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Türkiye'de Türk Dini Tarihi araştırmalannda öne çıkan isimlerden biri 
de hiç şüphesiz Hikmet Tanyu'dur. O, Dinler Tarihi dişipiini içerisinde özel 
alan olarak "Türk Dini Tarihi" araştırmalanın başlatandır. Tanyu ile başlayan 
çalışmalar onun öğrencileri tarafından akademik alanda devam ettirilmiştir. 

Kanun ana çerçevesi içerisinde Hikmet Tanyu'nun Türk Dini Tarihi 
alanında yapmış olduğu çalışmalan şu şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Ankara ve Çevresinde Adak ve AdakYerieri 

2. Türklerde Taşla İlgili İnançlar 

3. Türklerin Dini Tarihçesi 

4. İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tann inancı 

5. Dinler Tarihi Araştırmalan 

Tanyu'nun Türk Dini 1Tarihi alanında makale şeklindeki çalışmalanın 
da şu şekilde verebiliriz. 

1. Türklerde Ağaçla İlgili İnançlar 

Türk Falklor Arş. Yıllığı, Cilt: II, Ankara 1975 

2. Başka Ülkelerde Adak ve AdakYerieri 

AÜİFD, Cilt: VIII, Ankara 1960 

1' 

3. Dini Falklor veya Dini-Manevi Halk inanışlannın Çeşit ve Mahiye
ti Üzerine Bir Araştırma 

AÜİFD, Cilt: XXI, Ankara 1976 

4. Türklerde Ateşle İlgili İnançlar 

DSİ, Ankara 1976 



S. Türklerde MuhtelifDiniere Dair Bir İnceleme 

İslam Der. Cilt: III, Yıl: 1959 

Bunlann dışında Hikmet Tanyu'nun çeşitli ansiklopedilerde de Türk 
Dini Tarihi ile ilgili yazılan bulunmaktadır. 

Türk Dini Tarihinin, Dinler Tarihinde olduğu gibi öncüsü olan Hikmet 
Tanyu, bu alana yönelik araştırmalannda tiJ-ribi, karşılaştırma ve 
fenomenolojik metotlan kullanmıştır. Bununla birlikte Tanyu, Türk Dini 
Tarihi çalışmalannda bu metotlarm yanında etnolojik temelli yaklaşımlarda 
da bultJ.Umuştur. Genelde Tanyu'nun çalışmalannda. bu metotlarm beraber 
kullanıldığı görülmektedir. 

Hikmet Tanyu, Türk kültürü ve dini falklor konusuna büyük önem 
venniş, falklordaki dini unsurlan tespite çalışmıştır. O, halk inanışlan ara
sında dinle ilgili olanlan değişik yönleriyle ele alarak tasnif etmiş, bu inanış
Iann Din Fenomenolojisiyle ve Dinler Tarihiyle ilgisini ortaya koymaya ça
lışmiştır.1 

Bu çalışmamızda Tanyu'nun Türk Dini Tarihi araştırmalannda 

fenomenolojik metodu nasıl kullandığı irdelenecektir. Bu bağlimi.da Tanyu 
fenomenolojisinin temellerini belirlemede onun Türk Dini Tarihinde görülen 
fenomenleri, teorik ve pratik çerçevede nasıl sınıflama yaptığını belirtmek 
gerekmektedir. 

Hikmet Tanyu'nun Metodolojisinin Ana Unsurları 

Hikmet Tanyu'nun çalışmalannda fenomenolojik metot yerine "tarih-· 
sel fenomenolojik metot" denilmesi daha uygun bir yaklaşım olmaktadır. Zira 
fenomenolojik metodun din bilimlerindeki en önemli temsilcisi olan V an der 
Leeuw'un çalışmalannda bu metot tarihi dışlayıcı bir istikamettedir. Burada 
yaptığımız gözlemlerde Tanyu'nun tarihi dışlamayan bizzat dini fenomenleri 
tarih.lıı içerisinde kabul eden bir anlayışla hareket ettiğini belirtmekte yarar 
vardır. 

