
lin cezasının arttırılarak hükmedileceği
ni öngörmektedir. Bu hükümle de koru
nan din adamının kendisi olmayıp onun 
temsil ettiği dini hisler ve inançlardır. 

Din hürriyeti aleyhine işlenen diğer cü
rümlerde olduğu gibi bu suçun oluşma
sı da failin dinlerden birini tahkir mak
sadıyla hareket etmiş olmasına bağlı

dır. 2. ibadet hürriyeti aleyhine işlenen 
cürümler. Türk Ceza Kanunu· nun 17S. 
maddesinin 1. fıkrası, dini işlerin veya 
ibadet ve ayinin men veya ihlal edilmesi 
fiilini cezalandırarak ibadet hürriyetini 
korumaktadır. Türk Ceza Kanunu, ikti
bas edildiği 1889 tarihli İtalyan Ceza Ka
nunu'nda bulunmayan "dini işler" iba
resine maddede yer vermiştir. Dini işler 
dini nikah, Hıristiyanlık'ta günah çıkar
ma gibi ibadet ve ayin niteliğini taşıma
yan. bir din veya mezhebin öngördüğü 
kurallar içinde gerçekleşen diğer faali
yetlerdir. Suçun manevi unsuru. dinler
den birini tahkir maksadıyla dini işlerin 
veya ibadet ve ayinin men ve ihlal edil
mesidir. Söz konusu suçlar için madde
de hapis ve para cezaları öngörülmek
tedir. Dini faaliyeti men ve ihlal fiilierinin 
cebir, şiddet, tehdit veya hakaretle iş

lenmesi halinde ceza arttırılır (md. 175 / 

2). Diğer ağırlaştıncı sebep maddenin 
S. fıkrasında bulunmaktadır. Bu hükme 
göre 1. fıkrada öngörülen suçların basın 
ve yayın yoluyla teşvik ve tahrik edilme
si halinde ceza arttırılır. 
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III. DiN BiLiMLERİ 

Modern bilginler ilimleri sınıflandırır
ken bir ana bölüme de din bilimleri adı
nı verirler. Bu bölüme dinler tarihi. din 

fenomenolojisi, din sosyolojisi ve din psi
kolojisi girer. Bazı bilginler din felsefe
sini de buna eklerler. Zamanla din etno
lojisi vb. bilim dallarının da bu alana ka
tılacağı anlaşılmaktadır. Din bilimleri, 
XVII. yüzyıldan itibaren ingiltere, Fransa 
ve Almanya· da d inin ilmi bir şekilde kav
ramlması yolundaki çalışmalar sonucu 
aydınlanma devrinin bir mahsulü olmuş
tur. Özellikle XIX. yüzyılda din olgusunu 
rasyonel bir şekilde kavrama düşünce
sinin yoğun tesiriyle din bilimleri alanın
da çok önemli gelişmeler kaydedilmiş, 
böylece manevi ilimler tabiat ilimlerin
den ayrı bir grup altında ineelenme im
kanı bulmuştur. 

Dinlerin prensiplerini, bunların ortaya 
çıkış ve gelişmelerini dinler tarihi ince
ler. Bu bilim dalı bugün mevcut olan ve 
olmayan, küçük bir cemaate ait olanla
rından milletlerarası genişliğe ulaşabi

lenlerine kadar bütün dinleri ele alır. 

Dinler tarihinin faydalandığı bilim dalla
rının başında filoloji gelir. Ayrıca psiko
loji, sosyoloji, mitoloji, etnoloji veya et
nografya, arkeoloji, sanat tarihi. falklor 
gibi disiplinlerin de dinler tarihine önem
li malzeme sağladığı bilinmektedir (aş. 
bk.). Din fenomenolojisi malzemelerini 
dinler tarihinden alır, ancak bunları ta
rihi olmaktan ziyade sistematik bir açı
dan değerlendirir. Dini tezahürler, dua. 
kurban, tanrı kavramı, alem görüşü, ahi
ret, ibadete başlama, dini semboller gi
bi olgular, dini görüntüler din fenome
nolojisinin araştırma alanına girer. içti
mal dini kurumları, bunların devlet, mil
let. ırk grubu. iş teşekkülleri gibi dün
yevi kuruluşlarla bağlarını din sosyoloji
si inceler (aş bk.). Din psikolojisi dinin 
psikolojik yönünü, zihnin dini fonksiyo
nunu, diğer bir ifadeyle ferdin dini tec
rübesini, onun içtimal dini hayatı nasıl 
paylaştığını konu edinir (aş. bk.). Din fel
sefesi dinin mahiyetini, insanın dini ha
kikatlerle alakasını inceleyen bir din me
tafiziğidir (aş bk.) 

Din etnolojisi dini kültleri. örf, adet ve 
gelenekleri, bir topluluğa ait dini kültür 
unsurlarını inceleyen bir bilim dalıdır. 

