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Giriş 

Dinler Tarihi, Batı' da, XIX. Yüzyılın ikinci yarsında, Din'in ve insanın 
menşei ile ilgili iddialar üzerine dünyanın. gündemine girmiş bir bilim dalın
dan biridir. Ancak bu bilim dalının sistemleşmesi ve din bilimleri arasında 
yerini alması; diğer bilim dallarının beldeneni verememesinin ve ihtiyacı 
giderememesinin sonucu olduğu anlaşılmaktadır. İhtiyaç ve beklentilerin 
modem anlamda Dinler Tarihini ortaya çıkardığını söylemek yerinde olacak
tır. Çünkü Batı'da belirli yüzyıla kadar, özellikle Ortaçağ'da Kilise; tek otori
tedir ve Kilise'nin dışında kurtuluşun olmadığını "Doğma" kabul etmiştir ve 
kabul ettirmek için de uğraşınıştır. Bu uğraş, tartışmalan da beraberinde ge
tirmiştir. Kilise, Hıristiyanlık dışında gerçek kabul etmediği için Hıristiyanlık 
dışındaki dinlerle ilgilenilmesine izin vermemiş, başka diıılerin varlığından 
bahsedilmesine bile tahammül edememiş ve bu kanaatte olanlan "Moroz" 
edebilmiştir. Buna rağmen dünyadaki gerçekiere dikkat çeken, Hıristiyan 
dünyanın dışında da "dünya" bulunduğunu savumanlar ve bilimsel verilere 
vurgu yapan araştırmacılar ortaya çıkmıştır. 

. r 
Sömürgecilik sonucu Batı, temasa geldiği toplumların, Ilkel Kabuelerin 

dinlerini incelemeye başlamıştır. Kiliseye karşı gerçekleştirilen reform sayesin
de serbest araştırma imkfuılan doğmuş ve "evrimcilik cereyanı" moda haline 
gelmiş, bu etkilerle dinin kaynağı hakkında tezler ileri sürülmüş ve tartışmalar 
başlaınıştır. Bu araştıncılari bilim adamlan da herşeyi bilimle izaha girişmiş, 
Kilise'den intikamı ileri götürmüş, düşmanlıkta aşınya kaçınış ve buna bağlı 
olarak Hıristiyan Kutsal Kitabı'nda verilen bilgiler dışında gerçeklerin arayışına 
gitmişlerdir. Bu işe Dinin ve insanın menşeinden/ kökeninde başlamışlardır. 
Oıılar, Kitab-ı Mukaddes'te verilen bilgilerin aksine Din'in Menşeini başka 
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eserler; sonuçta, "el-Fark Beyne'l-Fırak" ve "el-Milel ve'n-Nibal" (Hak Dinler 
ve Batıl Dinler) şeklini almıştır. 

El-Bağdadi'nin (öl. 429/1038) "el-Fark Beyne'l-Fırak.", el-Bakillaru'nin (ö. 
403/1012) "el-Milel ve'n Nihai", İbn Hazını'ın (ö. 456/1064) "Kitabu'l-Fasl fi'l
Milel ve'l-Ehvai ve'n Nihai, el-Esferiiini'nin (ö. 471/1078) "el-Milel ve'n-Nihai", 
Şehristaru'nin (ö. 548/1 183) "el-Milel ve'n-Nıhal", en-Nevbahti'nin (ö. 298/910) 
"el-.Arau ve'd-Diyanat", Ubeydullah'ın (ö. 485/1092)". Beyanu'l-Edyan", Gaza
li'nin (ö. 505/1111) "er-Reddü'l-Cemil" ve İbn Kelbi'nin (ö. 204? 206/819-821)" 
Kimbu-l Esnam" adlı eserleri; İslam Dünyası'nda, günümüzdeki karşılığı ile en 
önemli "Dinler Tarihi" çalışmalarmdanclır. İslam Dünyası'nda Karşılaştırmalı 
Dinler Taribi alanında da kayda değer çalışmalar yapılmıştır. Bunların başında; 
Türk kökenli el-Blrfuıi'nin (ö. 440/1048 veya 453/1061) "el-.Asaru'l-Bakiye" ve 
"Kitabu't-Tahkik. ma li'l-Hind" adlı eserleri gelmektedir. 

Türk kökenli bir bilgin olan Şehristani, Miladi XII. Yüzyılda, "el Milel 
ve'n-Nihal" adlı eserini yazmasınin sebebini, "okuyanlara ibret, bundan ibret 

alanlara da bir ışık olsun diye bir özette topladım" şeklinde ifade etmiştir. 
Batı'da bu konuda yapılan çalışmalardan yaklaşık 7 yüzyıl önce Şehristani'nin 
Diııler Tarihi özellikle İslam Dini dışındaki diııler ile ilgili çalışma yapması 
bir ilktir ve güzel bir örnektir. Bu örnek çalışmalar sonraki yüzyıllar için hem 
Müslümanlara hem de Batılılara Örnek hatta temel olmuştur. Buna rağmen 
sonraki dönemlerde aynı bakış açısının devam etmediği ve "Diııler Tarihi 
Araştırmalan"na karşı olumsuz bir tavır oluşturulduğu dikkati çekmektedir. 

Osİnaıılı Devleti'nde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bazı dönemlerinde 
de özellikle bazı kesimlerde bu olumsuz yaklaşımların yaşandığı bir süreçten 
geçilmiştir. Bu olumsuz yaklaşımda bulunaıılarm gerekçeleri arasın

da;"İslam'ın olduğu yerde başka dinlerden bahsetmenin gereksizliği .. " gibi 
kanaat1ere sahip olma vardır. Bunun tersini savunan ve Karşılaştırmalı Drnler 
Tarihi çalışmalannı hem faydalı hem de İslam'a uygun bulaıılar da olmuştur. 
Ebu Hasan Ali el Hasan en Nedv1, bunlardan biridir ve özet olarak şöyle de
mektedir:"Mukayeseli çalışmaya olan ihtiyaç büyüktür. Çünkü Müslüman, 

mukayese yapmadıkça, İslam'ın ve bu ebedi ve kilmil din kanalıyla Allah'ın 
kendisine verdiği nimetin değerini bilemez. Müslüman, İslam'ın ibadet ve 
inanç esaslarını diğer dindekilerle mukayese etmedikçe, İslam'a olan şükür 
ve övgüyü hakkıyla takdir edemez". Nedv'i, bu kanaatine, Hz. Ömer'den nak
ledilen şu ifadeleri destek yapmaktadır: "İslam'ın içinde büyüyüp de Cahiliye 
Dönemi'ni bilmeyen bir kimse İslam'ı merhale merhale bozabilir". 
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Değişme ve yenileşme genelde bu yeni okullarda ve onlann program
lannda olmuştur. Bu program yenileşmesi çerçevesinde 1859 yılında açılan 
Mekteb-i Milliye dersleri arasına sonraki yıllarda "Tarih-i Edyan/Dinler 
Tarihi" dersi girmiştir. (Bkz. Mehmet Aydın, "Osmanlı Medreselerinde Ta
rih-i Edyan Dersleri", Osmanlı Dünyasmda Bilim ve Eğitim Milletlerarası 
Kongresi, İslam Tarih, Sanat ve Kultur Araştırma Merkezi -IRCICA-, İstan
bul, 2001, 169. DH. İ. UM 5-2/1-9'da kayıtlı H. 1335/M. 1916 tarihli bir bel
gede, Dahiliye Nezareti, İdare-i Umumiye'den, Mekteb-i Mulkiye'de okutu
lan Tarih-i Edyan dersi programı hakkında bilgi istenildiğine ve İdare-i 
Umumiye'nin konuyu Mekteb-i Mulkiye'ye havale ettiğine işaret edildiği 
belirtilmektedir). Ancak "Dinler Tarihi" ile ilişkilendirilecek ilk dersin de, 
1874 yılında İstanbul Darulfunun Edebiyat Fakultesi Ders Programında "Ta
rih-i Umumi ve İlın-i Esatiri Evvelin" adı ile yer almıştır. II. Meşrutiyetin 
(1908) ilanından sonra 1910 yılında Mediris-i İlıniye Nizamnamesi'nin kabul 
edilmesi ile Dinler Tarihi önemini hissettirmiş ve 1911 yılında da Ulfun-ı 
Şeriyye Şubesi dersleri arasına "Tarih-i Edyan" dersi girmiştir. Ulfun-ı 

Şeriyye Şubesi , 1914 yılında Medresetu'l Mütehassisin'e dönüştürülmesine 
rağmen Tarih-i Edyan dersi yerini korumuştur. Medresetu'l-Mutehassisin 
adı, 1918 yılında, Medrese-i Suleymaniye olarak değiştitilmiş ve burada da 
"Tarih-i Edyan" dersi okutulmuştur. (Bkz. Hikmet Tanyu, "Turkiye'de Dinler 
Tarihi'nin Tarihcesi", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 
1960, Cilt: VIII, s. 109; Abdurrahman Kucuk- Gunay Tumer-Mehmet Alpars
lan Küçük, Dinler Tarihi, Ankara 2009, 36-37; Ekrem Sankcıoğlu, Başlangıç
tan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta 2002, 5). 

Osmanlı Devleti'nde yukanda işaret edilen dönemde Dinler Tarihi ile 
ilgili eserler de yazılmıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin Tarih-i Edyan'ı (191 1) , 
Mahmud Es'ad b. Emin Seydişehrl'nin Tarih-i Edyan'ı (1911-1912) ve M. 
Şemseddin(Günaltay)'ın Tarih-i Edyan'ı(1338/1922) bu eserlerdendir. 

Tanzimat ile Cumhuriyet arasmda Türkiye'de doğrudan Dinler Tarihi 
dersleri okutulmuş ve bu konuda kitaplar yazılmıştır. Cumhuriyetin İlamn
dan önce yazılan Dinler Tarihi 1 Tarih-i Edyan kitaplan şunlardır: 

1- Ahmed Mithad Efendi, Tarih-i Edyan (İstanbul 1911/1912) 

Daru'l-Fünı1n ilahiyat Fakültesi'nde Dinler Tarihi, özellikle IL Meşru
tiyet'ten sonra ders olarak okutulmuş ve ilk kitap da Ahmet Midhad Efendi 
tarafından yazılmıştır. Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Tarih-i Edyan isimli 
eser, 1911/1912 yılında İstanbul'da basılmıştır. Ahmed Midhad Efendi'nin 

338 



"Taıih-i Edyan"ı, ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu kitabın muhtevası; o 
dönemin gündeminde olan konuları ihtiva etmektedir. 

