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Türkiye Cumhuriyeti 'nin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmet 
Harndi Akseki (1877-1951) Antalya'nın Akseki ilçesi Sülles (Güzelsu) nahi
yesinde doğmuştur. Babası Güzelsu Camii imaını Mahmud Efendi'dir. İlk di
ni bilgiler ve Arapça'yı doğduğu nahiyedeki Meddiye Medresesi'nde Abdur
rahman Efendi' den alan A.Hamdi Akseki, on dört yaşına geldiğinde babası ta
rafından Ödemiş'e götürülmüş, oradaki Süleyman Efendi Medresesi'ne veril
miştir. Burada Arapça, Farsça, akaid, fıkıh, tefsir, hadis vb. temel İsHim bilim
lerini okumuş, bu arada geçimini sağlamak için mühür de kazımıştır. 

A.Hamdi Akseki tahsilini ilerietmek için 1905'te İstanbul'a gitmiş, Ba
yındırlı Mehmet Şükrü Efendi'nin derslerine devam ederek 1914'te ondan 
icazet almıştır. Resim tahsilini DarulfünOn Ulum-ı Aliye-i Diniyye Şubesi ile 
Darulhilafeti'l-Aiiye'de tamamlayan A.Hamdi Akseki, daha sonra Medrese
tü'l-Mütehassısin'in Felsefe, Kelam ve Hikmet-i ilahiye Şubesi'nden birinci
likle mezun olmuş, otuz iki yaşında iken Dersiam'lık payesini almıştır(!). 

Velud bir kaleme sahip olan A. Harndi Akseki, yazı hayatına atıldığı 
1908'den itibaren yüzlerce makale ve çok sayıda kitaba imza koymuştur. Bir 
yandan eser veren A.Hamdi Akseki, diğer yandan eğitim-öğretimin hemen her 
kademesinde bir nefer gibi görev almıştır. İlk önce Sebilü'r-Reşad Mecmu
ası'nda dini ve felsefi makaleler yazmış, Heybeliada Mekteb-i Bahriyye-i Şa
hane'de din felsefesi ve ahlak dersleri okutmuş, Aksaray Pertevniyal Valide 
Sultan, Dolmabahçe, Üsküdar Mihrimalı Sultan ve Hırka-i Saadet Camileri 
Kürsü Şeyhlikleri 'nde bulunmuşturC2). 

Milli Mücadele'ye fiilen katılmak için İstanbul'dan Ankara'ya gelen 

A.Hamdi Akseki, yazı, vaaz ve konferanslarıyla harekatın içinde yer almıştır. 

Bu aradaAnkara Mekteb-i Sı.,ıltani Din Dersleri Öğretmenliği'nde bulunmuştur. 

1. Veli Ertan, A. Hamdi Akseki, Hayatı, Eserleri, Tesirleri, İstanbul 1967. 
· 2. T.D. V. lsuım Ansiklopedisi, İstanbul 1990, C. II, s. 295. 
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Tarikat-ıSalahiye Cemiyeti'nin üyesi olduğu için Ankara İstiklal Mah
kemesi'nde yargılanmış ise de suçsuz bulunarak beraat ~tmiştir. 

A.Hamdi Akseki 1939'da Diyanet İşleri Reis Muavinliği'ne, 1947'de 
Diyanet İşleri Reisliği'ne getirilmiştir. 9 Ocak 1951 'de bu görevde iken vefat 
etmiş, Cebeci Asr1 Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. 

Biz bu makalemizde onun ayrıntılı öz geçmişi ile eser ve yazılarını say
maktan ziyade, dinler tarihi hakkındaki düşünce, görüş ve değerlendirmeleri
ni tespite çalışacağız. Bunun için eserlerini gözden geçirmek gerekecektir. 
Onun bu konudaki fikirlerinin yoğun bir şekilde yer aldığı en önemli eseri "İs
lam"dır. "İslam Dini" adlı, bütün ülkeye mal olmuş temel ilmihal bilgilerini 
ihtiva eden kitabının giriş kısmında da dinler ve mezhepler hakkında özlü ve 
faydalı bilgiler bulunmaktadır. 

Burada tahlile tabi tutacağımız "İslam Fıtr1, Tabi1 ve Umumi Bir Dindir" 
adlı değerli eseri iki ciltten meydana gelmektedir.(3) Biz bu makalemizde 
1966 ve 1980 yıllarındaki baskılarını esas almış bulunuyoruz. 

I. ciltte başlıca şu başlıklar yer almaktadır; Giriş (s. 7-52), Dinin Mahi
yeti (s. 5~-71), Dinin Lüzumu (s. 72-103), Vicdan (s. 104-133), Din Beşeri
yetle Doğmuş Onunla Devam Edecektir (s. 134-141), Dinin Menşei Nedir, 
Aklın Vazifesi (s. 142-165), Beşerin İlk Dini (s. 166-172), İslam İtikadına Gö
re İlk Din (s. 173-189), Dinlerin Tekamülü (s. 189-209), Batı! Din ve İtikatlar 
(s. 210-243), Hak ve Semav1 Dinlerin Mümeyyiz Vasıfları (s. 244-263). 

