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TANYU, Hikmet

(1918-1992)

Cumhuriyet döneminin 
ilk Türk dinler tarihçisi.

˜ ™

9 Ocak 1918’de Ankara’da doðdu. 1948’-
de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coð-
rafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
1955’te Ankara Üniversitesi Ýlâhiyat Fa-
kültesi Dinler Tarihi Kürsüsü’ne Annema-
rie Schimmel’in asistaný olarak girdi. 1959’-
da Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak
Yerleri baþlýklý teziyle Türkiye’nin ilk din-
ler tarihi doktoru oldu. 1960’ta Almanya’-
da alanýyla ilgili araþtýrmalar yaptý. 1962-
1963 yýllarýnda Kudüs’te Ýbrânîce kursu-
na devam etti. 1966’da Türkler’de Taþ-
la Ýlgili Ýnançlar baþlýklý çalýþmasýyla do-
çentliðe yükseldi. Ayný yýl Ankara Üniversi-
tesi Ýlâhiyat Fakültesi’nde Dinler Tarihi Kür-
süsü baþkanlýðýna getirildi ve 1985’te emek-
li oluncaya kadar bu görevi yürüttü. 1971-
1972 yýllarýnda Almanya, Ýngiltere ve Fran-
sa’da araþtýrmalarda bulundu. 1973’te Ye-
hova Þahitleri baþlýklý monografisiyle pro-
fesör oldu. 1977-1980 yýllarýnda Ankara
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi dekanlýðý yap-
tý. 1979’da dönemin Sovyet müftüsü Ziya-
eddin Babahonof’un daveti üzerine Özbe-
kistan, Azerbaycan ve Rusya’yý kapsayan
bir geziye çýktý. Bu gezi sýrasýnda Türk dün-
yasýnýn dinî, tarihî ve kültürel hayatýný ya-
kýndan inceleme imkâný buldu. 11 Þubat
1992’de Ýstanbul’da öldü ve emeklilik dö-
neminde ikamet ettiði Heybeliada’da def-
nedildi. Etrafýnda güçlü bir öðrenci hal-
kasý oluþturan (Abdurrahman Küçük, Meh-
met Aydýn, Harun Güngör, Þaban Kuzgun
vb.) Hikmet Tanyu onlarýn Türkiye’nin ilk

dinler tarihçisi olarak yetiþmelerine reh-
berlik etmiþtir. Tanyu ekolünü meydana
getiren bu ilk nesil sonraki yýllarda Türki-
ye’nin çeþitli üniversitelerinde görev yap-
mýþtýr.

Tanyu kendi metodolojik yaklaþýmýný “di-
nî etnoloji” diye tanýmlamýþtýr (Dinler Ta-
rihi Araþtýrmalarý, s. 124). Bu yaklaþým, et-
nolojiden ve olaylarýn dinî-kültürel baðlam-
larýný göz ardý eden katý tarihsellikten fark-
lýdýr. Buna göre toplumun mensup olduðu
din baþta olmak üzere tek tanrýcýlýðý esas
alan dinî kalýntýlarýn, toplumda geçerlilik
görmüþ dinî âdet, davranýþ ve inançlarýn
etnografik filoloji, mukayeseli mitoloji ve
tarihî mukayeseli yaklaþýmla tasnif, tes-
bit ve tahlilini yapmak gerekir. Zira bir mil-
lete ait tanrýlarla ilgili efsaneler, âyinlerde
okunan dua ve ilâhiler, kahramanlýk des-
tanlarý, millî halk felsefelerini yansýtan ata-
sözleri ve hurafelere yönelik araþtýrmalar,
sadece o milletin deðil bütün insanlýðýn
düþünce tarihini ve geliþim evrelerini öð-
renmek için önemli malzeme sunar. Tan-
yu’nun bu yaklaþýmý kültür tarih metodu
veya etnografik fenomenolojik yöntem di-
ye de adlandýrýlmýþtýr. Hikmet Tanyu bu
þekilde Ýslâm öncesi Türk inançlarýnýn di-
riltilip yeniden yaþatýlmasýný amaçlama-
mýþtýr. Ona göre din etnolojik bir olgu ol-
duðundan bir dine nüfuz edebilmek için
öncelikle gerçek inançla bâtýl inançlarýn
birbirinden ayrýþtýrýlmasý gereklidir. Tarihî
din araþtýrmalarýný yalýn Türkoloji araþtýr-
malarý biçiminde görmeyen Tanyu, genel
anlamda Ýslâm dinini ve Türk milletinin
kültürel problemlerinin çözümüne katký
saðlayacak hususlarý dinler tarihinin te-
mel araçlarýyla ve etnolojik bir bakýþla in-
celemeye deðer bulmuþtur.