Ahmed Mithad Efendi; I. Cilt olarak işaret ettiği 336 sayfadan ibaret 
olan Tarihi Edyan'ında, özet olarak, Tarihi Edyanın lüzumu ve önemi, tale
benin ve muallimin hazırlanması, Dinler Tarihi Hocasının tarafsızlığı, Dinin 
gelişmesi; Animizm, Totemizm, Putperestlik, Fetişizm gibi dinin menşei ka
bul edilen nazariyeleri/dini terimleri; Moğolların, Amerikalıların, Okyanus
yalılann, Mısırlılann, Keldanilerin, Asurllerin, Filistinlilerin, Fenikelilerin, 
Arapların, Yunanlıların, Slavlann, Cermenlerin dinleri;yaşayan dinlerden 
Çin dinlerinden Konfüçyanizm ve Taoizm, Japon Dinleri'nden Şintoizm, 
Zerdüştllik, Hindistan menşeli Dinlerden Hinduizm, Budizm gibi diniere 

• • 
yervermıştır. 

Kitabına "Umumiyat" anabaşlığı altında "Tarih-i Edyanın Lüzumu ve 
Ehemmiyeti" alt başlığı ile giriş yapan Ahmed Mithad Efendi'r.in ilk cümlele
ri şunlardır: "Din-i İslam ahırü'l edyandır. Beni Zişan Efendimiz dahi 
Hatemu'l Enbiya'dır. Bu halde evaili'l edyanı bilmek ve ekadimu'l enbiyayı 
tanımak lüzumu kendi kendine zahir olur. Kuran-ı Kerim dahi bize lüzum-u 
irae(göstenne, tayin etme) eder. Zira enbiya-ı selefeden bazılannın kıssaları
m haber verip bazılarının kıssalanm haber vermez. Bu demektir ki enbiya, 
Kuran-ı Kerim'in esame-i şerifesini tadad buyurduğu 28 Zevat-ı Kirarn'dan 
ibaret değildir. Dahaları da vardır. Ama onların kıssalarına lüzum görülmedi
ği için zikredilmemiştir. Kezalik Kuran-ı Kerim, Din-i İslam'dan başka 
edyandan da bahseder ... "(s. 3). O; bu girişi yaparak Kuran'ı örnek/temel aldı
ğını belirtilerek muhtemel itirazların önünü kesrnek istemiş; dinlerin sadece 
"semavi dinler"den ibaret olmadığını ve semavi dinlerin dinler tekilmillünün 
son mertebesi olduğunu vurgulamıştır (s. 4-5). ilimierin bazısını bazısına ,. 
anahtar kabul eden Mithad Efendi; din gibi konuların hassas konular olduğu-
nu, bu konularda hem hocanın hem de talebelerin hazırlıklı olması gerekti
-ğini, talebenin kendi dini yanında tarih ve coğrafya ile beraber etnolojiyi ve 
filolojiyi de bilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. (s. 8-12) 

Ahmed Midhad Efendi; Dinler Tarihi Hocasının Tarafsızlığı başlığı al
tında, Tarih-i Edyanın gayesinin bir dini savunmak olmaması gerektiğini 
belirtmesine rağmen kendisinin semavi dinlerin en ekmeli olan İslam Dini'ni 
savunduğunu da belirtmekten geri kalmamaktadır. (s. 17-18). 

-

Din nazariyeleri ile ilgili bilgileri genel bilgiler olarak ele alıp Batılı 
kaynaklardan da yaradarup inceleyen Midhad Efendi, kitabın 120. sayfasın-
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dan sonra Keldantler, Cermenler , Slavlar , Asurlular , Babilliler , Pinikeiller , 
Mısırlılar, Araplar gibi toplunılann/ınillederin geçmişte yaşanmış fakat gü
nümüzde yaşamayan dinlerden bahsetmektedir. Bunlardan sonra o, "Kitab-ı 
Mukaddesse Sahibi Putperestler" başlığı altında, yaşayan dinlerden 
Konfiiçyanizm, Taoizm, Şintoizm, Zerdüştilik, Budizm ve Budizmin yayıldığı 
yerleri I. Cilt'te konu edinmiştir. Kitabın son paragrafında; asıl Buddisliğin 
" ... pek dakik ve ahlaki güzel bir din olup 15-20 sene mukaddem, Avrupa'ya 
bile intikal ederek, ez cümle Paris şehrinde, mütefekk.irin-i ahiliden 30 bin 
kadan akaid-i mezkureyi kabul etmişlerdi" dedikten sonra bu durumun ken
disini hayrete düşürdüğünü ve "Paris'te 30. 000 Buddi" adı ile bir kitapçık 
yazmak mecburiyetinde kaldığını belirtıniş ve bu konuda geniş bilgi isteyen
lerin o kitaba başvurabileceği ifadesi ile I. Cilde son venniştir. Diğer Tarih-i 
Edyan kitaplannda olduğu gibi Ahmed Midhad Efendi'nin de bu kitabının 
ikinci cildi çıkmamış ve tek cilt olarak günümüze gelmiştir. 

Ahmed Mithad Efendi, Tarih-i Edyan kitabında, kendine göre bir yön
tem belirlemiş ve bu yöntemde hedef kitlenin hassasiyetini dikkate alarak 
konuya giriş yapmıştır. Kitapta o, Dinler Tarihinin önemini, dinlerin menşe
ini ve gelişim sürecini vurgulanmakta hem öğrencinin hem de hocanın derse 
nasıl hazırlanacağı üzerinde durmaktadır. Yöntem belirtildİkten ve dersi 
cazip hale getirebilmek için yapılması gerekenler ortaya konulduktan sonra 
Din ile ilgili gündemdeki konular ele alınmaktadır. Dinler Tarihi'nin 1 Tarih
i Edyan'ın önemi ve yaran vurgulanırken; Dinler Tarihi bilgilerinin İslam 
Dini lehine kullamlabileceğine ve Müslümanların bu vesile ile İslam'ın yüce
liğini,· Tevhit İnanemın üstünlüğünü görebileceğini ve Müslüman olmaktan 
dolayı iftihar edebileceğini ortaya koyarak Dersi sevimli hale getirmeye ça
lışmaktadır. Bunu yaparken onun bazı endişeler taşıdığı, verilen bilgiler ile 
inancın sarsılabileceği düşüncesine kapıldığı ve bu olumsuzluğu gidermek 
için Dinler Tarihi Dersini okumadan önce temel İslami bilgileri/eğitimi al
mayı gerekli şart olarak öne sürmektedir. Bu gibi tespit ve değerlendirmele
rin Cumhuriyet Döneminde çok sonralan yazılan Dinler Tarihi kitaplarında 
bile rasdanmaktadır. Bu durum, bize, Müslüman toplumda diğer diniere karşı 
ihtiyatlı yaklaşıldığını, "Son Ekmel Din" olan İslam'ı bildikten sonra başka 
diniere ihtiyaç olmayacağı anlayışının ve başka insanlara da İslam'ı kabul 
ettiriponlanda "kurtuluşa ulaştırma" amacının payı olmalıdır. 

Ahmet Mithat Efendi; Tarih-i Edyan kitabını, o dönemin bilinen Din 
Biliıncisi(Din Fenomenoloğu ve Dinler Tarihçisi) Hallandalı Chantepie de la 
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Saussaye (1848-1920) tarafından 1887-1889 yıllannda iki cilt olarak yayın
lanmış olan Lehrbuch der Religionsgeschicte/ Manuel d'Histoire des 
Religions çalışmasından yararlanarak hazırlamıştır. O; yöntem olarak, Türk 
Dinler Tarihçilerinden, kendi Dini olan İslam'ı çokiyi bilmesini, eleştiriden 
kaçınıp karşılaştırma yolunu tutmasını, bu karşılaştırmada İslam'ın bir çekin
cesinin bulunmadığını bilmesini, tam anlamda olması mümkün olmasa da 
tarafsız olmaya gayret etmesini, genel tarihi ve coğrafyayı özellikle dinler 
coğrafyasını dikkate almasını ve dinler işlenmrken temel kaynak olarak Kut
sal Kitaplan almalarını önermektedir. 

2-Mahmud Esad bin Emin Seydi Şehri, Tarilı-i Edyan, (İstanbul 1330-
1333/ 1914/ 1915) 

Seydi Şehirli Mahmud Esad Bin Emin Efendi;Osmanlı Devleti'nin son 
döneminin önenıli isinılerden biridir, Hukuk Fakültesinde hukuk dersleri 
yanında, Daru'l Fünıln Edebiyat Fakültesinde İslamTarihi ve Tarih-i Edyan 
dersleri okutmuştur. Okuttuğu ders için de 1914/1915'lu yıllarda Tarilı-i 

Edyan kitabını yazmıştır. Mehmed Emin Efendi, İstanbul Süleymaniye Kü
tüphanesi İ. İsınail Hakkı Bölümü 1077/5 nurnarada kayıtlı olan bu Tarih-i 
Edyan'ın hazırlanınasında ; Ahmed Midhad Efendi'nin Tarih-i Edyan kitabı 
ile Chantepie de la Saussaye'nın Lehrbuch der Religionsgeschicte /Manuel 
d'Histoire des Religions isimli eserinden ve Salomon Reinache'ın(1858-1932) 
Orpheus. Histoire Generale des Religio:ps(Paris 1909) adlı çalışınasından ya
rarlandığı/ onlan temel aldığı anlaşılmaktadır. 

Mahmud Esad Efendi; Tarih-i Edyan isimli eserinde, Dinler Tarihi'nin 
Mahiyeti ve Tarihçesi ile diğer ilim dallanyla ilişkisine, Dinin Tarifine ve 
Menşeine, Tabu'ya, Animizrne, Fetişizrne, Totemizrne, Kehanete ve İlirne, 
İlkel Kabile Dinlerine, Dinin Tekarnülüne, Ruhculuğun Doğuşuna, Uluhiyet 
Fikrinin Kökenine, Dinlerin Meratıbının Takibine, İbadetlerin Tekarnülüne 
ve Diru Reisiere ayınnıştır. Bu ana başlıklann altında, 81 alt başlıkta ilgili 
konulara yer verilmiştir. 

Mahmud Esad bin Emin Seydi Şehri, Dinler Tarihi'nin mahiyeti ve ga
yesini ele aldığı ilk kısımda, günümüzde de Dinler Tarihçilerinin sıkça üze
rinde durduğu gibi, Tarih-i Edyan'ın gayesinin herhangi bir dinin savunması 
olmadığını ve bunun Kelam İlmi'nin işi olduğunu belirtmekte, tarafsız olmak 
gerektiği ancak bunun mümkün olmadığını ve tarafsızlığın izafi olduğunu da 
vıırgulamak.tadır (s. 3-4). O, Tarih-i Edyan ile ilişkisi olan bilim dallarını,1ia 
Genel Tarih, Coğrafya, Etnoloji, Felsefe, Tabiat İlinıleri(Hikmet, Kimya, Fiz-
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yoloji, Psikoloji vs. ) , Hey'et İlmi şeklinde 5 grupta toplamakta ve herbirine 
niçin ihtiyaç olduğunu da açıklamaya çalışmaktadır (s. 4-6). Üçüncü kısımda 
Dinler Tarihi ilminin Avrupalılar arasında yeni meydana çıktığını, henüz bir 
ilim olarak bile kabul edilmediğinin, yerleşip kabul görmesi için zamana ve 
bazı şartlara ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir. Buna karşılık Dinler Tari
hi'nin İslam'a hizmette önemli yerinin olmasından dolayı Müslüman Bilgin
lerce bilindiği ve mühim bir mevkiye sahip olduğu, diğer dinler hakkında 
bilgi veren en eski kaynağın Kuran-ı Kerim olduğu ve Kuran'ı rehber alan 
Müslüman bilginierin çeşitli eserler yazdığı kabul edilmiştir( s. 11-12). 