Eserin bundan sonraki (s; 264-416) altı başlık altında incelenen konula
rı genel dinler tarihinden çok, özellikle İslam'ı ve İslam'ın iman, ibadet, ah
lak bahisleriyle Hz. Peygamber (s.a.v.) ve onun en yüksek bir örnek oluşu ko
nularını incelediği için makalemize mevzu teşkil etmeyecektir. 

Ders başlıkları adı altında sekiz dersten meydana gelen Il. ciltte ise din
ler tarihini ilgilendiren konular sadece sekizinci derste toplanmış (s. 86-129), 
ilk yedi derste Müslümanlığın Temeli, İmanın Hakikati, İslam'ın Manası, 
İman ve İslam'ın Şer'i Hükümleri, İmanın Sahih Olmasının Şartları vb. konu
lar işlenmiştir. 

Yazdığı bütün makale ve eserlerinde halkının dini bilgi ihtiyacını karşı
lamaya çok büyük önem veren, fazilet ve feragat sahibi, müdekkik, mütefek
kir bir alim ve fikir adamı olan A.Hamdi Akseki, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i 
şerifleri esas alarak İslam ilimlerinin canlanmasını gaye edinmekle beraber, 
zamanındaki ilmi ve fikri gelişmeleri takip etmekten de geri kalmamıştır. 

3. Eserin I. cildi 1341, 1943 ve 1966 yıllarında İstanbul'da, II. cildi ise 1980'de Ankara'da 
(neşr. H. Tahsin Feyizli) neşredilmiştir. · 



Dinler tarihini yakından ilgilendiren ve nerede ise "İsHl.m" adlı eserinin 
tamamına yakın bir kısmmı bu disiplinin konularına ayıran A. Harndi Akseki, 
aynı konumda eser veren Ahmet Mithat Efendi'nin Tarih-i Edyan, M. Şem
şeddin (Günaltay)inin Tarih-i Edyan veEsad'ın Tarih-i Edyan'ından sonra bu 
kıymetli eserini yayınlamış bulunuyor. 

A.Hamdi Akseki'nin eserini kaleme alırken müracaat ettiği Kitab-ı Mu
kaddes, Muhammed Abduh'un "el-İslam ve'n-Nasraniyye"si, Reşid Rıza'nın 
"Tefsiru'l-Menar"ı, İbn Teymiye'nin "Kitabu'I-İman"ı, İbn Kayyım'ın "Hida-

. yetü'l-Hıyaramine'l-Yehud ve'n-Nasara"sı, Şehristani'nin "el-Milel ve'n-Ni
hal"i, Abdulkadir Bağdadi'nin "el-Fark Beyne'l-Fırak"ı, İbn Nedim'in "el
Fihrist"i, Rahmetullah Efendi'nin "Izharu'l-Bak"ı, Ebu Reyhan el-Biruni'nin 
"el-Asaru'l-Bakiye"si, Ahmet Emin'in "el-Cevabu's-Sedld"i vb. eserleri de 
bu konuyu ne derece ciddiye aldığını göstermesi bakımından önemlidir. 

Değerli eseri "İslam"ın, dinler tarihini ilgilendiren kısmına geçmeden 
önce geniş bir giriş yazan (s. 7-51) A. Harndi Akseki, burada doğu ve batının 
önemli kaynaklarına müracaat ederek İslam'ın Umumiliğini, Dinin Gelişme
si ve Peygamberin Vazifelerini, İslam'ın İlahi Din Oluşunu, Dinin Hedefini, 
İslam ve Terakkiyi, İslam'da Ahlaka Verilen Önemi vb. konuları gayet vazıh 
ve akıcı bir üslupla açıklamıştır. 

Bundan sonra eser dinin mahiyeti (s. 53-71)'nin açıklanmasıyla devam 
etmektedir. Dinin tarifi konusunda Müslüman dinler tarihçilerinin hemen hep
si, Seyyid Şerif Cürcani'nin tarifini benimsemişlerdir. A. Harndi Akseki'de 
öyle yapmış (s. 53), ancak bir tarifle yetinmeyerek muteber iki tarif daha al

mıştır. Batılı dinler tarihçilerinin tariflerini de ihmal etmeyen A.Hamdi Akse
ki, onlardan kabul görmüş sekiz bilginden örnekler vermiştir (s. 55-56). 

Dinin gerçek bir tarifini yapmanın zorluğuna da değinen A. Harndi Ak
seki, dinin isimlendirilmesi konusunda peygamber kavramına dikkat çekerek, 
"Dini peygambere izafe etmek, İsevllik ve Muhammedilik diye onların isim
leriyle isimlendirrnek pek doğru olmaz" (s. XIV) hükmünü vermektedir. 

"İslam Dini" adlı eserinin baş tarafmda incelediği Dinin Lüzumu konu
suna burada da önemle eğilen (s. 72-103) A.Hamdi Akseki, diningerek fert, 
gerek cemiyet için zarurl oluşuna maddeler halinde dikkat çekmiştir. 