Tanyu’nun dinler tarihi sahasýna dikkat
çeken görüþlerinden biri de eski Türk inan-
cýnýn Þamanizm olmadýðýný savunmasýdýr.
Türklerin Dinî Tarihçesi adlý eserinde
eski Türk dinine “tenri (tengri) dini” yahut
“yüce ve ulu tanrý” anlamýnda “göktanrý
inancý” denilebileceðini, Þamanizm veya
Toyunizm diye tanýmlanamayacaðýný ileri
sürmüþtür. Ona göre günümüzdeki Altay
ve Yâkut halklarýna ait inançlarý bütün es-
ki Türk kavimlerinin dini olarak görmek
yanlýþtýr. Türk dinini ele alýrken bütün Türk
kavimlerinin özgün tarihlerini göz önünde
bulundurmak gerekir. Eski Türkler’de kut-
sal dað / orman / kaynak / taþ / ateþ / de-
mirle ilgili inançlar esasen bu tanrý fikrini
destekleyici özelliktedir. Bu varlýklarýn için-
de koruyucu ruhlarýn, perilerin ve cinlerin
mevcudiyetine inanýlmýþ ve onlara saygý

)

evi’l-hikmetü’l-Ýslâmiyyetü’l-£ulyâ (I-II,
Kahire 1323-1324, 1350/1931). Urduca’ya
tercüme edilmiþtir (Abdülazîz Câdû, s.
22). 4. et-Tâcü’l-mura½½a£ bi-cevâhiri’l-
Æurßân ve’l-£ulûm (Kahire 1324/1906,
1933). el-Cevâhir’in mukaddimesi sayý-
lan eseri Zakir Kadiri Tatarca’ya (Orenburg
1907), Muhammed Halîm Ensârî Urduca’-
ya (Lahor 1908), Abidin Sönmez Türkçe’ye
(Tefekkür Hazinesi Kur’ân-ý Kerim ve Ýlim
Cevherleri, Ýstanbul 1974) çevirmiþ, ayrýca
Çince’ye (a.g.e., s. 25) tercüme edilmiþtir.
5. NehŠatü’l-ümme ve ¼ayâtühâ. Sos-
yal ve kültürel ýslaha dair el-Livâ’da çý-
kan makalelerinden derlenmiþtir (Kahire
1908, 1353/1934). 6. Kitâbü Eyne’l-insân.
Genel barýþa dair olup 1911’de Londra’da
gerçekleþtirilen Uluslararasý Halklar Kongre-
si’ne sunulan bildiridir (Kahire 1911). 7. Ki-
tâbü’l-Ervâ¼ (Kahire 1918, 1920). 8. A¼-
lâm fi’s-siyâse ve keyfe yete¼aššašu’s-
selâmü’l-£âm. Ýngilizce yazýlmakla birlikte
basýlamadýðýndan müellif tarafýndan Arap-
ça’ya çevrilen eser genel barýþa, siyasetle
kâinattaki nizam arasýndaki iliþkiye dair
müellifin rüyalarýndan meydana gelmiþtir
(Kahire 1354/1935, 1998). 9. Behcetü’l-
£ulûm fi’l-felsefeti’l-£Arabiyye ve mü-
vâzenetühâ bi’l-£ulûmi’l-£a½riyye (Kahi-
re 1354/1936, 1998). 10. Berâ£etü’l-£Ab-
bâse uÅti’r-Reþîd. Tantâvî ile irtibata
geçen Hârûnürreþîd’in ruhunun kendisin-
den, kýz kardeþiyle ilgili olarak Corcî Zey-
dân’ýn el-£Abbâse adlý romanýnda geçen
bir hatayý düzeltmesini istemesine dairdir
(Kahire 1355/1936, 1998). Tantâvî’nin ya-
yýmlanmýþ þiirleri de mevcuttur (eserlerinin
listesi için ayrýca bk. Jong, XXXIV [1977],
s. 153-161). Enver Yûsuf Murâd ªan¹âvî
Cevherî ve menhecühû fi’t-tefsîr (1988,
Ürdün Üniversitesi) ve Osman Aslan Tan-
tâvî Cevherî Örneðinde Bilimsel Tefsir
(2006, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü) baþlýklý birer yüksek lisans
tezi hazýrlamýþtýr. Ali el-Canbulatî’nin Fî
×ikrâ ªan¹âvî Cevherî (Kahire 1962), Ab-
dülazîz Câdû’nun (bk. bibl.) ve Heyyâ Sâ-
mir Miftâh el-Bâdî’nin ªan¹âvî Cevherî
ve menhecühû fi’t-tefsîr (baský yeri yok,
1987) adlý çalýþmalarý bulunmaktadýr.
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liyetçiliðinin Davasý ve Hedefleri, Ko-
münist ve Komünistlerin Tahlil ve Ten-
kidi (Ankara 1947), Türkçülük Davasý ve
Türkiye’de Ýþkenceler (Kayseri 1950),
Ziya Gökalp ve Yeni Türkiye’nin He-
defleri (Ankara 1956), Niçin Komünist
Oluyorlar? (Ankara 1958), Atatürk ve
Türk Milliyetçiliði (Ankara 1961), Türk-
çülük ve Ziya Gökalp (Ýstanbul 1962),
Türkçemiz (I-III, Ýstanbul 1971, H. Fethi
Gözler ile birlikte), Tevfik Fikret ve Din
(Ýstanbul 1972), Ziya Gökalp’in Kronolo-
jisi (Ankara 1981), Ýslâm Dini’nin Düþ-
manlarý ve Allah’a Ýnananlar (Ýstanbul
1989). c) Þiir Kitaplarý: Ýnsan ve Dünya
(Ankara 1978), Cihan Ýçinde Bir Cihan:
Felsefî ve Ýslâmî Þiirler (Ýstanbul 1980),
Atatürk Ýçin Þiirler (Ankara 1981).
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Doðu Afrika’da bir ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