Bu kitabın 81. alt başlığının sonlarına doğru Esad Efendi şöyle demek

tedir:" •. Zerdüşt, Konfüçyüs, Budda gibi isimlerEdyan-ı Kadımeyi kavaid ve 
nazanyat-ı cedideleri ile tecdit ve ikmal etmiş olan zevatın isimleridir. Kitap
larına dahi Kitab-ı Mukaddese nazanyla bakılnmaktadır"(s. 130). O, kitabın 
iki kısımdan/ciltten ibaret olduğunu, Birinci Kısımda, hakkında bilgi verdi
ğimiz kısırnda/ciltte geçmiş/günümüzde yaşarnayan dinlerden( Edyan-ı 

Münderise ) bahsedildiğini, İkinci Kısmı dalCildi de "Yaşayan Dinleri"ne 
ayrılacağı ifade etmektedir. Ancak diğer Tarih-i Edyanlar gibi bunun da ikin-
ci cildi çıkınamıştır. _ 

3- M. Şemseddin (Günaltay), Tarih-i Edyan, (İstanbul1338/1922) 

Osmanlı Devleti'nin son döneınlerinde özellikle Kurtuluş Harbi yılla
nnda okutulan Tarih-i Edyan dersi ve önceki Tarih-i Edyan kitaplarına göre 
daha derli toplusu ve dipnotlusu M. Şemseddin'e (Günaltay)a aittir. M. 
Şernsed?ln, Dinler Tarihçiliğinden önce, karlyer olarak Tarihçi, ideolojik 
olarak da önce ittihad ve Terakki içinde "İslamcı" kimliği ile öne çıkınış, 
sonra Türkçülük ile İslam'ı paralel götürmüş, Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti'nin kurulmasından sonra da Darü'l Fünfuı ilahiyat Fakültesi Dekanlığı, 
Meclis-i Mebusan'da ve TBMM'inde Milletvekili olarak bulunmuş, Başba
kanlık (1949) ve Türk Tarih Kurumu başkanlığı (1941-1961 yapmıştır. Siyaset 
ile bilim adaınlığını beraber götüren, Ankara İlahiyat Fakültesinin açılmasını 
gerçekleştirerek önemli gördüğii Dinler Tarihinin . uzun bir aradan sonra 

• • ' '"' • • -' J • '. • ' 

okurunasını sağlayan ve Türk Demokrasisinde ern.eğı . olı:ın . bir . "Tarih-i 
Edyan!Dinler Tarihi" uzrnanıdır. M. Şemseddin Günaİtay; Ahİi:ı.ed Miclhad 
Efendi'nin ve Mahmud Esad bin Emin Seydi Şehri'nin kullandığı Dinler Ta
rihi ile ilgili kaynakları kullandığı gibi A. Reville'nin "Prolegomenes a 
l'Histoire des Religions"u ve Moris Jastrow'in" the Study of Religion"u başta 
olmak üzere Batıda yazılmış dini, felsefi ve sosyolojik eserlerden özellikle 
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Eınile Durkheim'in "les Formes Elementaires de la Vie Religiuse" gibi eser
lerden yararlanarak dinin menşei ile ilgili nazariyeler üzerinde durmuş, tah
lillerde, değerlendirmelerde ve tenkitlerde bulunmuştur. 

Şernseddin Günaltay, Tarihi Edyam/ Dinler Tarihini, insanlığın ruhi ve 
fikri aşarnalannı ortaya koymak için incelenmesi gereken en önemli bir alan 
olduğunun altını çizmektedir(s. 3). O; İlın-i Edyan ana başlığı alnnda "Tarih-i 
Edyan -Felsef-i Edyan" alt başlıklan alnnda bu alanlara açıklık getirmekte, 
İlın-i Edyan'in ortaya çıkışı ve gelişim sürecini işlemekte, İlın-i Edya'mn İslam 
Dünyası'ndaki durumunu ortaya koymakta, dinin mahiyetini ele almakta, din
lerin tasnifini ve islama göre dinin tasnifini vermekte, insan için dinin önemi 
üzerinde durrnaktadır(s. 7-. 39). İnsanlık için dinin lüzurnu üzerinde biraz 
daha fazla durmakta ve Tarihi Edyan'da kullanılan (Totemizm, Ateizm, Mono
teizm, Politeizm, Henoteizm) gibi terimler ile ilgili bilgi verrnektedir(s39-63). 

Günaltay, Birinci Kısımda, "Edyan-ı İpti.daiye" yer vermiş, Animizm, 
geniş bir şekilde Totemizm, Naturizm, Fetişizm gibi Ban'da dinin menşei 
olarak gösterilen ve Türkiye'ye de yansırnış bulunan nazariyeleri ele almış, 
yer yer tenkit etmiştir(s. 65-205). "Afrika' daki Vahşi Kavirnlerin Dini"( s. 206-
208) başlığı altında "İlkel Kabileler"e ait dini inaınşlar ile ilgili bilgiler yarun
da Afrika ve Okyarrusya halkının dinlerini işlemektedir(s. 209-241). Bundan 
sonra Çin'de Din başlığı alnnda 242. sayfadan sonra yaşayan diniere yer ver
miş, Çin'de Din başlığı altında Çinlllerin eski ve yeni dinleri üzerinde dur
muş, Konfüçyanizm'e, Laotzu'ya, Tao Te king'e, Çindeki Budizme, Çin filo
zoflanna, Japonlann dinine temas etrniştir(s. 242-320). "Japonlarca mukaddes 
olan renkler, kırmızı ile beyaz olduğu gibi mukaddes olan rakarn da 8 adedi
dir" cümlesi ile I. Cildi bitirrniştir(s. 320). Diğer Tarih-i Edyan kitaplan gibi 
"Birinci Cildin Hıtamı" ifadesi ile kalınrnış ve II. Cilt de çıkmamıştır. 

Osmanlı Devleti'nde Ahmed Midhad Efendi ile başlayıp Şernseddin Gü
naltay ile sona eren Tarih-i Edyan tam anlamı ile k:ururnlaşamamıştır. Dinler 
Tarihinin akademik anlarnda kurumsallaşması ancak Türkiye Cumhuriyeti 
döneminde gerçekleşebilrniştir. Dinler Tarihi'nin k:ururnsallaşİniısiiı.da' önceki 
Tarih-i Edyan kitaplarındave önceki tecrübelerden yararlamlımştır. Akademik 
anlarnda Dinler Tarihinin yerleşip :kiıi:Uı:l:ısallaşması Merhum Hocamız Hikmet 
Tanyu'nun Doktorasını tamamladığı 1959 yılından sonradır. Bu başlangıç gü
nümüzde Dinler Tarihini önemli bir disiplin haline getirmiştir. 
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b. Cumhuriyet'in ilanından Sonra Türkiye'de 

Dinler Tarihi Kitapları 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasından sonra, 3 Mart 1924 
tarihinde, 430 sayılı "Tevhtd-i Tedrisat Kanunu"nu çıkanlmıştır. Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu, iki ana temel üzerine oturtulmuştur. Bunlardan biri, eğiti
min-öğretimin birleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması; diğeri de 
Din'in doğru öğretilip yaygı.nlaştınlnıasını sağlayacak kurumların açılmasıdır. 
Bu iki ana temelden biri, Türkiye'de eğitim-öğretim disipline edilmek üzere 
Milli Eğitim Bakanlığının yetkisine verilmiş olmasıdır. Diğer temeli de; Türk 
Milletine, Dini doğru öğretecek Yüksek Din Bilginlerini yetiştirecek ilahiyat 
Fakültesi'nin kurulması, dinin doğru aniatılmasını ve c:linl ihtiyaçlannı karşı
lanmasını sağlayacak İmam-Hatiplerin yetişmesi için okullann açılmasıdır. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu çerçevesinde İstanbul Daru'l Fün11n'da/ 
Üniversite'de düzenleme yapılmış ve Medrese-i Süleymaniye İlahiyat Fakül
tesi'ne dönüştürülerek bu "Üniversite"ye bağlı olarak açılmıştır. Bu ilahiyat 
Fakültesi'nin Ders Programı'nda "Türk Tarih-i Dinisi" ve "Tarlh-i Edyan" 
derslerine yer verilmiştir. Bu dönemde Türk Tarih-i Diniyyesi Fuad Köprülü 
tarafından, Tarih-i Edyan dersleri de George Dumezil(1924-1927) tarafından 
okutulmuştur. ilahiyat Fakültesi'nin 1933 yılmda kapatılmasından sonra 
İslam Tetkikleri Enstitüsü kurulmuştur. Bu Enstitü'de "Türk Dinleri ve Mez
hepleri Tarihi", "Umfımi Dinler Tarihi" dersleri yer almıştır. İsl§.rni Tetkikler 
Enstitüsü'nün kapatıldığı 1936 yılından Ankara'da ilahiyat Fakültesi'nin açıl
dığı 1949 yılına kadar Türkiye'de Dinler Tarihi ile ilgili akademik seviyede 
herhangi bir ders verilmemiştir. Bununla beraber 1935-1949 tarihleri arasm
da Ömer Hilmi Budda'nın Budizm ağırlıklı Dinler Tarihine Giriş, Ömer Rıza 
Dağrol'un Yeryüzündeki Dinlerin Tarihi adlı çalışmalan yayınlanmıştır. An
kara Üniversitesi bünyesinde 1949 yılmda açılan ilahiyat Fakültesi Ders 
Programında Dinler Tarihi dersi de konulmuştur. Ankara ilahiyat Fakülte
si'nin açılması ve Ders Programı'nda Dinler Tarihi'nin yer alması günümüz 
Türk/Türkiye Dinler Tarihçiliği için dönüm noktası olmuştur. 