Dinin Kaynağı konusu, kUl.sik ve modern tarzda yazılmış dinler tarihi ile 
ilgili eserlerin vazgeçemediği konulardan biridir. Bu konuyu önce "Fıtrat
Din" aHikası açısından ele alanA. Harndi Akseki, Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
İslam 'ın fıtrat uygunluğunu karşılaştırmakta, "İlkel bir insanla aydın ve olgun 
bir insan arasında bu konudaki farkın, o kudreti tayin etmekte ve ona verilen 
isimdedir" sonucuna ulaşmaktadır (s. 136-145). 
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' 
. ~ekfimül na~ri!esi, özellikle dinlerde, basitten mürekkebe doğru bir ge-
l~şme?m olduğu ıddıası daha çok batılıların savunduğu bir görüştür. İslam, 
dınlerm zamanla bir tekfimül merhalesi geçirdiği; ilkel dinler, bölgesel dinler, 
mill1' dinler ve sonunda ilfih1 dinler noktasına ulaştığı vb. iddiasını asla kabul 
etmez. İslam 'a göre insanlığın ilk ilah1 dinini tebliğ eden Hz. Adem ile son ila-. 
h1 dinini tebliğ eden Hz. Muhammed (s.a. v.) temelde aynı dini, monoteizm 
esasına dayanan İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Hz. Adem'den Hz. Muhammed 
(s.a.v.)'e kadar geçen dönem içinde dinlerde bir tekamül söz konusil değildir . 

. Tekamül gibi görünen husus, dinlerin bir nevi uygulamaları olan ibadetlerin
de görülen farklılıklardır. A. Harndi Akseki de yer yer bunu vurgulamış, bu 
konudaki İslam 'ın görüşünü "vahşet-i iptidaiye nazariyesi ni tenkit" ederek di-
le getirmiştir (s. 169-170). ; 

Dinin menşeinin animizm veya natürizm olduğunu iddia eden batılı ve 
Türk ilim adamlarına ise A. Harndi Akseki 'nin cevabı oldukça tatminkardır. 
O, dinin menşei olduğu iddia edilen bu iki nazariyeyi ilmi ölçüler içinde ten
kide girişıneden önce bu·teorilerin lügat ve ıstılah manaları üzerinde uzun uza
dıya dı,ırarak bir durum tespiti yapmış, sonra geniş açıklamalarda bulunmuş-
tur. 

Natürizmi, "Tabii mevcut ve kuvvetleri ilahlaştırmaktan ibaret bir mes
lektir" diye tarif edenA. Harndi Akseki, bu nazariyeyi beş madde halinde ten
kide tabi tutmuş, nazariyenin tutarsızlıklarını bir bir açıklamıştır (s. 165-166). 

Aynı balısin devamında animizm ve tenkidine geçen A. Harndi Akseki, 
burada da probleme önce animizınİ tarif ederek başlamıştır. Ona göre ani-. 
mizm; "Dinler tarihinde bütün eşyada bir ruh bulunduğuna zahip olan meslek
i dinidir" (s. 160). Bu tariften sonra "ruh" kavramını psikoloji ilminin ışığın
da ilahiyat ve dinler tarihi açısından değerlendiren A. Harndi Akseki, önce 
"ruh" hakkında doğu ve batıda söylenenleri nakl etmekte, yeri geldikçe görüş
lerini İslam açısından serdetmektedir. "Animizmi ilk din kabul eqenler, feti
şizm, sonra totemizm, daha sonra sembolizmi ortaya çıkararak esatir devrini 
başlattıklarını, dinlerin asil ve iptidal şekli olmak üzere putlar gibi ecdada pe
restiş göstermek kati birkanaateve kafi bir izahata müstenit değildir. Çünkü 
bu fikre göre ilk mabut ecdadın ruhlarıdır" tespitinde bulunmaktadır. 

A.Hamdi Akseki haklı olarak animizme, naturiimden çok daha fazla yer 
ayırmakta, bu nazariyenin, dinin kaynağı ol cl. uğu yolundaki iddiaları var gü
cüyle çürütmeğe çalışmaktadır. Ona göre, iddia edildiği gibi "İnsanlığın ilk di
ni dedelerin ruhlarına ibadet olsaydı, ilkel cemiyetterin dini hayatında yer tut
ması gerekirdi. Beşeri cemiyetleri n en ilkel ve aşağı şeklini teşkil eden Avust~ 
ralyalılarda muayyen zamanlarda mezarlarm başında kurbanlar kesilmesi, 
ölülerin şerefine vakit vakit bayramlar ve merasimler yapılması gibi şeyler 



r
i: görülmüyor". Animizmin, insanlığın ilk dini olmayacağı konusundaki 

görüşleri şöyledir: " ... iptidal cemiyederin ruhu, bedeni canlandıran bir unsur 
olarak kabul ettikleri halde tabiattaki ruhları böyle telakkİ etmediklerini, Tay
lor ve taraftarları nazarında ruh mefhumunu uyku esnasında tamamıyla insa-
nı meşgul eden müphem ve gayri şuuri tasavvurlardan doğmuştur. Bunlara gö
re ruh eştir, uyunduğu zaman bedenc~en çıkarak dolaştığı zannedilen insandır" 
(s. 159-160). 