Hikmet Tanyu'nun eserleri arasmda fenomenolojik metodu uyguladığı 
en öneı:nJ.i iki çalışması şunlardır: 

1. Türklerde Taşla İlgili İnançlar 
• 

. . 
1 Abdurrahman Küçük, "Prof. Dr. Hikmet Tanyu'nun Hayatı, Eseri~ ve Fikirleri", 

AÜİFD, Cilt: XXXVI, Ankara 1997, s. 504. 
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2. Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri 

Türkiye'de Dinler Tarihi araştırmalannda fenomenolojik metodu uygu
layanlardan belki de ilki olarak Hikmet Tanyu'yu görebiliriz. Ona göre Türki
ye, din fenomenolojisine malzeme teşkil edecek kadar çeşitlikte bir değere 
sahiptir. Tanyu'nun Türkiye'deki dini fenomenlere yönelik bu bakışı aynı za
manda dini etnoloji açısıiıdan da ilgi çekicidir.2 Tanyu'nun fenomenolojisinde
ki bakış açısı, bir .dini fenomenin ilahi ve aşkın bir boyutta ele alınmasıdır. Bir 
başka deyişle dini fenomenlerde, katı tarihselselcilikten, dinin ilahi yönünün 
göz ardı edilişinden ve basit bir indirgemecilikten kaçınmaktır. 

Tanyu'nun fenomenolojisind~ fark edilen unsurlardan biri de kutsalın 
dindar insan üzerindeki etkisidir. Hiyerofanilerle kendisini ifşa eden kutsal, 
ona göre dindar insan üzerinde SO§yal ve psikolojik etki yapar. Tanyu'nun 
fenomenolojisini belirlemede teorik çerçeve içerisinde de ifade edeceğimiz 
gibi insanlığın kollektif şuurunun yansımalarını teşkil eden mitler, ritüeller 
ve efsaneler dini tarihin açığa çıkmasnun temel kaynaklandır .. 

A. Teorik Çerçeve 

Tanyu'nun Türk Dini Tarihi çalışmalarında teorik plandaki çerçevesini 
birkaç maddede toplamak mümkündür: 

1. Türk dini inanıcının bütününü oluşturan unsurlan tespit et;rnekle 
birlikte onları sınıflamak ve bunun sonucunda fenomenolojik tahliller yap
mak.· 

2. Türk dini inancındaki fenomenolojik yaklaşımda, din fenomenoloji
sinin temel yaklaşımlarından olan katı indirgemecilikten kaçınmak ve dini 
fenomenin tarihi ve ilahi yönünü vurgulamak. 

3. Türk inanışianna yönelik her yönlü araştırmanın tüm insanlığın dü
şünce tarihini aydınlatmayayönelik bir adım olduğunu anlamak gerekir. Bu 
bağlamda Tanyu, Jung ve Eliade de olduğu gibi insanlığın kollektif şuuruna 
dikkat çekmektedir. 

Hikmet Tanyu'nun Türk Dini Tarihine yönelik çalışmalannda 

fenomenolojik metodunun yapısı yukanda belirtilen teorik çerçevede kendi-

2 Mustafa Alıcı, "Dinler Tarihine İlk Modern Türk katkısı: Hikmet Tanyu'nun (1918-
1992) Etnografik Fenomenolojisinin Temelleri': Dini Ar~ormalar, Cilt: IX, Sayı: 26, 
s. 123-124. 
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sini göstermiştir. Bu metodolajik yaklaşım kanaatimizce etnolojik kaynaklı 
"tarihsel fenomenolojik" bakış açısı biçimindedir. 

B. Pratik Çerçeve 

Tanyu'nun fenomenolojik yaklaşımının pratik temeli Türk Dini Tari
hindeki halk inanışlannda görülen fenomenleri tespit ile başlar. Tanyu, bu
rada T\4"k halk kültüründeki etnolojik, folklorik fenomenleri açıklamaya 
çalışır. Ona göre tespit edilen dini fenomenlerin özüne inilerek onların ger
çek anlamı kavranır. Bununla birlikte Tanyu'ya göre tespit edilen fenomenie
rin tarihi süreçteki boyutunu göz ardı etmemek gerekir. Zira Tanyu, her 

· şeyden önce Türk inanışlanndaki fenomenleri dini olarak kabul etmekte, bu 
fenomenlerin dini değeri üzerinde durmaktadır. 

Tanyu, kendi fenomenolojisinde lenguistik biliminden ziyade kültürel 
çalışmalara ışık tutacak etnegrafik filolojiyi önemli bir metodolajik araç ola
rak kullanır. Bu metotla o, dilin milli kültürel değerlerin aktanldığı ve dinle 
beraber milletin en temel iki kaynağı olduğunu belirtir.3 B~unla birlikte 
Tanyu'nun fenomenolojisi aynı zamanda birbiriyle bağlantılı etnolojik yapı 
tipleriyle de ilgilenir. Türk halk inanışlanndaki "adak, "taş", "dağ", "ağaç", 
"ateş" gibi fenomenlere ağırlık vererek halkın kültürel değerlerinde öne çı
kan unsurlan anlamaya çalışır. Tanyu'nun bu fenomenolojisi tarihsel ve ma
halli unsurlara daha çok ilgi duyduğunu ortaya koymaktadır. 