Ankara ilahiyat Fakültesi'nden sonra 1951/1952'li yıllarda İmam-Hatip 
Okullan, 1959'lu yıllarda Yüksek İslam Enstitüleri ve 1971 yılında da Erzu
rum İslaınl İlimler Fakültesi açılmıştır. İmam-Hatip Liselerinde, Yüksek İs
lam Enstitülerinde ve İsla:ınl İlimler Fakültesinde "Dinler Tarihi/ Mukayeseli 
Dinler Tarihi" dersi okutulan dersler arasmda yerini almıştır. 2547 sayılı 
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Yükseköğretim Kanunu ile 1982 yılından sonra Yüksek İslam Enstitüleri 
ilahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Bu Fakültelerde Dinler Tarihi Bilim 

Dalı, önce İslam Medeniyeri ve Sosyal Bilimler Bölümü'nde, sonra da Felsefe 
ve Din Bilimleri Bölümünde yerini almış ve Dinler Tarihi Dersi günümüze 
kadar akutula gelmiştir. 2006/2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Ankara 
ve İstanbul Üniversiteleri ilahiyat Fakültelerinde "Dünya Dinleri Bölümü" 
açılmış ancak sadece Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dünya Dinleri 
Bölümüne öğrenci alınmıştır. Bu Bölümde Dinler Tarihi'ni ilgilendiren dinler 
ile ilgili bilim dallan ve dersler olmakla beraber aynca Dinler Tarihine Gi
riş/Dinler Tarihi dersleri yer almıştır. 

Ankara ilahiyat Fakültesi'ndeki Dinler Tarihi Dersi, 1949-1952 yılla
nnda Hilmi Omer Budda, 1952-1954 - Mehmet Karasan, 1954-1959 
Annemarie Schimmel, 1959-1982 Hikmet Tanyu, 1983-1985 Günay Tümer
Mehmet Aydın-Abdurrahman Küçük, 1985-1999 Abdurrahman Küçük tara
fından okutulmuştur. YÖK'ten sonra oluşan ilahiyat Fakültelerinde Dinler 
Tarihi Dersi, Erzurum'da ve Samsun'da Ekrem Sankçıoğlu, Bursa'da Günay 
Tümer, Konya'da Mehmet Aydın-Osman Cilacı, Kayseri'de Şaban Kuzgun
Harun Güngör ve İstanbul'da Ömer Faruk Harman tarafından verilmiştir. 

1960'lı yıllardan itibaren Dinler Tarihi Bilim Dalı, Türkiye'de, ciddi bir 
konuma kavuşmuş ve yeni bir döneme girmiştir. Çünkü bu tarihten sonra 
Cumhuriyetin ilk ve önemli akademik Dinler Tarihçisi saygıdeğer Hocamız 
Merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu (D. 1918- Ö. 1992) Dinler Tarihi Kürsüsü
nün başına geçmiştir. "Dinler Tarihi" ile özdeşleşmiş olan Hikmet Tanyu, 
Türkiye'de yeni bir çığır açmış ve "Tanyu Ekolü" olarak adlandırdığımız 
"Türk 1 Türkiye Dinler Tarihi Ekolü"nü oluşturmuştur. Hikmet Tanyu, An
kara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerieri (1959) adlı doktora çalışması ve 
Türklerde Taşla İlgili İnançlar adlı Doçentlik çalışması ile Dinler Tarihi Bil~;m 
Dalı'nın ilk ismi olmuştur. 

Hikmet Tanyu, yaptığı çalışmalarda Türk kültürü ile ilgili/bağlantılı 
kqnulara ağırlık vermiştir. Adak, taş, dağ gibi konularla ilgili çalışmalan, Eski 
Türk Dini ile ilgili araştırmalan onun akademik çalışmalannın temelini teşkil 
etmektedir. Tanyu, ilk Türk akademisyen dinler tarihçisi olarak, Dinler Tari
hi çalışmalannı genelden özele indirmiş, Türk Kültürünü ve "Türk Dini"ni 
tanıma amacına yönelik olarak "Türk Dini Tarihi"ne ağırlık vermiştir. Bu 
Türk Dini Tarihi anlayışı/yaklaşımı, aynı zamanda c;>smanlı Devleti'nin son 
dönemlerinde Tarih-i Edyan ile yan yana götürülen ve ders programlannda 

345 



yer alan de Milleti'nin
din konusunda

konu edinen 
rihini Zaten o donemde Tarih-i

ne
olarak ve ve bagka

Milleti

temel Dinler
ve Medeniyeti, Tarihi, Dinler Tarihi, Tarihi,

Din ve Dinler Tarihi esas

Hikmet ve bir ve sessizlik olsa da
bu siirede Dinler Tarihi Bu
ozet olarak 

1- A. Budda,
Tarih-i Edyam'ndan Dinler Tarihi dersi

bir bir A.
versite Dinler Tarihi 1935
Dinler Tarihi kadar 13 siirede bagka bir eser de 
kati Budda,

iizerine bir siire devam eden Tetkikler
(1933-1936) Dinler Tarihi olarak Ankara

olarak kadar Liselerde
retmenlik yeni bu
Dinler Tarihi olarak ve 1949-1952 bu
gorevini

Bu Ekolii bu ve
Emoloji,

Dinler bu tip
Dinler ve ile

yabilmekte ve etmeyi Dinler 
Boyle soyledikleri

ve fark edemedikleri bir
ile fark edilebilmektedir. Bu bir bir

def alan ve ve yolun



Budda, yazdığı Dinler Tarihi'nin hazırlanışını ve önemini Önsöz' de şu 
şekilde ortaya koymaktadır: "Memleketimizde, ilk defa, bu eserle, uzun yıllar 
süren tetkiklerin verimleri olmak üzere, bir dinler tarihi yazılmış oluyor. 
Şimdiye kadar çıkmış, birkaç kitap içinde, herhangi ilmi bir değeri bulunabi
lenleri, 1897 yılında ikinci defa basılıp 1904'de Fransızcayada çevrilmiş olan 
P. -D. Chantepie de la Saussaye'in 'Dinler tarihi el kitabından edilen iktihas
lardan ibarettir. Halbuki Dinler Tarihi bilgisi, son yirmi yıl içinde harika 
sayılabilecek derecede ilerlemiştir. Bununla beraber, eserimizin mükemmel 
olduğıınu da iddia etmiyoruz. Dünyamn en büyük bilginlerinin çıkardığı 
eserlerin ilk basılışlar ile, sonrakiler arasında, daima daha iyiye doğru yürü-

' müş büyük ayrılıklar vardır. Bizimki de, rağbet gördüğü takdirde, bu tekamü-
lü gösterecektir. Yalnız, böyle bir kitabı yazmak için, elimizde olan hiçbir 
fedakarlık ve yorgunluktan kaçınmadık 

Bütüı-ı eserde, Türk medeniyet ve kültürünün, klasik dünyaya saçtığı 
nurları gösterrneğe çalıştık. Buna dair söylediklerimizi, bizzat garp bilginleri
nin yaptıklan tetkiklerle, ispat ettik. "(Önsöz, 3-4). 

Görüldüğü gibi Budda, Önsöz' de üç hususu vurgulamaktadır. Bunlarda 
biri, eserinin uzun incelemeler sonucu olduğu ve Chantepie de la 
Saussaye'nin eserinden iktihaslar şeklinde olan diğer dinler tarihi çalışmala
nndan aynldığı, diğeri son yirmi yılda Dinler Tarihi alanında önemli geliş-

. melerin yaşandığı, üçüncü olarak da Türk medeniyetinin ve kültürünün kla
sik dünyaya "saçtığı nurlan" göstermeye çalıştığıdır. Bu üçüncü nokta, 
Budda'nın Dinler Tarihi kitabında konulara yaklaşımında kendisini göster
mektedir. Türkiye'de kaldığı sürede G. Dumezil'e asistanlık (1925-1932) ya
pan H. Ömer Budda, İngiltere'de Sosyoloji ve Dinler Tarihi ihtisası yapmıştır. 
O; Dumezil'den sonra Türkiye'de Dinler Tarihi alanında yazdığı kitaplar ve 
makaleler ile ismini duyurmuştur. Yazdığı Dinler Tarihi Kitabında, Önsöz'ı;l.e 
belirttiği gibi, öncekilere göre fazlaca yabancı kaynaklara başvurmuş ve bu 
kaynaklan hem dipnot olarak hem de Bahisler sonunda Bibliyografya olarak 
göstermiştir. Buna rağmen istenen 1 beklenen etkiyi gösterememiştir. Bunda 
hem yönetici kadronun h~m de halkın Dinler Tarihine sıcak bakmamasının 
yanında Budda'nın, kendinden öncekilerin aksine, İslam Dini'nin diğer din
lerden üstün olduğu konusuna girmemiş olmasının, bazı terimleri rahatlıkla 
kullanmasının, örnek olarak "Allahlar" demesinin de rolü olmalıdır. 

Budda, Hint Dinleri'ne özellikle Buddizm üzerinde yoğunlaşmış ve 
Buddizm'in kurucusu Budda'nın Türklüğü üzerinde durmuştur. Budda ile o 
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derece bütünleşmiş ki soyadı olarak da Budda'yı tercih etmiştir. Kitabının 
Hint Dinleri kısmının başlarında Türkler ile Hintliler arasındaki şu benzerli
ğe yer vermiştir: "Kurduğu orijinal medeniyede dhana, medeniyetler kayna
ğı olmuş Türklerin bir bölümü olan Sümerleri.nkile, Sind medeniyetine ait 

verimlerin birbirine benzeyişleri, bu iki medeniyerin bir ırka, Türklere men
sup olduldarmı göstermektedirler"(s. 6). 

Hilmi Ömer Budda, Budda ve Buddizm konusunda olumlu bir yakla
şım sergilemektedir. Bu yaklaşımda Budda'yı oturttuğu yerin ve Türk olarak 
görmesinin etkisi olmalıdır. Onun bu yaklaşıınını, Buddizm ve kurucusu 
Budda hakkındaki şu ifadelerinde bulmak mümkündür: ''Hayat yükü altında 
ezilen, inleyen, muzdarip beşeriyetin ezeli derdine bir derman bulmak vazi
fesini üstüne alarak ortaya çıkmış olan, Budda Dininden asırlardan beri mil
yonlarca insan, teselh' ve şifa aramış tır, mı1yonlarca insana rahmü şefkat kay
nağı olmuştur. Bugün beş yüz milyon mümini olan bu dini, öz bir Türk, 
Budda kurmuştur"(s. 22ı -222). 

Budda'nın Dinler Tarihi(!. Cilt) kitabında Hindistanda çıkan Dinlere( 
Hinduizm, Cayinizm, Sihizm ve Buddizm), Çin Dinlerine (Taoizm, 

Konfüçyanizm, Çin Budizmi) ve Japon Dinlerine (Şintoizm ve Japon 
Buddizmi) yer vermektedir. Dinler Tarihinin İkinci Cildinin çıkacağı arka 
kapakta belirtilmesine rağmen önceki Tarih-i Edyanlar 1 Dinler Tarihleri gibi 
İkinci Cilt çıkmamıştır. 

2- Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi (İstanbul, İkinci 
Baskı ı958) 

Hilmi Ömer Budda'nın Dinler Tarihi kitabından ı2 yıl sonra, akade

mik ortamın dışında, halka yönelik bir çalışma olarak hazırlanmış olan Ömer 
Rıza Doğrul'un Yeryüzündeki Dinler Tarihi kitabı ı938 yılında yayınlanmış
tır. Doğrul, bu çalışmasını geliştirmiş ve ı947 yılında ikinci baskı olarak ya
yına hazırlamıştır. Yayma hazırladığı bu baskıya "Eser Hakkında" başlıklı 
sunuş yazısının altında ı8. 7. ı947 ve "Ön Söz"de de 1. 3. ı947 tanhi bulun
maktadır. İlk muhtasar/özet baskı dikkate alınmaınış ve geliştirilmiş olan 
çalışma birinci baskı kabul edilmiştir. Bu çalışmanın ikinci baskısı da ı ı yıl 
sonra ve ı958 yılında gerçekleştirilebilmiştir. O, İkinci Baskı'ya "Eser Hak
kında" yarım sayfalık bir sunuş yazısı yazınıştır. 

Eser Hakkında başlıklı sunum yazısında;bu eserin yıllar önce yazıldığı, 
beklenmedik bir ilgi gördüğü, kısa bir sürede tükeridiği belirtil~ekte ve gör-
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düğü ilginin teşvik olarak alınıp ikinci baskının hazırlandığı, ikinci baskının 
tamamı ile eskisinden farklı yeni bir kitap olduğu vurgulanmaktadır. Bunun 

. sebebinin de;tam bir Dinler Tarihi vücuda getirip okurlannın karşısına çık
mak olduğu, herkes tarafından okunabilecek tarzda yazıldığı için umum tara
fından sevilebileceğini iimit ettiği ifade edilmektedir. Zaten Doğrul, kitabın 
kapağına, çerçeveli yazı içerisinde, "İptidai dinlerden başlayarak bütün dinle
ri tetkik eden tam bir dinler tarihidir" cümlesi bulunmaktadır. 

Doğrul'un, Yeryüzündeki Dinler Tarihi kitabına yazdığı "Önsöz"de, . 
Müslüman Türk Milletinin Dini ve kültürel hassasiyetlerini ·dikkate aldığı 
kendini hissettirmektedir. Nitekim Önsöz'e şu cümle ile girmektedir: "Dinin 
doğuşu hakkında, bizim, kendimize göre bir İslami telakkimiz vardır ki ilmin 
onu teyit etmediği söylenemez. Fakat onu reddettiğini söylerneğe de inıkan 
yok. Bu telakkiye göre, insanın yeryüzünde peyda olmasile Allahı tanıması 
ve Allahın hidayetine ermesi bir olmuştı:ır. Çünkü Allah'a tapınak, beşer 
fıtratının gereklerindendir ve insan, akıl sahibi olarak yaşamağa başladığı 
günden beri vicdanmda ve şuurunda din hissinin çalkalandığını hissetmiştir. 
İnsan bu hissin hidayetiyle ve Allah'ın vahyi ve ilbamiyle Allah'a tapm.ış, 
sonra bu dünya yaşayışı sırasında onun içindeki bu his ve bu şuur soysuzlaş
m.ış ve insan, Allah'ı bırakarak başka şeylere tapm.ış, türlü türlü sapıklıklar 
içinde yaşamıştır ... " 

Doğrul, Önsöz'deki bu giriş paragrafından sonra, Kuran'dan ilgili ayet
lere yer vermiş ve halka yönelik olarak yazdığı kitabın da çerçevesini çizmiş
tir. Bi.ı Önsöz'den sonra o, Birinci Kitap olarak İbtidai Diniere (s. 7-29), İkinci 
Kitap olarak Eski Dünyada Dine (s. 30-83), Üçüncü Kitap olarak Hint Dinle
rine (s. 84-122), Dördüncü Kitap olarak Çin Dinlerine( s. 123-154), Beşinci 
kitap olarak İran Dinlerine (s. 155-175), Altıncı Kitap olarak İsrailoğullanna 
(s. 176-213), Yedinci Kitap olarak Avrupa Dinlerine (214-245) ve Sekizirı:ci 
Kitap olarak İslaıniyet ve Hazreti Muhammed'e(246-292) yer vermiştir. 

Doğrul'un bu eseri, önceki Dinler Tarihi kitaplanndan farklı olarak, 
hem önceki diniere hem de yaşayan diniere yer verip "Son" notunu taşımak
tadır. Verdiği bilgilerin sıhhati tartışılsa da halkı geçıniş ve yaşayan dinler 
konusunda bilgilendirmesi bakımından Yeryüzündeki Dinler Tarihi kitabı, 
önemli bir ''başucu" kitabı olarak değerlendirilebilir. 
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3- Annemarie Scbirnrnel, Dinler Tarihine Giriş {Ankara 1955) 

Hilmi Ömer Budda'mn ölümünden sonra Ankara Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesinde Dinler Taribi Dersini iki yıl (1952-1954) Felsefeci olan Prof. Dr. 
Mehmet Karasan okutmuştur. Dinler Taribi Dersini akutmak üzere Alman 
asıllı Prof. Dr. Annemarie Scbimmel (Annemariya Şimel)Türkiye'ye gelıniş
tir. O, 1954- 1959 yıllan arasında ilahiyat Fakültesi'nde Dinler Taribi Dersi- . 
ni akutmuş ve 1955 yılında Dinler Taribi Kürsüsüne asistan olarak başlayan 
Hikmet Tanyu da ona yardım etmiştir. Simmel, verdiği dersleri, Hikmet 
Tanyu'nun yardımı ve tasbibleri ile Dinler Taribine Giriş adı ile 1955 yılında 
Türkçe olarak yayınlamıştır. 

Scbimmel(Şimel)'in Dinler Taribine Giriş isimli eseri;Türkiye Cumhu
riyeti döneminde yazılmış en önemli ve bilimsel eserler arasına girmiştir. Bu 
eser, günümüz Türkiyesi'nde de güncelliğini ve önemini korumaktadır. Bu 
eserin önemi, doğrudan Batılı bir Dinler Tarihçi tarafından bilimsel yöntem
lere ve temel kaynaklara başvurularak yazılmasından, kitabın sonuna konul
muş olan "Dinler Taribinde Kullamlan Bazı Tabirler" başlıklı 106 sayfalık 
"Dinler Taribi Sözlüğü"nden gelmektedir. Bu sözlük, 259 sayfalı kitabın 106 
sayfasıdır ve 2/5'ini oluşturmaktadır. Scbimmel'in bir başka önemi, Türkiye 
Dinler Taribi Derneği'nin de 2005 yılında üyeliğe kabul edildiği, dünyamn 
en eski demeklerinden olan Uluslar arası Dinler Taribi Demeği'nin/ 

Assodation İntemationale pour L'Histoire des . Religions/ international 
Assodation forthe Histoire of Religions(IAHR)' in 1980- 1990 yıllan arasın
da 10 yıl başkanlığım yapması ve Türk Dinler Taribine Merhum Hocamız 
HikmetTanyu'yu kazandırmasıdır. ( Scbimmel'in asistam olan Hikmet Tanyu 
, "Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri"isimli tezi ile 1959 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk Dinler Taribi Doktoru olmuştur). 

Scbimmel, Di.nl sahamn önemini ve hassasiyetini şu ifadeler ile ortaya 
koymaktadır: "Dini saha, bütün ilmi sahalardan ayndır; bu sahaya giren in
san, Hazreti Musa'nın buzurda bulunduğu zaman havf ve zevkle titreyişi 
gibi, dünyanın en esrarengiz sahasına girdiğini bilmeli, evvela sük:tit ve hay
ranlıkta kalrnalıdır. Maamafih din bilgininin vazifesi, tahsisen bir dinin doğ
ruluğunu ispat etmek değildir;bu, onun, ilahiyatcılara bıraktığı bir ödevdir. 
Her ilahiyatçı, kendi skidelerinin 'hakikatini müdafaa etmeğe çalışır, bu işte 
de ilahiyatçı sıfatıyla, haklıdır. Din bilgini ise, objektif bir gözle bakmağa 
çalışmalı, her dinde gizli olan haktkati. aniayıp aniatmağa uğraşmalıdır. Kendi 
dininin ülk:ülerini, başka dinlerin ülküleri ile mukayese etmelidir; kendi di-
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ninin zayıf gibi gelen noktalannı, başka dinlerin zayıf görünen noktalan ile 
karşılaştınnalıdır. Fakat yanlış bir perspektifle, yabancı dinlerin ilk anda 
acaib görünen hususiyetlerini derhal kat'i hatalar olarak tavsif ve reddetme
melidir. Çünkü Allah birdir ve bütün dinlerde, en iptidailerinde bile, insan
lar, muhtelif isimlerle isimlendirilen bu Allaha tapmışlardır ... "(s. 7). O, bu 
ifadeler ile hem yöntemi belirlemekte hem de başka diniere peşin hükümler
le bakılmamasını vurgulamaktadır. Bu yöntem ile Schimmel, Batı ile Doğu, 
İslam ile Hıristiyanlık, Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında köprü oluş
turmuştur, olumsuz bakışiann bir kısmını gidermeye yardımcı olmuştur de
mek fazla yadırganmamalıdır. Bu olumlu rol de Hikmet Tanyu'nun da etkisi
nin önemli olduğunu düşünmekteyim. 

Dinler Tarihine Giriş kitabında İlkel Dinler, Çin Dinleri, Şintoizm, Es
ki Amerika Dinleri, Eski Mısır Dini, Sümer ve Akad Dinleri, Romalılann 
Dinleri, Roma Devletinde Dinlerin Kanşması, Cermenlerin Dini, Keltlerin 
Dini, Eski İran Dini, Maniheizm, Hint Dinleri (Brahmanizm, Hinduizm), 
Budizm, İsrail Dini, Hıristiyanlık konulan ele alınınıştır. Türkiye için bu 

.··· bilgiler arasında Hıristiyanlık kısmı bir başka öneme sahiptir. Çünkü Hıristi
yanlık kısmı bir Hıristiyan tarafından işlenıniştir ve diğer konulara göre daha 
geniş bilgi verilmiştir(s. 117-151). 