A.Hamdi Akseki insanlığın ilk dininin animizm olmadığını açıklamaya 
devam ederek: "Beşeriyetin ilk dinini bu tarzda tasvir eylemek, mebadi-i be
şeriyeti mutlak bir vahşet olarak göstermek neticesidir .... halbuki beşeriyetİn 
bidayetini böyle farzetmek birkaç vecih ile şayan-ı kabul değildir" hükmünü 
vermekte ve görüşlerini dört madde halinde sıralamaktadır (s. 167-169). 

Dinin menşeini ümit ve korkuya bağlayanları da tenkit eden A. Harndi 
Akseki: "Bu iddiaları tevsik edecek hiçbir vesikaya sahip değiliz. Eğer insan 
grupları görüldükleri yerlerde ot gibi türemiş olsalardı, vahşet-i mutlaka naza
riyesi belki de doğru telakkİ edilebilirdi. Fakat etnoloji ve fılolojinin yardı
mıyla anlıyoruz ki, hiçbir kavim bulunduğu yerin yeriisi değildir ... Bu müşa
hadeler bize şu kanaati veriyor. Tetebbuat-ı ric'i usulü ile yapılacak bir araş
tırma bizi vahşete değil medeniyete götürüyor" (s. 144-148). 

A. Harndi Akseki, herhangi bir konudaki görüşlerini kuvvetlendirrnek 
için zamari zaman Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'e müracaattan geri 
kalmamıştır. Nitekim batılı dinler tarihçileri ile bizim sosyolog ve tarihçileri
mizden bazılarının iddialarının aksine "Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim, 
beşeriyyetinin mebadisini din bakımından keınal olarak tasvir etmektedir. 
Esasat-ı diniyyede son peygamberin mazhar olduğu vahy-i ilahiyeye ilk pey~ 
gamber de mazhar olmuştur. Fakat Memoğlu sonradan bu mazhariyeti muha
faza edememiş, ilk taliınİ unuta unuta, ilk vatandan uzaklaşa uzaklaşa tavah
huş etmiştir". "Dinin menşeinde korku ye ümitten başka bir kutsiyet görme
mek, bütün mukaddes fikirleri n bir nevi dalaletten başka bir mahiyeti haiz ol
madıklarına kail olmaktır". "Kütüb-i Mukaddese ile tarih-i umumi ve tarih-i 
edyan tamamen şahadet ederler ki bütün insanlar, gerek hak, gerek batı!, hiç
bir vakit diyanet hissinden uzak kalmamışlardır." (s. 144-148). 

Dini menşeini "yalancılık" teorisi üzerine oturtanlara şiddetle karşı çı
kan A.Hamdi Akseki, bazı batılı filozofların (Voltarie, J.J.Rousseau, Karl Wag 
vb.) "dini n menşei yalancılıktır" iddiasını gülünç ve tarihi bir hata olarak gö
rür. Bu konuda Şemseddin Günaltay'ın, "XVIII. yy. filozoflarının bazıları, di
nin rahipler, kahinler tarafından uydurulı:riuş olduğunu iddia etmekle pek bü
yük hataya düşmüşlerdir. Çünkü edyan-ı iptidaiyyede bile hadisat-ı diniyye
den bir kısmının hakiki şe•niyetler olduğunda hiç şüphe yoktur" sözlerine bü
yük bir içtenlikle katılır. 
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Daha önce de açıkladığımız üzere, "İslam nokta-i nazarında dinlerin te

kamülü' diye bir şey yoktur; Bütün enbiya tek bir din. ile ba'solunmuştur. Di

nin şeriat, ibadet ve muamelat kısmında ise nassın masiahat ve menfaatine gö
re muhteliftirler." sözleriyle görüşlerini dile getiren A.Hamdi Akseki, bu ko

nudaki ayet-ikerimeleri de·t:ikrederek, "Beşerin ilk dininin din-i tevhid, cum
hur-u ulemaya göre ilk mürşidin, peygamberlik mertebesine yükseltilmiş ilk 

insan Hz. Adem'dir" kesin hük~ünü bir kere daha vurgulamaktadır (s. 156). 

İnsanlığın ilk dininin tevhid dini olduğu görüşünü batılı bilginler de 
(Schelling 1775-1854 vb.) kabul etmiş, bunu dinler tarihinde bir terim olarak 

ilk defa kullanan Max Müller (1823-1900) olmuşturC4). A. Harndi Akseki, bu. 

konuda kendisinden önce eser vermiş olanA. Mithat Efendi'nin Tarih-i Ed
yan'ından da ilgili pasajları iktibas ederek tezini kuvvetlendirmiştir (s. 1>'64). 

A. Harndi Akseki, "Batı! Din ve İtikatlar Ne Surette Çıkmıştır?" başlığı
nı koyduğu "İslam" adlı değerli eserinin X. kısmında bu konuyu açıklarken (s. 
210-243), diğer balıisierde yaptığı gibi önce meselenin bir özetini vermekte, 

sonra açıklamaya geçmektedir. Ona göre "N ebisiz din olamayacağından enbi

yayı tanımak istemeyenler Allah'ı da bilememişler, dolayısıyla kendi mabut

Iarını önlerine dikmek ve bundan ilham almak istemişlerdir. Edyan-ı batıla ve 
putperestlik buradan çıkmıştır." 