˜ ™

Kuzeyde Kenya ve Uganda, batýda Ru-
anda, Burundi ve Kongo Demokratik Cum-
huriyeti, güneybatýda Zambiya, güneyde
Malavi ve Mozambik ile komþudur; doðu-
sunda Hint Okyanusu bulunur. Resmî adý
Ýngilizce’de The United Republic of Tanza-

nia, Sevâhilî dilinde Jamhuriya Muunga-
no wa Tanzaniya olan ülkenin yüzölçümü
945.087 km², nüfusu 41 milyon (2002),
baþþehri Dodoma (150.604), diðer önemli
þehirleri Dârüsselâm (2.339.910; eski baþ-
þehir), Aruþa (270.485), Mbeya (232.596),
Mwanza (209.806), Morogoro (209.058),
Zengibar (205.870) ve Tanga’dýr (180.237).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Tanzanya’da yüzey þekillerinin ana çizgi-
lerini doðuda alçak kýyý ovalarý ve adalar,
ortada merkezî platolar ve kýrýk hatlarla
(faylar) kuzey ve güney sýnýrlarýnda yer alan
yüksek daðlar oluþturur. Kýyý ovalarý ile 40
km. kadar açýkta bulunan Zengibar ve
Pemba adalarý en alçak kesimleri teþkil
eder. Ülke topraklarýnýn büyük bir bölümü-
nü 900-1500 m. yükseltili merkezî platolar
kaplar; Doðu Afrika büyük fay sisteminin
doðu ve batý kollarý da bu platoyu keser.
Fay sisteminin Malavi (Nyassa), Rukva ve
Tanganika göllerini içine alan batý kolu Or-
ta Tanzanya boyunca uzanan ve Natron,
Manyara ve Eyasi göllerini içine alan doðu
kolundan daha belirgindir. Kuzeyde Kenya
sýnýrýndaki Meru (4630 m.) ve Afrika’nýn en
yüksek zirvesi olan Kilimanjaro (5895 m.)
daðlarý ile dünyanýn en geniþ kalderalarýn-
dan (büyük krater çukuru) Ngorongoro baþ-
lýca volkanik kökenli yer þekilleridir. Afri-
ka’nýn üç büyük nehri Nil, Kongo ve Zam-
bezi’nin kaynaklarý Tanzanya’dýr. Orta ve
güney bölgelerde geniþ bir alanýn sularýný
toplayan Rufiji ýrmaðý doðuya doðru aka-
rak Hint Okyanusu’na dökülür. Afrika’nýn
en büyük gölü Wictoria (68.870 km²), ikin-
ci büyük (32.893 km²) ve en derin (1435 m.)
gölü Tanganika, üçüncü büyük gölü (29.604
km²) Malavi ülke topraklarýnda yer almak-
tadýr. Tanzanya’da sýcak ve nemli tropikal
iklim hüküm sürer. Adalarda yýlýn her ayý
yaðýþlý olup ortalama yýllýk yaðýþ 1500 mi-
limetreden fazla ve aylýk ortalama sýcak-
lýk 25 C° civarýndadýr. Kýyý kesimi aralýktan
marta kadar kuzeydoðu yönünden esen
yaz ve mayýstan ekime kadar güneybatý
yönünden esen kýþ muson rüzgârlarýnýn
etkisi altýndadýr. Kuzeyde iki, güneyde uzun
süren bir tek yaðýþlý mevsim vardýr. En
fazla yaðýþ kuzeye ve daðlýk bölgelere, en
az yaðýþ güneye ve iç platoya (750 mili-
metreden az) düþer; merkezî yaylanýn bü-
yük bir bölümünde kuraklýk hâkimdir. Aðaç-
lý savanlar ve ormanlýk alanlar topraklarýn
yaklaþýk yarýsýný kaplar; tarýma elveriþli ký-
sým ancak % 4’tür. Fauna ve flora bakýmýn-
dan çok zengin olan ülkede 23.560 km²
tutarýnda on bir millî park doðayý koruma
bölgesi olarak ayrýlmýþtýr. Bunlarýn -ve bü-