4- Mehmet Taplamacıoğlu, Ka.rşılaştırmah Dinler Tarihi(Ankara 1966) 

Din Sosyaloğu olan Taplamacıoğlu, Ankara ilahiyat Fakültesinde kısa 
bir süre okuttuğu Dinler Tarihi Dersi için "Karşılaştırmalı Dinler Tarihi" adı 
ile bir kitap yazmıştır. Bu kitabın Önsözü'nde Taplamacıoğlu, amacını ve 
Dinler Tarihi'nin Din Sosyolojisi için önemini şu cümleler ile ortaya koymak
tadır: "Bu kitabı yayınlamakla güttüğüm ilk amaç, çok güçlük çektiklerini 
yakından bildiğim öğrencilerimin yardımına koşmaktır. İkinci hedef, Dinler 
Tarihi gibi Genel Dinler Biliminin bir dalı olan Din Sosyolojisi için bir yar
dımcı kitap kazandırmaktır. Gerçekten Din Sosyolojisi bir yandan toplum, 
öte yandan Dinler Bilimi gibi iki ayak üzerine oturur. Bu böyle olunca, Din 
Sosyolojisi öğrencilerinin eline böyle bir yardımcı kitap vermeye büyük öl
çüde ihtiyaç vardır. Zira, Dinler Tarihi ve genel olarak Dinler Bilimi olmadan 
Din Sosyolojisi yapmak çok güçtür. Bu yönden, Din Sosyolojisi öğrenim ve 
eğitimini amaç bilenlerin de bu kitaptan yararlanması mümkündür. İmam
Hatip okullan da kendi programlan oranında bundan pekaHi yararlanabilir
ler. Aynca dinler konusu ile ilgilenmek isteyen kimseler, öğrenmek istedikle
rinin özünü burada bulacaklardır"(s. III). 
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O, "Bu kitabın kusursuz olduğunu söylemek bilimsel gerçekleri inkar 
sayılır. Ne olursa olsun, bu engin alanda kalem oynatmak gerçekten bir 
cür'ettir. Bu cüretimin iyi niyetime bağışlanacağını ummaktayım. "(s. IV) 
diyerek hem Dinler Tarihi'nin alanını genişliğini ortaya koymakta hem de 
herkesin bu konuda rasgele konuşmaması gerektiğini işaret etmektedir. 

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi isimli esere, Batıda Dinler Tarihi, İslam' da 
Dinler Tarihi, Türkiye'de Dinler Tarihi konuları(s. V-X) ile giriş yapılmakta
dır. Genel Bilgiler Anabaşlığı altında;Dinler Tarihinin Bilimler arasındaki 
yeri, Dinin Tanımı, Din Olaylarının Tanımı, Çevre ve Dinin Karşılıklı İlişki
leri ve Dinlerde Bölümleme kısımları ele alınıp değerlendirmektedir(s. 5-44). 
Birinci Bölüm'de; İlkel Dinler (Ruhçuluk, Tabiatçılık, Totemçilik), Türklerde 
İlkel Din (Şamanizm), İslamdan Önceki Arap Dini (Müşriklik), Eski Ameri
kan Dinleri, Kuzey Batı Avrupa Dinleri, Batı Asya Dinleri (Sümer, Asur, 
Babil, Fenike, Hitit, Frikya, Urartu dinleri), Yunan ve Roma dinleri gibi ko
nular işlenmektedir(s. 45-110). İkinci Bölüm'de;Mısır Dini, Zerdüştilik, 

Mitraizm, Manilik, Hindistan Dinleri, Budizm, Cayiniz, Çin Dinleri, Japon 
Dinleri konu edilmektedir(s. 111-172). Üçüncü Bölüm'de; Yahudilik, Hıristi
yanlık ve İslamlık hakkında genel bilgiler verilmektedir(s. 173-241) .. Bazı 
Konular da Ekler kısmında ortaya konulmaktadır(s. 242-262). 

Taplamacıoğlu'nun çalışmasının önemi;diğer Dinler Tarihi kitapların
dan farklı olarak, konulara Batı' da "moda olan anlayışlar" ışığında Din Sosyo
lojisi açısından bakmasından ve onları değerlendirmeye tabi tutup tenkit 
etmesinden ileri gelmektedir. Eserin bir diğer özelliği;İslam'da Devlet başlığı 
altında Din ile ilişkili devlet şekillerine özet şekilde de olsa yer verilmesin
den, Hilafet Müessesesini işlenmesinden,.Laiklik ve Din Özgürlüğü'nün konu 
edilmesinden, hemen hemen her dine şöyle veya böyle temas edilmiş olına
sındandır. Ağırlık İslam ile ilgili olmak üzere Ekler kısmı kitaba farklı bir 
zenginlik katmaktadır. Kitabın sistematiği, yöntemi ve bazı bilgiler tartışıla
bilir nitel~kte olmasına rağınen genelde olumlu bakılabilecek bir çalışmadır. 

5- Adli Moran, Dinler Tarihi, ( Hürriyet Gazetesi Neşriyatı, Yedigün 
Matbaası, İstanbul, trz) 

Hürriyet Gazetesi yayınlarından olan bu Dinler Tarihi'nin 1970'li yıl
larda basıldığı tahmin edilınektedir. Bu kitapta;Dinler Tarihi'nin önemi ve 
insanların kendi dinlerine bağlılıkları vurgulanmakta, Hinduizm, Buddizm, 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinler hakkında özet bilgiler verilmek
tedir. 
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6- Hüseyin Gazi Yurdaydın- Mehmet Dag, Dinler Tarihi (Ankara 
1978) 

İslam Tarihçisi Hüseyin G. Yurdaydın ile Kelamcı Mehmet Dağ tara
fından hazırlanan Dinler Tarihi, Taplamacıoğlu'nun Kar§ılqtırmah Dinler 
Tarihi kitabından 12 yıl sonra, alan dışından iki akadeınisyenin yazdığı bir 
kitaptır. Bu kitap; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından bu alanda "duyu
lan bir ihtiyacı karşılamak" amacı ile hazırlatılmıştır. 

Dinler Tarihi kitabında; Dinin Mahiyeti ve Kaynakları, llkel KÜltürlerde 
Din, Mezopotamya Dinleri, Anadolu Dinleri, Fenikeillerin Dini, Mısır Dini, 
Yunan Dini, Roma Dini, İran Dinleri, Eski Türklerin Dini/Şamanizm, Hint 
Dinleri, Çin Dinler, Japon Dini/ Şintoizm, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam 
Dini gibi ana başlıklara yer verilmiş ve bazı ana başlıkların altında alt başlıklar 
altında bilgi verilmiştir. Bu çalışma; Ahmed Midhad ile Günaltay'ın Tarih-i 
Edyan kitapları, H. Ömer Budda'nın Dinler Tarihi, Schimmel'in Dinler Tarihi
ne Girişi, Taplamacıoğlu'nun Karşılaştırmalı Dinler Tarihi kitaplan yanında 
İngilizce birkaç Dinler Tarihi kitabı ve ansiklopediler temel alınarak hazırlan
niiŞtır. Bazı bilgilerin değerlendirmesine ve ayıklanmasına gidilmemesine, 
ifadelerde rahat hareket edilmesine, cümlelerin anlaşılması sıkıntısına ve yanlış 
anlamlara yol açacak bilgilere de rastlanmasına rağmen bu kitap; bi1imsel yön
temlere göre yazılmıştır ve " kaynak el kitabı" olma özelliğindedir. 

7- Ekrem Sankçıoğlu, Bqlangıçtan Günümüze Dinler Tar.ihı\Birinci 
Baskı, İstanbul 1983, Genişletilmiş İkinci Baskı Isparta 1999, Altıncı Baskı 
Isparta 2008) 

Ekrem Sankçıoğlu'nun Bqlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi isimli 
eseri, doğrudan Dinler Tarihçisi olmayan Türk bilim adamlan tarafından 
yapılan Dinler Tarihi çalışmalanndan sonra, Türkiye Cumhuriyeti dönemin;. 
de akademisyen dinler tarihçisi tarafından tam anlamı ile hazırlanmış ilk 
Dinler Tarihi'dir. İlk Baskı'nın Önsüzü'nde Sarıkçıoğlu, eseri yazmasını iki 
sebebe bağlamaktadır. Bu sebeplecin biri;1930'lardan önce yazılmış kitapların 
ağırlığını günümüzde modası geçmiş teorilerin oluşturması ve pek çok dinin 
ihmal edilmesidir. İkincisi de;daha sonra yazılan kitapların da Batılı okuyu
cular için yazılmış kitaplara paralel olması ve Müslüman Türk okuyucunun 
ilgisini çekecek konulara yer verilmemesidir. O;kitapta, " ... özellikle Eski 
Türk Dinine, Anadolu ve Arabistan bölgelerinin eski dinlerine, yüzyıllardır 
Müslüman]arla yan yana yaşayan Ortodoks mezheplerine yer vererek, önem
li bir boşluğu doldurmaya gayret ettik ... Muhteva ağırlığını, İslamiyet'in do-
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ğup yayıldığı bölgelerdeki ölü veya yaşayan diniere vererek, okuyucuya, halk 
arasmda yaygın bazı hurafelerin kaynağını görme imkanını sağladık. .. XIX. 
yüzyıl din araşurınalarmm modası olan, dinlerin menşeini bulma gayret ve 
teorileri ise, günümüzde geçerliliğini kaybettiği için üzerinde durmadık"" 
demektedir. 

Sankçıoğlu, ilk baskıdan sonraki ikinci baskıda hem yöntem hem konu 
hem de bilgi bakımından köklü değişiklikler yapmıştır. İkinci baskıdan son
raki baskılarda da kısmen değişiklikler yapılmış ama bu değişiklikler muhteva 
ile ilgili olmamış, bazı maddi hatalan düzeltilmiş, kapalı bazı kısımlar açılmış 
ve bazı başlıklarda değişiklik yapılmıştır. Buna bir örnek Türklerin Dini ina
nışlan ile ilgili kısımdır. İlk baskıda "Eski Türklerin Dini" denilirken sonraki 
baskılarda "Geleneksel Türk Dini" başlığı tercih edilmiştir. Bu değişiklik ye
rinde bir değişiklik olmuştur. Bu kısımda Geleneksel Türk Dini ile ilgili temel 
inanış ve yaşayış kurallan yanmda Türklerin benimsemiş olduklan diğer 
dinlere de özet olarak temas edilmiştir. 

Sankçıoğlu, yaptığı değişiklikleri ve gerekçelerini İkinci Baskı'nın Ön
sözünde belirtmiş ve tedrici olarak yapılan değişikiere de her baskının önsö
zünde işaret etmiştir. (Bkz. İkinci baskı Önsözü, iii-iv ve Altıncı Baskı Önsö
zü, XIX-XX). İkinci Baskıda Sankçıoğlu, yaptığı değişiklikler yanında birkaç 
konuyu o konuda uzmanlığı olan araştıncılara yazdırmış ve isimlerini de 
koymuştur. Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi kitabının ilk baskısı, 
bilimsel kaygılar ağırlıklı olarak hazırlandığı için bazı konuların anlaşılma
sında zorlanılmakta ve sıkıcı olmaktadır. Bundan dolayı sonraki baskılarda 
bilimsel olmanın yanında hedef olan Müslüman Türk kitle dikkate alınarak 
hem yöntemde hem de muhtevada değişiklik yapılmıştır. İlk baskısından son 
baskısına kadar Sankçıoğlu'nun Başlangıcından Günümüze Dinler Tarihi 
kitabı Türkiye'de kaynak ve başucu kitabı olma önemini korumaktadır. 