Bu tespitten sonra A. Harndi Akseki, konuyu bir de İslam mütefekkirle

ri açısından ele alarak, putperestliğin başlangıcını bulmaya çalışmıştır. Hz. 
Nuh'tan evvel putlara ibadetin mevcut olduğunu açıklayan Kur'an ayetinden 

yola çıkan A. Harndi Akseki, ilah diye tapınılan başlıca putların isimlerini sı

raladıktan (s. 213) sonra bazı İslam müfekkirlerinin bu konuda ileri sürdükle

ri delilleri yedi madde halinde özetlemiştir (s. 215). 

Peygamberlerin şeriatlerinin tekamülü konusuna da değinen A. Harndi 

Akseki özellikleri açısından üç ilahi dini\ nazil oluş sırasına göre değerlendir
mekte, Hz. Musa'nın şeriatinin daha ziyade maddi olduğunu, cebir ve şiddete 

fazla yer verdiğini, Hz. İsa'nın ise büsbütün maddiyat içinde yüzen bir kavme 

peygamber olarak gönderildiğinden, etbaını dünya metaından tamamen çevirdi

ğini, zenginler için melekut aleminin kapanmış olduğunu açıkladığını, İslam'ın 
ise evvelki şeriatlerdeki birçok alıkarnı neshederek onların yerine her vakit, her. 
kavim için tatbik kabiliyeti olan hükümler vazettiğini belirtmiştir (s. 216). 

Nazil oldukları sırada birer Hak dini olan Yahudilik ve Hıristiyanlığın 

tevhitten nasıl saptıklarını açıklarken, Yahudilerin teşbih inancına meylederek 

4. Max Müller'i bu kanaate sevkeden amil en eski Hint dininin mukaddes kitabı Veda'lara 
muttali olmasıdır. 



müteşabih olan nasslarlaAilah'ı insan gibi telakki ettiklerini belirterek, bunun 
kendi mukaddes kitapları olan Tevrat'tan delillerini g~tiren A. Harndi Akseki, 
aynı şekilde Hıristiyanların da dalalet çukuruna düştüklerini, onları bu sapık 
inançtan kurtarmak için Hz. İsa'nın peygamber olarak gönderildiğini, onların 
İznik Konsili'ni toplayan Konstantin zamanında Hz. İsa'yı Rab ittihaz ederek 
Balık ile mahluku birbirine karıştıkdıklarını, kiliseleri, ilk vesenilerin taptık
ları heykeller gibi azizierin resimleri ile doldurduklarını, Hz. İsa'nın çarmıha 
gerilmesi inancının Hind dinlerinin Krişna hakkındaki batı! inançlarından baş
ka bir şey olmadığını gayet net bir şeklide açıklamıştır (s. 243). 

Dinler tarihi uzmanlarının en çok zorlandıkları problemlerden biri de 
dinlerin tasnifi konusudur. Birçok batılı dinler tarihçisi bu meselede ilm! ol
maktan çok, hissi bir davranış sergilediklerinden ortaya sıhhatli bir sonuç ko
yamamışlardır. Son asır tarih araştırıcılarından M. Şemseddin (Günaltay)'in 
"Tarih-i Edyan"ında batılı sosyolog ve dinler tarihçilerinin eserlerinden yapı
lan iktihaslarda bunun örneklerini görmek mümkündür. 

Dinler tarihi açısından tanıtmaya çalıştığımız "İslam" adlı eserinde A. 
Harndi Akseki, "İslam'a Göre Din Tarifleri" başlığı altında yapılan tasnifleri 
genel manada bir değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra, İslam mütefekkirleri
nin dinleri, manevi kıymetlerini nazar-ı itibara alarak sınıflandırdıklarını, Hak 
diniere milel, batı! diniere nihai adını verdiklerini, Şehristani'nin, Mecus!, Ya
hudi, Hıristiyan ve Müslümanları ehl-i diyanet, Dehriler, Sabiiler, Brahmanlar 
ve putperestleri ehl-i batıla sınıfına dahil ettiklerini açıklar (s. 223). 

"İlahi Dinlerde Ortak Özellikler bahsi ni, Hak dini n üç esas ihtiva etme
si gerektiğini, bu vasfı taşıyan birdinin öncelikle bir kitaba müstenit olduğu
nu, son ilah! din olan islam'ın güçlük değil kolaylık emrettiğini (el-Bakara, 
158, 286; el-Hac, 78), Hz. Peygamber'in de Kur'an-ı Kerim doğrultusunda 
meseleyi açıkladığını, İslam'ın fıtrata ve akl-ı selime dayandığını, kişiye yapı
lan teklifierin azimet ve ruhsat kanunları çerçevesinde değerlendirilmesi ge
rektiğini, hudinin tedrici tekamüle kıyınet verdiğini, kelimenin asil yapısı iti
barıyla kişiye hem Allah, hem de yaptıkları ile barış içinde olmayı tavsiye et
tiğini, dinin emirlerinin insan fıtratına dayandığı için cihanşümul olduğunu, 
hem maddeye, hem ruha önem veren dünya ve ahiret dengesini en iyi şekilde 
kuran dinin İslam olduğunu mukni bir şekilde açıklamıştır (s. 244-263). 