Hikmet Tanyu'nun Metodolojisinde Fenomen Modelleri 

Tanyu'nun metodolojisinde Türk dini inancında öne çıkan dini feno
menler bulunmaktadır. Bunlar Tanyu'nun eserlerinde tarihi süreçteki taşı
dıklan anlam, Türk dini inancındaki yeri ve günümüzdeki sosyo-kültürel 
değeri ile ele alınır. Tanyu'nun Türk dini inancında belirlemiş olduğu dini 
fenomenler şunlardır: 

3 Alıcı, s. 140. 
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a) Tanri 

Türk dini Tarihinin gelişim sürecinde Tann kavramının· varlığı eski 
devirlerden itibaren kabul edilir. Türklerdeki "Tann" kelimesinin Hunlar 
devrinde gök ile birlikte ulılhi.yet ifade ettiği, bunun da Türklerdeki ilahi 
hakimiyet telakkisinin başlangıcını oluşturduğu ileri sürülür.4 

Hikmet Tanyu'nun Türk Dini Tarihine yaklaşımının temelinde tarih 
boyunca Türk Tarihinin bütünlük arz ettiği anlayışı yatmaktadır. Bu çerçe
vede Tanyu, Genel Türk Tarihinden hareketle Türklerin dini tarihinde görü
nen ve Türk inanç sistemindeki en yüksek dereceye sahip ilk fenomenin 
"Gök Tanrı" olduğunu vurgular. Bununla birlikte Türklerin yaşadığı bölge
lerde ilk dini terimin Gök Tann'mn "Tengri" şeklindeki adı olduğu vurgula
nır.s O, eski Türk inanışlarındaki ana terim olan "Tann" fenomenini analiz 
ederek metoduna başlar. Tanyu, Türklerdeki "Kök-Tengri" teriminde, 
"Kök"ün yani "Gök"ün Tann anlamında değil, yücelik manasında sıfat olarak 
kullanılmış olduğuna dikkat çeker. Bu durumda "Gök Tanrı", kendisine tapı
nılan mavi gökyüzünü değil de Yüce Tanrı'yı ifade eder.6 Ayrıca Tanyu'ya 
göre Türk inamşlarındaki dağ, ağaç, orman ve taşla ilgili kilitler de bu feno
meni destekler? 

Tanyu, Türk elinindeki Tann kavramının anlamı ile ilgili olarak bu 
kavramın Türkler arasında fonetik özelliklere göre söyleyiş biçimleri üzerin
de durur. Burada Tanyu, Türklerin "Tengri" adım, Tann veya o elinin en 
yüksek varlığını karşılamak üzere kullandıklarını belirtir.s O, Türk dini inan
cındaki Tann anlayışı ile İslam'daki Tann anlayışının uygıınluk gösterdiğine 
dikkat çekerek Türklerin Tengrilerine İslam'9.aki gibi en yüksek ilahi varlık 
sıfatını verdiklerini kaydeder.9 Tanyu ayın zariıanda Türklerde gök ve semavi 
cisimlere ait kavramların ifadelerini, İslam elinindeki eş anlamları ile karşılaş-
tırmakta ve aralarında benzerlik kurmaktadır. 10 ·-

4 · Bkz. J. Paul Roux, ·"Yaşayan Türkologlar'; Tarih ve Toplum Der. Mart 1986, s. 309; 
Osman Turan, Türk Cihan H8.kimiyeti.Mefl.7iresi Tarihi, İstanbul 1994, s. 48. 

5 Bkz. J. Paul Roux, Türklerin ve Moğollann Eski Dini, Çev, Aykut Kazancıgil, İstan-
bul 1994, s. 12-90. 

6 Hikmet Tanyu, İslamhktan Önce Türkler'de Tek Tann inancı, Ankara 1980, s. 15. 
7 Hikmet Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, İstanbul 1978, s. 139. 
8 Tanyu, İslamhktan Önce Türkler'de Tek Tann inancı, s. 7-15. 
9 Tanyu, İslamhktan Önce Türkler'de Tek Tann inancı, s. 44. 
10 Tanyu, İslamhktan Önce Türkler'de Tek Tann inancı, s. 136-170. 
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durmuştur. Türkiye'nin değişik yerlerinde kutsal olarak görülen taşlar ve 
bununla ilgili adetler, muhtelif kutsal taşlar, taş inancırun kökleri, sebepleri 
detaylı bir şekilde ortaya koymuştur.I6 