8-Şaban Kuzgım, Dinler Tarihi Dersleri (Kayseri 1993) 

Merhum Kuzgım, 1978 yılından itibaren Kayseri Yüksek İslam Ensti
tüsü ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri için hazırladığı ders notlarını sonradan 
kitaplaştırmıştır. O bu kitaptaki yöntemini ve amacını şu cümlelerde özetle
mektedir: "Günümüzde Türkiye'de Dinler Tarihi ile ilgili olarak yazılmış 
birçok eser vardır. Bu eserlerin bir kısmı, batılı bilim adamlarının yazdığı 
tarzda hazırlanmış olan eserlerdir. Dinlerin tarif ve tasnif edilmesinde, dinle
rin menşei konusunda Türkiye'de genellikle batılıların metodu takip edil-
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ve
lam bilgiler veren el



9- Osman Cil acı, Genel Hatlanyla Dinler Tarihi (Konya 1994) 

Merhum Cilacı, Genel Hatlarıyla Dinler Tarihi isimli kitabını ilahiyat 
Fakültesi öğrencileri için hazırladığını fakat her meslekten ilgi duyan herkese 
de yararlı olacağını Önsöz'de belirtmiştir. Türkçe kaynaklara dayalı olarak 
hazırlanan 250 sayfalık bu kitapta;Dinler Tarihi Metodolojisi, "İlkel Dinler", 
Anadolu' da yaşamış olan toplumların önceki dinleri, Eski Batı ve Amerikan 
dinleri, "Türklerin İsl§miyetten. Önceki Dinleri", yaşayan dünya dinleri gibi 
Dinler Tarihi ile ilgili bütün konulara özet olarak temas edilmiştir. 

Cilacı, Dinleri, İlahi Olmayan ve İlahi Dinler şeklinde iki başlık altında 
ele almış ve İlahi Dinler Başlığı altında Yahudilik ve Hıristiyanlık yanında 
İslam'ın İnanç Esasianna da geniş yer vermiştir. Dinler konusundaki bilgiler 
genel bilgilerdir ve verilen bu bilgiler, bütünlüğü içerisinde bir ayıklamaya 
ve uyarlamaya gidilmeden kaynaklarda yer aldığı gibi aktanlmıştır. 

lO-Ahmet. Kahraman, Mukayeseli Dinler Tarihi (VI. Basım, İstanbul 
1993). 

Karaman'ın Mukayeseli Dinler Tarihi isimli kitabı, İmam-Hatip Lisele
ri için hazırlanmış olan Dinler Tarihi kitabının geliştirilmiş şeklidir. Bu ça
lışmanın ilk şekli, 1970'li yıllarda birkaç baskı yapmıştır. Son şeklinin de 
birkaç defa: basİldığı anlaşılmaktadır. Karaman'ın bu çalışması, eksiklerine 
rağmen, ö·rgtlııün şartlannda, bir boşluğu doldurma da az da olsa katkısı ol
muştur. Bu konuda yeni bilgilerin ve çalışmalann artmasına paralel olarak 
kitapta, bazı düzeltmelere ve geliştirmelere gidilmiştir. O günün şartlannda 
ve yaptığı görevler yanında Karaman, daha fazlasını da yapamazdı. Her şeyi 
imkanlar ve şartlar çerçevesinde değerlendirmek yerinde olacaktır. 

ll-Mehmet Aydın, Dinler Tarihiıle Giriş (İlk Baskı Konya 1996, Ge
nişletilmiş Dördüncü Baskı, Konya 2008) 

Mehmet Aydın, Dinler Tarihiıle Giriş kitabını akademisyen bir Dinler 
Tarihçisi olarak hazırlamış ve ilk baskıdan son baskıya kadar geliştirmeler 
yapmıştır. Dinler Tarihi alanında yoğıın bir gayreti ve çok çalışması olan 
Aydın, son baskının Önsözü'nde, yazdığı kitabın yöntemini ve amacını şu 
şekilde belirtmiştir: "Dinler Tarihi konularını işlerken, iki önemli konuya 
özellikle dikkat ettim:Birincisi, Batı'daki bu alandaki gelişmeleri aktarmaya 
çalıştım. İkincisi, Dinler Tarihinin, Kuran-ı Kerim'in daha iyi anlaşılmasın
daki rolünü belirtmeye çalıştım. 
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Kitabı hazırlarken, dikkat ettiğim diğer önemli bir husus da, bugün ya
şayan dinler üzerinde daha detaylı durmuş olmamdır. Bu alanda öğrencileri
me oldukça orijinal bilgilervermeye gayret gösterdim. Bu dinlerin mensupla
nmn bulunduklan coğrafya'yı ana hatlanyla çizmeye çalıştım .... Şüphesiz 
Dinler Tarihi gibi çok geniş bir alanda bu kitap, sadece bir giriş özelliği taşı
maktadır ... ". 

Aydın, Dinler Tarihine Giriş kitabının ilk kısımnda Dinler Tarihi'nin 
Metodolojisi ile ilgili bilgilere, sonraki kısımlarda İlkel Kabile Dinlerine, 
Milli Dinler Ana başlığı altında Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm, Eski Türk 
Dini, Hinduizm, Buddizm, Zerdüştlük gibi dinlere, daha sonraki kısımda 

İlahi Diniere ayınınş ve İlahi Din başlığı altında Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
İslam ile ilgili konulara, son kısımda da Misyonerlik Faaliyetleri ve Bazı Yıkı
cı Gereyanlar hakkında bilgilere yer vermiştir. 

Aydın'ın yerli ve yabancı kaynaklara başvurarak hazırladığı Dinler Ta
rihine Giriş kitabı, hem halka hem de Üniversite öğrencilerine genel bilgiler 
verecek bir eser niteliğindedir. 

12-Abdurrahman Küçük-Miinir Koştaş- Mustafa Erdem, Dinler Tari
Mİlk Baskı Eskişehir 1993, Son Baskı Eskişehir 2001) 

Bu kitap, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler 
Bölümü Ön Lisans öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nde ilahiyat Fakülteleri, Yüksek İslam Enstitüleri ve 
İmam-Hatip LiSeleri dışında bir alanda okutulan Dinler Tarihi olma özelliği
ne sahip bir kitaptır. Diğer derslerle de uyumu veya en azından çelişmemesi 

dikkate alınarak hazirianan Dinler Tarihi kitabında, ilk baskısında 16 konu 
ele alınımştır. Bu konuların birincisi ve ikincisi Dinler Tarihi'nin metodoloji
si ile diğer konular yaşayan dinler ile ilgilidir. Sonraki baskılarda Türkiye'nin 

ve dünyanın gündeminde olan Misyonerlik ve Dinlerarası Diyaloğa da 
yerverilmiş, bu konuların "iki taraf'ı ve ölçü ortaya konulmuştur. Her ünite
nin sonunda yararlamlan ve yararlanılınası g~reken kaynaklar verilmiştir. 

13-Baki Adam- Mehmet Katar, Dinler Tarihi (Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi Yayınlan, İlk Baskısı Eskişehir 1999, Son Baskı Eski
şehir 2002) 

Kitapta 13 konu, özellikle yeryüzünde varlığım devam ettiren dinler 
ele alırup işlenmişfu. Ön Lisans Öğrencileri için hazırlanan bu kitapta;özlü 
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ve anlaşılabilir bir ders kitabıdır. Her ünite sonunda kaynak.çaya yer veril
miştir. 

14-Günay Tümer- Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi (İlk Baskı An
kara 1988, Dördüncü Baskı Ankara 2002). 

Tümer ve Küçük tarafından hazırlanan Dinler Tarihi kitabının ilk bas
kısı;İmam Hatip Liseleri'nde yeni müfredata göre hazırlanan Dinler Tarihi 
dersini ok.utacak öğretmeniere yönelik destek kitap olarak hazırlanmıştır. 
Ancak böyle bir kitap basılmayınca küçük bazı değişiklikler ile ilahiyat Fa
kültesi öğrencilerine ders kitabı ve Türk Milletine "dinler konusunda özlü 
bilgi" veren bir kitap olarak yayınlanmıştır. 

Kitabın Önsözü'nde; günümüz için bu kitabın yeterli olmadığını, za
man içerisinde, Türk Milleti'nin ihtiyaçları, beklentileri ve değer hükümleri 
dikkate alınarak üç ciltlik bir dinler tarihi kitabı yazılacağı dekiare edilmiştir. 
Merhum Günay Tümer'in Bursa'ya gitmesi dolayısıyla birlikte çalışma ve 
üretme şartlan zorlaşmıştır. Buna rağmen 1993 yılında yayınlanan İkinci 
Baskı; gözden geçirilmiş, yeni bazı konu ve bilgi ilavesi ile ilk baskının bir 
buçuk-iki katı bir hacme kavuşturulmuştur. Bu ikinci baskıya, Türkiye'nin ve 
dünyanın gündeminde olan "Dinlerarası Diyalog" konusu ilave edilmiştir. 

. Bu kitabın Üçüncü Baskısı; Dinler Tarihi alanında iyi yetişmiş bir bü
yüğümüz, ağabeyimiz olan Günay Tümer'in elim bir trafik kazası sonucu 
kaybetmemiz üzerine, tarafıından dünyada ve Türkiye'deki Dinler Tarihi 
alanındaki yeni bilgiler ışığında yeniden geliştirilmiş ve bazı değişikler ya
pılmıştır. Bu değişikler arasında konu başlıklan da vardır. Önceki iki baskıda 
"Eski Türk İnançlan" başlığı sonraki baskılarda "Geleneksel Türk Dini" ola
rak değiştirilmiş, SabitHk konusu eklenmiş, Din ve Dinler Tarihi gibi bazı 
konularda yeni tanımlar da yapılmıştır. 

Dinler Tarihi'nin Üçüncü Baskısı, merhum Günay Tümer'e ithaf edil
miştir. Tarafıından hazırlanan. Üçüncü ve Dördüıicü bakllarda Merhum 

~ 

Günay Tümer ismi korunmuş ve ilk baskıda verdiğimiz sözün "sözüm oldu-
ğu" her vesile ile vurgulanmıştır. İlk baskıda verdiğimiz .söz; bu konuda du
yulan . ihtiyacı karşılamak için üç ciltlik bir Dinler Tarihi yazacağımızdır. 
Ancak her baskıda ilk baskıda verdiğimiz söze vurgu yapılmış ve zamanla üç 
cilt olmasa bile üç cilt yerine geçecek çalışma yapacağımızın altı çizilmiştir. 