İslam'la Hıristiyanlık arasında inanç ayrılığı olan konulardan biri, insa
nın dünyaya "günahkar" olarak gelip gelmediği meselesidir. Bu konuda 
İslam'ın görüşü, bir hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi, "Kişinin dünyaya gü
nahsız olarak doğduğu ..... " şeklindedir. İnsafla düşünülürse, mantıklı olanın 
bu olduğu kolayca anlaşılır. Hıristiyan inancında ise her dağari çocuk, Hz. 
Adem ve Hz. Havva'nın cennetten çıkarılışları sebebiyle yüklendikleri günah-
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ları tevarüs ederek dünyaya gelmektedir. Bu konuda mantıklı açıklamalar ge
tiren A. Harndi Akseki, "Müslümanlık, Hıristiyanlıktaki :ryta'siyet-i Asil (Asıt 
Suç, Günah) nazariyesini reddeder" kesin hükmü ile sözünü sona erdirmekte
dir (s. 257). 

İsHim'da, diğer bazı dinlerde olduğu gibi imtiyazlı bir sınıfın bulunmadı
ğını, 1789 Fransa ihtilali'ne kadar Avrupa'da kölelerin toprakla beraber satıl
dığını, İslam hitabının bütün sınıfları içine aldığını, Hindistan'daki "Kast" sis
temine benzer bir sisteme yer vermediğini, İslam'ın umumi bir din oluşunda 
bu faktörlerin etkisi bulunduğunu, Buda'nın yalnız Brahmanlara, Tevrat'ın 
yalnız Yahudilere geldiğini, Hz. İsa'nın da muayyen bir kavme gönderildiği
ni, İslam'da akla, başka hiçbir dinde görülmeyen ölçüde değer verildiğini ga
yet vazılı bir şekilde açıklamıştır (s. 259). 

Eski Mısır inançlarına kısaca temas ettikten sonra Sabiilik üzerinde 
uzunca duran A. Harndi Akseki'ye göre Sabiilik, "Beşer din ve mezheplerin
den batı! olanların aslının Sabiilik olduğunun zannedildiğini, Sabie, ruhani
yat-l mücerrede ve mel~Ükeye ibadetten başlayarak yıldızlara, aya, güneşe ni
hayet onlar narnma yapılan mücessem putlara ibadet"tir ifadesini kullanmak
tadır. A.Hamdi Akseki daha sonra Sabiiliğin geçirdiği devreleri ele alarak bu
nun dört devreden meydana geldiğini, Sabiilerin de yine dört ayrı kol halinde 
incelendiğini, bu dinineski Mısır, Süryani, Yunan ve Geldani dinlerine etkisi
ni tek t.ek incelemektedir (s. 221). 

İslam'ın I. cildinde, "Uluhiyet Fikrinin Beşerde Görüntüleri", "Dualist 
Dinlerden Mecusilik", "Manikeizm dinleri" ile "Dinler Tarihi 'nde Önemli Is
tılahlardan Olan Fetişizm ve Totemizm" vb. açıklayan A. Harndi Akseki, "Ba
tı'da Dinin Bir Tarafa İtilişi ve Misyoner Faaliyetleri" ile kitabına son ver
mektedir (s. 235). 

İslam' ın II. cildinin dinler tarihini ilgilendiren kısmı (s. 94~ 1 59) arasın
da bulunmaktadır. Burada "fetret" kelimesinin lügat ve ıstılah manaları üze
rinde duran A. Harndi Akseki, Hz. İsa ile Hz. Peygamber (s.a.v.) arasındaki 
fetret ebiinin üç kısma ayrıldığını belirtmekte ve her biri hakkında ayrı ayrı 

bilgiler vermektedir. 

Ateizmi, "Bütün şartları hayal mahsulü gören, kainatı tesadüf eseri ola
rak gösteren ekol" diye tarif etmekte, dinsizlikle ahlak, cemiyet ve hürriyet 
fikrinin birleşmeyeceğini açıklayarak ailelerin yıkılınasında en büyük arnilin 
menfaat birliği olduğuna dikkat çekmektedir. 

Tevrat yani Ahd-i Atik üzerinde de bir takım suallere cevap sadedinde 
duran A. Harndi Akseki, önce Tevrat'ın lügat açısından tarifini, "Tevrat İbra
nice bir kelime olup, şeriat ve kanun demektir. Hz. Musa'ya nazil olmuştur" 



şeklinde yapmakta, Hıristiyanların otuz dokuz küçük kitaptan mürekkep mec
muaya Tevrat adını verdiklerini, bunun Hz. Musa'dan asırlar sonra yazıldığı
nın Hıristiyan ve Yahudilerce de kabul edildiğini, Hz. Musa'nın onu taşiara 
yazdırarak abit sandığı içerisinde saklanmasını istediğini, ancak muayyen 
günlerde okunınası yolunda vasiyette bulunduğunu vb. açıklamaktadır (s. 
109). 

