insanın kutsalla. karşı
laşmasındaki tecrübesini açıklayan fenomenolojik yaklaşıma eklenir. Eliade, 
Dinler Tarihçinin hermenötek alandaki görevini net bir şekilde şöle tanımlar: 
"Dinler Tarihçinin nihai hedefi homo religiosus'un davranış ve zihnl dünya
sını anlamak ve başkalarını aydınlatmaktır." Eliade'a göre hermenötik yakla
şımda iki etap vardır. İlki, dini fenomenlerin anlam ve manevi rriiıhtevalarını, 
bu fenomenleri yaşayanlara göstermek, ikincisi de bu fenomenterin mesa
jının anlamını modern cemiyetlerin insanına aktarmaktır. 

319 



::.!.;il-~:~~:"' 
_,~! .. 

4. Dinler Biliminde Karşılaşmacıhk 

XVII. · yüzyıldaki çeşitli denemelerden sonra karşılaŞtırmalı mitografi 
gerçek canlılığını XVII. asırda gösterdi. Yazarlar mitlerin izahı ve kitabı 

mukaddesteki hikayeleriri çerçevesine yerleştirilmesiyle ilgilendiler. Onlara 
göre mitler, Kitab-ı Mukaddes.hikayelerinin bozulmasıdır. 

1856'da M. Müller Essay on Comparathie Mythology'yi rieşrettL Hind
Avrupa dilleri arasında akrabalığın keşfi karşılaştırmalı filolojinin doğmasıha 
sebep oldu. · 

xx: yüzyılın başında dini etnoloji alanın'daki tartışmalar, karşılaştırma 
metoduna dair önemli tartışmalara yol açtı. Etnoloji alanındaki iki büyük 
uzman olan Fritz Graebner ( 1877-1934) ve Wilhelm SC:hmidt ( 1868-1954) 
tarihi-karşılaştırmalı araştırma iÇin yeni perspektifler açtı. Dinlerin tedkikiride 
onlar, akrabalıklarını görmek, iyi yorumlayabilmek, de~işii<likleri ortaya 
çıkarmak için çeşitli kültürleri yaklaştırma~a teşebbüs ettiler. 

Pinard . de ıa· Balilla ye ·eserinde XIX . ve. )OC yüzyil karŞılaştırmalı araş
tırmanın geniş bir sentezini verdi. 

Dinler bilimi karşılaştırrrialı araştıimadan v~zgeçemez, ~ncak şun~ da 
unutmamak gerekir ki ·dinler tarihi. yaşanmış~ eğilir ve onun. malzemeieri 
tarihi ~.omutlukta tesis edil~iş olmalıdır. · 

Mukayes~li rnet~dun yeni bir veches.i Georges Dumezil tarafından orta
ya konulmu,ştur. 

Dinler Tarihi Alanında Son Çalışmalar i. 

1. Dinlerin Genel Tarihi 
a) Les Religions du Monde, Paris 1981 (Man and his GodsLondres 1971'in 

çevirisi). 
b) Guide illustre des Religions dans le Monde, Paris 1985 (The World' s 

Relligions, Londres 1982'in tercümesi). . 
c) P. Tacchi Venturi, Storia delle Religioni, Torilıo 1934, 6~ baskı, 5 cilt 

1970-71.. . . 

d) M. Gorce et R·. Mo,rtier,Histoire Generale des Religions, 4 cilt, Paris1944, 
45., 60. 

e) Histoire des reUgions, 5 cilt, Paris 1955. 
f) C. J .. B,i<;:ek~r, G. Widengren, HistoriaReligionum, 2 cilt, Leiden 1969-71. 
g). Histoire des Religions (Plerade),3 cilt, Paris 1.970-76. 
)"ı) Asmussen,Laessoe, Colpe; Handbuch.d~r Religion sgeschichte, 3 cilt; 

Göttingen 1971-75. 
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i) M. Meslin, L 'Experience H umaine du Divin, Paris 1988. 
j) M. Clavenot; L'etatdes Religions dans le Monde, Paris 1987. 
k) G. Balandier (dir), Le Grand Atlas des Religions, Paris 1988. 
I) J. Ries (ed), Trattato di Antropologia del sacro, 7 cilt, Milanco, cilt 1: Le 

origini e il problema dell'homa religiosus 1989; cilt 2; L'uomo indoeuropeo e 
il sac ro, 1991. 

m) Religions du Monde, 13 cilt, Paris 1963-1966. 