Bu çalışmanın 2. , 3. , 4. baskılannın önemi; bugüne kadar yazılan Dinler 
Tarihi kitaplanndan farklı olarak Dinler Tarihi metodolojisinden başlamak 
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üzere okuyucu kitlenin değer hükümleri ve hassasiyeti dikkate alınarak beniın
senir bir üslup ve yöntem benimsenmiş olmasında, ortak noktaların öne çıka
nlmasının temel prensip bilinmesinde, benzerliklerin kaynağına işaret edilme
sinde, bazı terimierin Türk Dili kurallarına uyduxulmasında, "Türk Hançere
si"ne göre söylenınesinde ve Dinler Tarihi dersinin sevdirilmesi kaygısında 
saklıdır. 1988/1989'li yıllarda sunduğum ve yayınlanan "Dinler Tarihi Dersinin 
Okunmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Bunların Giderilmesinde Takip Edile
cek Esaslar" (Din Öğretimi Dergisi Ankara 1989, Sayı:18) tebliğ 1 makale bu 
kaygının bir sonucudur. Bu kaygılar ve gayretler, hem İmam-Hatip Liselerinde 
okutulan Dinler Tarihi dersinin/kitaplarının hem de genel olarak Dinler Tari
hinin sevilip beniıİısenmesine, diğer bilim dalları içerisinde öne çıkmasına ve 
günümüzde popüler hale gelmesinde/ilgi duyulan bir alan olmasında katkı· 
sunduğunu söylemek bir hakkın teslimi olacaktır. 

Tümer Bey Üe birlikte hazırladığımız Dinler Tarihi'nin İkinci Baskı
sında;konulara Dokuz Bölüm altında ele alınmış, ilk iki bölüm Metedolojiye, 
üçüncü bölüm İlkel Kabile Dinlerine, dördüncü bölüm Milli Dinlere, beşinci 
bölüm Buddizme, altıncı bölüm İlahi Dinlere, yedinci bölüm Yeni Dini Ha

. reketlere, sekizinci bölüm Misyonerlik Faaliyetlerine ve Dinlerarası 

Diyaloğa, dokuzuncu bölümde Yaşayan Dinlerin İnanç ve ibadet yönünden 
karşılaştınlmasına yer verilmiştir. Bu ve sonraki iki baskıda kullanılan dip
notlar ve kaynaklar her bölüm sonuna konulmuştur. Kitabın sonuna da genel 
hatlarıyla yaşayan dinlerin şematik bir çizelgesi yerleştirilerek okuyucuya 
yardım/ kolaylık esası benimsenmiştir. Bütün bunlara rağmen kitabın eksik
likleri yoktur demek doğru değildir, böyle bir iddiada bulunmak da bilimsel 

\ 

değildir çünkü Dinler Tarihi; "Gayya Kuyusu" gibi bir alandır, her gün yeni 
belgeler ve bilgiler kamuoyuna sunulmaktadır. Bu durum, Dinler Tarihi'nin 
ilk baskısının Önsözü'nde ifade edilmiş, bazı sıkıntılara değinilmiş ve dinleri 
sınıflandırmanın 1 guruplandırmanın zorluğuna işaret edilmiştir. Bu sınıflan
dırma sıkıntısı geliştirilmiş ve değiştirilmiş en son baskıda(2009), her din ayrı 
bir başlık yapılarak aşılmaya çalışılmıştır . 

. Teknoloji- ve iletj.şim vasıtaları dünyayı küçültmüş; bugüne kadar bi-
. linmeyen toplumların inançlan ile ilgili bilgiler gündeme gelmiş, önceki 
bilgilerin test .edilmesine imkan sunulmuş; önceki baskılarda yer alan bilgile
rin yeni baskılarında gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ihtiyaç haline 
gelmiştir. Bundan sonra yapılan da y~pılacak olan da budur. 
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lS-Abdurrahman Küçük-Günay Tümer- Mehmet Alparslan Küçük, 
Dinler Tarihi (Ankara 2009) 

Abdurrahman Küçük-Günay Tümer- Mehmet Alparslan Küçük tarafın
dan hazırlanmış olan bu Dinler Tarilıi, Dinler Tarihi olarak Türkiye'de en son 
yayınlanan bir kitaptır. Bu kitabın temeli Tümer ve Küçük tarafından hazırla
nan Dinler Tarihi kitabıdır. Yukanda belirtildiği bilgiler ışığında Kitabın gün
cellenmesi, yeni plan ve muhtevaya göre ele alınması kaçınılmaz olmuştur .. 
Çünkü yeni araştırmalar, ihtiyaç ve beklentiler bunu zarCıri kılmaktadır. Bu 
kriterler dikkate alınarak son çalışmalar ışığında Dinler Tarihi kitabı yeni plan, 
yeni başlıklar, yeni bilgiler ve ifadeler çerçevesinde yazılmıştır. 

Mehmet Alparslan Küçük'ün önemli katkılannın olduğu bu son baskı; 
Dinler Tarihi'nin ilk baskısında verdiğimiz üç ciltlik hacme yakın bir hacim 
ile Dinler Tarihi kitabı bazında en son yayınlanan bir kitap olmuştur. Bu 
kitabın da eksiklikleri olduğu bir gerçektir. Ancak bu Dinler Tarihi; mevcut 
bilgiler ışığında Türk Milleti'ne kaynak kitap olması ve belli konularda bilgi 
edinilmesine imkan sunması başta olmak üzere hem İlilhiyat hem Bilim Tari
hi hem Kültür Tarihi hem de Halk İnanışiani Halk Kültürü bakımından kay
naklık edecek bir muhtevaya kavuşması ayrıcalık oluşturabilecek niteliktedir. 
Yıllar sonra bunların da değiştirilmesi, kaçınılmazdır. Önemli olan yenilene
bilmek ve yenileyebilmektir. 

İlk baskısından son baskısına kadar tedrici bir şekilde gelişme, geniş
leme ve yenileşme izlenen Dinler Tarihi'nde; Din ve Dinler Tarihi başta ol
mak üzere bazı tanımlar yapılmış, bazı iladelerin Türkçe söylenmesine dikkat 
edilmiş, bazı yabancı kelimelerin Türkçe'de yerleşmesi kuralına katkı sunul
muştur. Bazı yabancı tabirlerin Türk imla kurallarına göre yerleştirilmesi 
kitabın ayrıcalıklarından biri kabul edilebilir. Önceki baskıda bölüm sonlan
na konulan kaynakça konu bütünlüğünü ve akıcılığı bozmamak için yararla
nılan ve yararlanılacak olan. kaynaklar; kitabın sonunda kaynak
ça/bibliyografya kısmına alınmıştır. 

Bu kitap hazırlanırken ve yayınlanırken;bilimsel yöntemlerden ödün 
vermeden okuyucunun seviyesi, değer yargılan ve beklentileri yanında ki
tapta yeralan dinlerin mensuplarının da hassasiyeti dikkate alınmıştır. 

Üçlü yazar ile yayınlanan Dinler Tarihi kitabında önceki baskılardan 
farklı bir yol takip edilmiş; İlkel Kabile Dinleri, Milli Dinler ve İlahi Dinler 
gibi sınıflandırmanın dışına çıkılmış; Metodoloji ile ilgili kısımlar iki başlık 
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Fonnes Elementaires de la Vie Religiuse) temel referans kaynaklan iken son
raki dönemde hem Batı'da hem Doğu'da hem Ortadoğu'da hem Türk Dünya
sı'nda hem de Anadolu'da yapılan çalışmalar kaynak olarak alınıp değerlendi
rilmiştir. Gelişme ve zenginleşmede yakından uzağa yol takip edildiği, Türk 
Tarihi ve Kültüründen hareket edildiği en azından dikkate alındığı vurgu
lanması gereken hususlardandır. Bu yakından uzağa gitme, önce kendimizi, 
geçmişimizi ve değederimizi tanıma, sonra merkezden dışanya açılma anla
yışı Hikmet Tanyu ile başlamıştır., IX(2009), sayı:l 

Türkiye'de Hikmet Tanyu ile başlayan gelenek ondan sonra artarak 
devam etmiş ve günümüzde Türkiye için önem taşıyan konularda önemli 
araştırınalar yapanlar Dinler Tarihçileri olmuştur. Kuran'da işaret edilen ve 
detaylı bilgi verilmeyen konuların aydıiılatılmasına katkı yine Dinler Tarihi 
araştırmalanndan gelmiştir. Kuran'da Yahudiler'in Üzeyir'i" Allah'ın Oğlu" 
görmeleri ve Hıristiyanların Meryem'i de Teslisin bir unsuru saymalan gibi 

. konulannın kaynağı da yine Dinler Tarihçilerinin çalışmalan ile aydınlatıl
mıştır. Günümüzde Türkiye'nin hem iç hem dış konulan ile ilgili meseleleri
ne destek çalışmalara Dinler Tarihi'nden gelmiştir. Enneniler, Süryaniler, 
Yahudiler, Rumlar, Sabatayistler ve bunların inançlan ile ilgili ciddi çiılışma
lar yapanlar da Dinler Tarihçileri olmuştur. 

Geçmişten günümüze Türk Milleti arasında ve Türkiye'de Dinler Tari
hi'nin önemli bir disiplin haline gelmesinin Türk Milletindeki hoşgörü anla
yışı ile doğrudan ilgilisi vardır. Dinler Tarihi Geleneği, aynı zamanda bir 
hoşgörü anlayışıdır/geleneğidir. Türklerdeki el Milel ve'n Nibal geleneğinde, 
Kitabu't Tabldk anlayışında, Tarih-i Edyan /Dinler Tarihi kültüründe yine bu 
Türk boşgörüsünün rolü, Kuran'ı doğru anlamanın ve Türk Milletinin bu iki 
noktadaki hassasiyetini/bağlılığının bir göstergesidir ve böyle algılanmalıdır. 
Çünkü başkalanna hoşgörü ile bakamayan, başkalarının dinine de hoşgörü 
göstermesi mümkün değildir. Bu konuda Türk Milleti istisnadır. Tarih bo
yunca Türkler/ Türk Milleti; dini, inancı, soyu-sopu, milleti ve kültürü ne 
olursa olsun herkese hoşgörü göstermiş, onlan Allah'ın mukaddes emaneti 
bilmiş ve bu anlayışa göre de muamele etmiştir. Günümüzde de bu hoşgörü 
bütün alanlarda clev~m · etnl.ektedlr;hoşgörü de geçmişten beri Türklerin 1 
Türk Milletinin aynlmaz özelliğidir ve bu özelliği ile dünyada tek örnektir 
demek bir hakkın teslimi olacaktır. 
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