Tevrat'ın Hz. Uzeyr tarafından yazıldığı iddiası üzerinde de duran A. 
Harndi Akseki, Azra'nın Ruhu'I-Kudüs yardımı ile onu tekrar topladığı, Az
ra'ya ilham ile yeniden yazdığı veya meydana çıkardığı veya Yahudi cemaati
ne ilham ile ezberden okuduğu vb. iddialarının kesinlikle ispat edilmediğini 
belirtir (s. ıı3). 

Tevrat'ın orjinal nüshası ve bu nüshadan günümüze intikal eden metnin 
ne olduğu, bugünkü Tevrat'ın ne miktarının Hz. Musa'ya inzal edilen kitap ol
duğu vb. hala aydınlığa kavuşmuş değildir. Bugün Tevrat'ın üç nüshasının bu
lunduğunu, (ı. İbranice nüsha, 2. Samirice nüsha, 3. Yunanca nüsha) biz Müs
lümanların iman etmesi gereken nüShanın Hz. Musa'ya Allah tarafından va
hiy ve ilham huyurulmuş Tevrat olduğunu vurgular ve "Bununla beraber bu
gün elde bulunan ve Ahd-i Atik adını alan mecmuanın, vaktiyle Hz. Musa'ya 
Allah tarafından vahyolunan Tevrat olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü bunla
rın bugünkü şekilleriyle ne Hz. Musa'ya, ne de herhangi bir peygambere na
zil ve onun tarafından insanlara tebliğ edilmiş bir kitap olduğu muttasıl senet
le sabit değildir" hükmünü verir. Ona göre bugünkü Tevrat ı 000 veya 1400 yıl 
önce yazılmıştır. Bir takım çelişkiler ve tutarsızlıklar ihtiva etmektedir (s. 
116). Bunun için Rahmetulah Efendi'nin lzharu'l-Hakk'ına bakılmal~dır. Bu 
konudaki mütalaalarına devamla A. Harndi Akseki, Hz. Uzeyr (Azra) tarafın
dan yazıldığı iddia edilen Tevrat'ın ilmi kıymeti üzerinde durur, ileri sürülen 
görüşleri maddeler halinde sıralayarak gerekli değerlendirmeleri de yapar. 
"Biz Müslümanlar Hz. Musa'ya nazil olan Tevrat'ın bir ilahi kitap olduğuna 
iman ederiz; fakat bugün elde bulunan Tevrat'İn ve Ahd-i Atik'in, Hz. Mu
sa'ya ve diğer peygamberlere Allah tarafından nazil olmuş ilahi ve mukaddes 
kitap olduğunu kabul etmeyiz. İşte Müslümanın itikadı budur" şeklinde kesin 
kanaatini belirtir (s. 122). 

İslam adlı eserinin dinler tarihini ilgilendiren son bahsi İncil'dir. İncil 
hakkında, "Onun da aslı ve doğru bir nüshası yoktur. Bugün Hıristiyanların 
elinde bulunan ve Ahd-i Cedid adını taşıyan kitaplar, muhtelif babisieri ayrı 
ayrı muharrirler tarafından yazılmış yirmi yedi kitapçıktır. Bunların hiçbirisi 
de Hz. İsa'ya Allah tarafından inzal huyurulmuş olan hakiki İncil değildir" 
ifadesi ile görüşlerini açıklayan A. Harndi Akseki, Ahd-i Cedid denilen bu ki
tapların ilmi ve dini mahiyetierini açıkladıktan sonra ilk dört İncil (Matta, 
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Markos, Luka, Yuhanna)'i tanıtıcı bilgiler vermekte, bu arada Barnaba İnci
li(5)'ni özet olarak tanıtmaktadır (s. 126). 

A. Harndi Akseki 'nin de gayet vuzuhla belirttiği üzere Barnaba ineili 

birçok diğer risalelerin ne zaman kabul gördüğünü yansıtmakta, bu bakımdan 

da bağnaz Hıristiyanlarca kabul edilmemektedir. 

Bu bölümde ayrıca bugün Hıristiyanların elinde bulunan dört İncil ile di

ğer risalelerin ne zaman kabul edildiğine temas eden A. Harndi Akseki, İznik 
Konsili ile etrafında ruhban sınıfınca yapılan ınünakaşalara da işaret etmekte, 
orada tevhidi savunan İskenderiye Piskoposu Aryüs'e dikkat çekmektedir (s. 

127). 

Din!, ictima1, ahlaki eserleriyle yaklaşık üç çeyrek asırdır Türk irfan ha-_ 
yatma damgasını vurmuş, doğunun ilim ve felsefesi kadar batının kültürüne 
vakıf, yazıları birçok ansiklopedide yayınlanmış olanA. Harndi Akseki, Arap
ça, Farsça, İngilizce bilen, kendini devamlı yenileyen, Türk toplumunun uğ
radığı sosyal ve kültürel ç!eğişiklikleri yakından takip eden bir alimimizdir. 

Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirlerini yaşamış, dünya Müslü

manlarının siyası, kültürel ve ilm! yönlerden kurtuluşu için islam birliği fikri

ni sonuna kadar savunmuş olanA. Harndi Akseki, İslam'ı müdafaa hususun
da hiçbir zaman zaaf göstermemiş, hurafe ve batı! inançlarla mücadelede Akif 

ve arkadaşlarının safında yer almıştır. 

Medeni cesaret sahibi, hak bildiğini her platformda ifade etmekten çe
kinmeyen A. Harndi Akseki, 1947-195 I yılları arasında beş yıllık Diyanet İş
leri Başkanlığı döneminde aktif bir tavır takınarak, zamanına göre yeni sayı

labilecek (Teşkilata tamim yayınlaınak, gençlere konferanslar vermek, radyo
da konuşmak) vb.(6) hususlarda çığır açmıştır. Konferanslarında yer yerdinin 

lüzumunu, din hissinin kaynağını, ilkel toplumlarda bile din duygusunun 
mevcut olduğunu net bir şekilde açıklamış, bunun için de toplumumuzu din

den uzaklaştırmaya yönelik çalışmaları engellemeğe, en azından bilimsel açı

dan onları pasifize etmeğe çalışmıştır. 

A. Harndi Akseki, daha Darulfünun'da talebe iken Muhammed Reşid 
1 

Rıza ei-Hüseyni'den dilimize çevirdiği "Mezahibin Telfiki ve İslam'ın Bir 
Noktaya Cem'i" adındaki değerli tercümesiyle hocalarının teveccühünü ka
zanmıştır. Onun yayınladığı ikinci eser, "Uiema-i İslamiyyeye Bir Sual"dir. 

5. Daha geniş bilgi almak isteyenler, tarafımızdan yayma hazırlanan şu iki kitaba bakabi~ 
Iirler: 1. Abdurrahman AygUn, Bamaba ineili ve Peygamber Efendimiz Hakkmdaki Tebşi
ratı, (Sad. Osman Cilacı), Konya 1986, 2. Muhammed Ali Kutub, Barnaba İncili, (Çev. 
Osman Cilacı), Konya 1988. 
6. Bkz. Veli Ertan, a.g.e., s. 50-59. 



Eser İngiliz bilginlerinden Abdullah Guvilyam'a aittir. Müslümanlığın diğer 
dinleri neshettiğini ilm! şekilde açıklayan bir rehberdir. 

Görüldüğü gibi çok yönlü, ileri görüşlü bir alim olan ve her fırsatta din
ler tarihini yakından ilgilendiren konulara cesaretle giren A. Harndi Akse
ki 'nin sahamız açısından değerlendirrneğe çalıştığımız "İslam" adlı eseri, ge
rek araştırma tekniklerine uygunluğu, gerek doğu ve batının kaynaklarına mü
racaatı, gerekse meselelere büyük bir vukufla yaklaşması bakımından bugün 
de bir el kitabı olma özelliğini korumaktadır. 

Türkiye'de Dinler Tarihi ile Din Bilgisi derslerinin Cumhuriyet'ten son
ra Orta ve Yüksek Öğretim düzeyinde eğitim-öğretimine ara verildiği döne
min (1933-1936) bir ürünü olan "İslam", bu açıdan da bir boşluğu doldurmuş, 
1949'daAnkara'da açılan ilahiyat Fakültesi ile 1951 yılından itibaren açılma
ya başlayan İmam-Hatip Okulları (Liseleri) öğrencilerinin bu yöndeki ihtiyaç
larına kısmen olsun cevap veren bir kaynak olmuştur. Onun dinler tarihine il
gi duymasının bir sebebi, batı dillerinden İngilizce'yi bilmesinde, sosyoloji ve 
felsefe grubunu teşkil eden ilimiere karşı aşırı merakında aranmalıdır. A. 
Harndi Akseki 'nin diğer eserlerinde yalnız dinler tarihini doğrudan ilgilendi
ren bilgi ve yorumlar değil, "Mukayeseli Dinler Tarihi", "Din Fenomenoloji
si", "Din Sosyolojisi", "Din Psikolojisi" ve "Din Felsefesi" vb. konularında da 
değerlendirmeler bulmak mümkündür. 

Özellikle harf inkılabından sonra Latin harfleriyle yetişen yeni neslin din 
kültürü bakımından büyük bir boşluk içerisinde kaldığı, hatta bir müddet bu 
harflerle yazılmış din! eserierin basılmadığı dönemlerde A. Harndi Akseki bir
kaç dava arkadaşıyla beraber Uitin harfleriyle din! eserler yazarak bu boşluğu 
kısmen olsun doldurmaya çalışanlardan biri olmuştur. 

Bütün bu nakil, tespit ve değerlendirmeler ışığında diyebiliriz ki, Salta
nat ve Meşrutiyet Dönemi'nin son, Cumhuriyet Dönemi 'nin de ilk araştırıcı 
alimlerinden olanA. Harndi Akseki 'nin "İslam"ı da diğer eserleri gibi Müslü
man Türk halkının kütüphanesindeki müstesna yerini almıştır. 
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