2. Sözlük ve Ansiklopediler 
Marguerite M. Thiollier, Dictionnaire des Religions, Paris 1966, 1971. 
Les religions, (Marabout), Paris 1972!1974. 
Dktionnaire des mythologies, 2 dlt, Paris 1981. 
P. Poupard, J. Vidal v .dğr., Dictionnaire des religions, Puf, Paris 1984, 1985. 
Die Religiön in Geschichte und Gegenwart, 3. baskı, 7 cilt, 1956~65. 
ltastings, ERE, 13 cilt, Edinburg 1908~ 1926. . . . . ı· . 

A. di N ola (ed), Enciclopedia d~lle religioni, 6 cilt, Frenze i 970-19(6. 
M. Eliade, the Encyclopedia of Religion, 16. cilt, New York 1987: 

3. Araştırma Etaplan 
J. Reville, Les phases successives de I'histoire des Religions, Paris 1909. 
H. Pinard de la Boullaye, L 'etude Comparee. des religions, 2 cilt, P<;ıris 

1922, 1929. 
W. Schmidt, Origine et evolution de.la religion, Paris 1931. 
J. Waardenburg, Classkal Approaches to the Study of Religiôn, 2. cilt,. 

Monton 1973: 
J. Ries, "QÜelques Aspects de la Science des Religions ii le fin du XIXe · 

siecle", L. Portier, Le Dessier Hyacinthe, Louvain -la- Neuve 1982. 
Fr. Whaling, Contemporary Apparoaches to the Study of Religlon, 2. cilt, 

Mouton 1983. 

4. Problemler ve Metotlar 
M. Eliade, La /'lostalgie des Origines, Paris 1971. 
M. Meslin, Pour une Science des Religions, Paris 1973. 

5. Mukayeseli Araştırmalar 
a) Mukayeseli metot 
Pettazzoni, Essays on the History of Rllgions, Leiden 1954. 
Parrinder, Comparative Religion, Londan 1962, 1975. 
P. Ricoeur, Le Con{lit des interpretations, Essain d'hermeneutique, Paris 

1969. 
U. Bianchi, The History of Religlons, Leiden 1975. 
b) Mukayeseli araştırmalar 
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Esnoul, Garali v.d~r., Sıiorces Orientales; 8. cilt, Paris 1959-1971. 
_M. Eliade, E. Junger (ed), Antaios, 12 ciltlik periyodik Stutgart, 1960-

1971. 
M. • El iade, Kıtagawa (ed), History of Rellgions, An luternational journal 

for Comparative Histarical Studies, Chicago. 1961 ·vd. 
J. Ries (ed), Homo Religiosus kolleksiyonu, Louvain -la- Neuve, 14-cilt, 

1978-1991. 
J. Waardenburg, Rellgionen und Rellgion, Systematische Einfübrung in 

die Religionwissenschaft, Berlin 1986. _ , 
a. mlf., Perspektiven der Rellgionswissenscha{t, Echter VerlagJ 993. : 
G. Schmid, Principles of Integral Science ofRligion, La Haye~Paris, Manton 

1979. 
·w. C. Smith, The Meantng andand of.R(Zlfgicm, New York 1962. 
E. j_ Sha.rpe, Comparatii.ıe Rellgion, landres 1986. · · . 
E. J. Sharpe, Method and Theory. in the Study of Religion, Toronto 1989. 
J. deVries_, Perspectives in the History ~(RellgiÔns, Berkeley 1977. 
J. Goulet, 'construlve une sci~nnce de la reÜgion, Montreal, Fides 1-987. 
J~ Seguy, Introduction aux ssiences humaines des religions, Paris 1970. 
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