gösterilmiþ, ancak bu ruhlara animizmin
öngördüðü þekilde bir kült diye tapýnýlma-
mýþtýr. Eski Türkler’e ait hiçbir etnolojik
veri millet olarak Türkler’in bir puta tap-
ma kültünden bahsetmemektedir. Tanyu’-
ya göre zâhirde Ýslâm’ýn ruhuna muhalif
görünen adak gibi uygulamalara yönelik
araþtýrmalarda sapkýnlýktan uzak halk kült-
lerindeki niyete baðlý dinî pratik yönü ara-
yýp ortaya çýkarmak esas olmalýdýr.

Türkiye’nin dinler tarihi bakýmýndan çok
önemli bir konumda bulunduðunu vurgu-
layan Tanyu’ya göre Anadolu -Þiîlik, Bek-
taþîlik ve Alevîlik dahil- Ýslâm mezhepleri-
nin yaný sýra tarikatlara ve mistik þahsiyet-
lere vatan olmuþ, ayný zamanda milâttan
önce 6000’lere kadar inen tarihiyle Hitit,
Hurri, Frigya, Lidya, Pers, Süryânî, Yunan
ve Roma medeniyetlerine ev sahipliði yap-
mýþ önemli bir ülkedir. Trakya baþta olmak
üzere Anadolu’nun pek çok bölgesi 1071’-
den önce de Hunlar, Hazarlar, Avarlar ve
Peçenekler gibi Türk topluluklarýnýn etki-
sini derinden hissetmiþtir. Tanyu ayrýca,
bu çok kültürlü zenginliðiyle Anadolu top-
raklarýnýn hâlâ arkeolojik açýdan yeterince
incelenmemiþ ve kadîm yerel dinlerin ta-
rihinin henüz tam olarak ortaya konma-
mýþ olmasý sebebiyle bu topraklarýn kül-
türel yönlerini öne çýkaracak uzun ve sa-
býrlý araþtýrmalara ihtiyaç duyulduðuna
dikkat çekmiþtir.

Eserleri. a) Dinler Tarihi Çalýþmalarý:
Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak
Yerleri (Ankara 1967), Türklerde Taþla
Ýlgili Ýnançlar (Ankara 1968), Dinler Ta-
rihi Araþtýrmalarý (Ankara 1973), Yeho-
va Þahitleri: Dinler Tarihi Bakýmýndan
Tenkîdi Bir Ýnceleme (Ankara 1973), Ta-
rih Boyunca Yahudiler ve Türkler (I-II,
1976, 1979), Türklerin Dinî Tarihçesi
(Ýstanbul 1976), Ýslâmlýktan Önce Türk-
lerde Tek Tanrý Ýnancý (Ankara 1980),
Nuh’un Gemisi (Aðrý Daðý) Ermeniler,
Bütün Olaylarýn Ýç Yüzü (Ýstanbul 1989).
b) Modern Türkiye Tarihi, Kültürü ve Si-
yasetine Yönelik Çalýþmalarý: Türkçülük
ve Gerçek Demokrasi (Ýstanbul 1945),
Türk Gençliðinin Kükreyiþi: Türk Mil-
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