Ona göre taş, tarih boyunca hiçbir zaman tapınma k.ültünün bir parçası 
olmamıştır. Burada Tanyu şeytan taşlama fenomeninin ağırlıklı olarak psiko-:
lojik bir eylem olduğu örneğini verir. Bu fenomende temel amacın, Tanrının 
emrine tam bağlılık, her türlü şeytani kötülüğe nefretin somut hale dönüş
mesidirP Yine aynı şekilde Tanyu'ya göre mezar taşlan ve onların üzerinde
ki resim ve kabartmalar dalıi fenomenolojik değeri çok kıymetli sembolik 
nesnelerdir.18 Taş, dini bir fenomen olarak insanlara güç veren, bereket sem
bolü, tedavi amaçlı kullanılan nesne, Tanrı'nın öfkesi, insanlan cezalandırma 
biçimi şeklinde de temsil edilmiştir. 

c) Dağ 

Tanyu'nun incelediği bir başka fenomen dinlerdeki "dağ" fenomenidir. 
O, özellikle eski Türklerdeki dağ fenarneni üzerinde durur. Türk efsanelerin
de "kuttağ" veya "kutludağ" terimleriyle dağla ilgili bir kilitten bahsedildiguu 
vurgular. Bunun da Türklerdeki dağ inancının göstergesi olduğunu belirtir.19 

Ona göre eski Türkler, dağlann Tanrının mekanı olduklarına inanırlardı. 
Günümüzde hala eski Türk inanışlarından bir kısmını devam ettiren Türk 
boylarının da aynı dağ inancını devam ettirdiğini, dağ ruhlarına kanlı kurban 
ve saçı olarak bulgur kanştınlmış süt verdiklerini söyler.20 Dağın kutsallığına 

inananlar tarafından dağa dua edilir, ondan dilekte bulunulur ve dağa kurban 
sunulur. Burada bir fenomen olarak dağ ruhuna inanılmakta, dağın kendisi
nin canlı ve her şeyi duyan bir varlık şeklinde ona tapınılmaktadır.21 

Türk inancında dağ fenarneni ile Tanrı arasmda ilgi kurulınakta, dağlar 
V 

insanlar gibi kutsal sayılmakta, dağlar Tanrı ile konuşur vaziyette kabul edil-
mektedir. Tanyu'ya göre Türklerin dağ ve Tanrı arasındaki bu bağlantısından 
dolayı eski Türklerin yurtlarındaki dağların çoğu Tanrı ile ilgili adlarla anılır. 

16 Bkz. Tanyu, Türklerde Taşla İlgili inançlar, s. 197-217. 
17 Bkz. Tanyu, Türklerde Taşla İlgili inançlar, s. 172. 
18 Bkz. Tanyu, Türklerde Taşla İlgili inançlar, s. 173. 
19 Hikmet Tanyu, Dinler Tarihi Araştınnalan, A. Ü. İ. F. Yay. Ankara 1973, s. 28. 
20 Tanyu, Dinler Tarihi Araştınnalan, s. 3Q-37. 
21 Tanyu, Dinler Tarihi Araştınnalan, s. 41. · 
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Aynca Tanyu, Türk inancındaki dağ fenomeninin günümüz Müslüman Türk
ler tarafından da Altay, Ötüken ve Tann dağ isimlerinde olduğu gibi saygıyla 
anıldığını vurgular.22 

Hikmet Tanyu, eski Türklerdeki dağ fenomeninin günümüz Türki
ye'sindeki fenomenolojik yansımalan hakkında bilgi verir.23 O, Anadolu'da, 
Türk atasözleri, soyadlan, şiir ve romanlardaki dağ fenarneni üzerinde dura
rak Türkiye coğrafyasındaki isimlerinden bahseder. Bu dağların eski Yu
nan'daki adları ile Anadolu'daki isimlendirilmesini karşılaştırarak Türk halk 
inanışlanndaki dağ fenomeninin köklü bir şekilde varlığını sürdürdüğünü 
vurgular. O, dağ fenomeninin Türk halk inanışındaki bu etkisinin hep kutsal
la, aşkın olanla irtibat kurulınasından kaynaklandığını belirtir. 

Tanyu'ya göre günümüzde Türkiye'de gözlenen dağ fenomeninde, 
dağla ilgi kurulan nesneler üzerinde durmak gerekir. Zira bu nesnelerin çoğu 
abartılı da olsa yükseklerde yani dağlarda bulunurlar.24 Ona göre Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde "dağ-yatır", "dağ-ağaç", dağ-rnabet", "dağ-mağara", "dağ
tekke" vb. bağlar kurulrnaktadır.25 Fenomenler arasındaki bu ilişkilerin halk 
inanışianna yön verdiği kanaatİ taşımaktadır. 

d) Adak 
Hikmet Tanyu'nun çalışmalarındaki fenomenolojik yaklaşımların en 

belirginlerinden olan "Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri" eseri, 
kurban fenomeninin adak formunu konu edinir. O, bu çalışmada adak konu
sunu Dinler Tarihi, Din Fenomenolojisi ve Din Psikolojisi bağlamında ele 
alınması gerektiğinden yola çıkar.26 Tanyu, adak ritüelinin Dinler Tarihinin 
her. safhasında rastlanan bir olgu olarak çoğu kez büyü ile din arasında bir 
yere sahip olduğunu açıklar. Ona göre adak fenomeninde kişinin kendisinden 
daha güçlü olan bir kişiyle bağ kurmak; ondan kendisiyle ilgili bir şeyler 
beklernesi ortaya çıkmaktadır.27 

22 Tanyu, Dinler Tarihi Araştırınalan, s. 43-45. 
23 Tanyu, Dinler Tarihi Araştırınalan, s. 44-77. 
24 Tanyu, Dinler Tarihi Araştırınalan, s. 48. 
25 Tanyu, Dinler Tarihi Araştırınalan, s. 74-75. 
26 Hikmet Tan yu, Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri, Ankara 1967, s. 299. 
27 Tanyu, Ankara ve ÇevresindeAdak ve Adak Yerleri, s. 301. 
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e) Ağaç 

Tanyu dinlerde daha çok halk inanışlan şeklinde görülen bit başka 
nesne olarak "ağaç" fenarneni üzerinde durur. Ağı:ç'ın çeşitli faydalan, estetik 
özellikleri ve hayatın safhalanın sembolize etmesi nden dolayı bütün dinJerin 
önemle üzerinde durduğu bitki olduğunu belirtir. Bunun yanında ağacın 
hayatında ötesinde bir ruha sahip olduğuna, dolayısıyla bünyesinde bir güç 
ve kudretin bulunduğuna inanılmış, buna bağlı olarak da ona aşın saygı gös
terilerek kutsiyet izafe edilmiştir.28 

Bir fenomen olarak belirli ağaçların kutsallı@. inancı, insanlan bir ağaç 
ruhunun bulunduğu düşüncesine götürmüştür. Böylece ağaçlann, ağaç ruhla
n veya ağaç perileri ile ruhlandığına inanılmıştır. Ağacın farklı din ve kültür
lerdeki kutsallığı semavi ağaç, insanlık ağacı, hayat ağacı gibi isin:iler almasına 
da neden olmuştur.29 Tanyu, farklı Ağaç türlerinin çeşitli millederdeki 
fenomenolojik yansımalarından söz ederek örneklemelerde bulunur. Buna 
göre afyon ağacının Greklerde uyku ve ölümü sembolize ettiğini, meşe ağacı
nın Cennenlerde kutsal kabul edildiğini belirtir.30 Ona göre eski Türklerde de 
ağaç, hayatın başlangıcını sembolize eden, Oğuz ilinin gökten inen bir ışık 
vasıtasıyla varlığını koruduğu için ağaç güç, kudret veya canlı ruhun bulun
duğuna inanılan bir varlıktır.31 Bunun yanında Türklerdeki "kayın ağacı"nın 
kutsallığı karnların dini tören esnasında yaptıklan danslarda görülmüştür. 
Türklerin dini tarihleri boyunca ağaca atfettiği kutsallık günümüz Anadolu 
Türkiye'sinde de çeşitli versiyonlan ile kendini gösterir. Eski Türklerde oldu
ğu gibi bir çok yerlerde de çocuğu olmayan kadınlann ağaçlara çaput bağla,.. 
ma geleneklerini devam ettirdiği görülür. 

f) Ateş 

Tanyu'nun dini inanışlardaki fenomenlerinden biri de "ateş"tir. O, ateş 
fenomeniyle genel anlamda dinlerde kutsallaştınlan, manevi temizlik veya 
ceza unsuru kabul edilen ve dinlerin karakteristiğine göre farklı sembollerde 
anlatılan bir kavramı ifade eder. Ateş fenomeninin farklı dini inanışlardaki 

28 Hikmet Tanyu, '~ğaç': TDVİA, Cilt: I, s. 456. 
29 Tan yu, '~ğaç~ s. 457. 
30 Tan yu, Türklerde Taşla İlgiH İnançlar, s. 175. 
31 Krş. Tanyu, Türklerde Taşla İlgili İnançlar, s. 35. 
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