XIX. yüzyılda tabiat ilimlerinin gelişmesi 
sonucunda insanla ilgili olarak tarih, ik
tisat, siyaset ve sosyoloji gibi disiplin
lerden ayrılmıştır. Öte yandan bu bilim 
dalı bir topluma mahsus kültür ve özel
likleri konu edinmekle arkeoloji, lengü
istik ve insan biyolojisiyle ırkları ele alan 
fiziki antropolojiden ayrılır. Kelime yapı
sı bu disiplinin ırklar, onların bölümleri 
ve tarihi gelişmelerini inceleyen bir bi-
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lim dalı olduğu intibaını veriyorsa da et
noloji dar anlamda yaşayan insan top
lumlarının örf, adet ve inançlarını, geniş 
anlamda ise ilkel kabile mensupların
dan gelişmiş medeniyetleri paylaşanla
ra kadar insanlar tarafından geliştiril

miş medeniyet şekillerini ele alır. 

Etnologlar çalışmalarında dinden uzak 
kalmamışlar, her biri din etnolojisiyle il
gili elemanlardan bir kısmını araştırmış
lardır. En başta ilkel kabileler incelenir
ken bu kabHelerin ayin ve törenleri, yü
ce varlık, tanrı veya ruh inançları, bun
ların tabiat üstü güçleri, mitolojileri, bü
yü, rahip, kutsal kişi ve yerleri, kutsal 
nesneleri, mana. totem, tabu gibi kav
ramları ele alınmış; gelişmiş dinlerin il
kel kabileleri nasıl etkilediği, ilkel kabile 
inançlarıyla diğer dinler arasındaki ben
zer veya farklı noktalar belirlenmeye ça
lışılmıştır. 

Din etnolojisi, çeşitli kaynaklardan sağ
ladığı malzemenin değerlendirmesini fe
nomenolojik, fonksiyonel, sosyolojik, psi
kolojik, filolojik ve tarihi yöntemlere ve 
görüş açılarına göre yapar. Din etnoloji- . 
sinde en iyi sonuçlar. tek bir yöntem
den ziyade bütün yöntemlerden fayda
lanmak suretiyle alınmaktadır. Din etno
lojisinin dinler tarihi ve mitoloji ile or
tak bazı yönleri bulunmakla birlikte onun 
verdiği bilgiler tarihi bilgiler değildir. An
cak bu alanlarda yazılmış eserlerde et
nolojik bilgiler de bulunabilir. Mesela Bi
rün!' nin eserlerinde gezdiği yerlerdeki 
insanların dini inanç, ibadet. ayin ve tö
renleri, adet ve gelenekleriyle ilgili bil
giler mevcuttur. Bu konuda el-Aşarü'l
biilp.ye, TaİI.ki~u ma li'l -Hind, el-Ce
mah.ir ii ma c rifeti '1- cevah.ir adlı eser
lerindeki bilgiler önemli olduğu kadar 
bilgi edinme yolları ve yöntemleri et
noloji metotlarına uygundur (Tümer, Bf

rünf'ye Göre Dinler ve İslam Dini, s. 36-

39,68-69, 72, 74,87-88, 123-124, 131 , 136-

138) Zira Birüni dinlerini. adet, gelenek 
ve inançlarını inceleyeceği milletierin dil
lerini öğreniyor, onlara sorular soruyor, 
cevaplarını karşılaştırıyor, böylece doğru 
sonuçlar elde etmeye çalışıyordu. Onun 
eski Türk boyları, Harizm bölgesinin yer
lileri, Hintliler hakkında verdiği etnolo
jik bilgiler çok değerlidir. 

Genel olarak dinler yanında mahalli 
halk dini telakkileri, nazar, büyü, fal gi
bi telakkiler, kuşlar, sayılar, günler. ev
lenme vb. hususlarla ilgili inançlar, dini 
merkezler, yapılar, ziyaret yerleri, halk
la ilişkisi bakımından folklora da gir
mekle birlikte din etnolojisi içinde kalan 
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konulardır. Sedat Veyis örnek ile Hik
met Tanyu'nun bu alanda bazı çalışma
ları vardır. Din bilimlerinin başlıca kolla
rı şunlardır: 

A) Dinler Tarihi. Tarih ve filoloji metot
larını kullanarak dinleri doğuş ve geliş
melerinden inanç, ibadet, ahlak vb. ko
nularına kadar tarihi seyir içinde incele
yen bir disiplindir. Karşılaştırmalı ince
lemeler göz önünde bulundurularak şu 
şekilde de tarif edilebilir : Dinler tarihi 
dinlerin diğer dinlerle olan münasebet
lerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini 
karşılaştırmalı olarak ele alan bilim da
lıdır. Konusunu, yeryüzünde dinin ilk or
taya çıkışından günümüze kadar gerek 
geçmişte yaşamış, gerekse halen yaşa
makta olan bütün dinlerin teşkil ettiği 
dinler tarihi hak- batı!, milli- evrensel 
ayırımı yapmaksızın bütün dinleri ince
ler. Dinlerin ve genel olarak dinin tari
hi gelişmesi, önemli şahsiyetleri , pren
sipleri, ibadet, ayin ve ahlak kuralları , 

değer ve kurumları, mezhep, tarikat ve 
grupları bu ilmin konuları arasındadır. 
Dinler tarihinin gayesi din müessesesi
nin ortaya çıkış sebeplerini, tarih içeri
sinde ve çeşitli topluluklarda aldığı şe
killeri, dini tecrübenin algılanış ve ifade 
ediliş biçimlerini objektif metotlarla ve 
herhangi bir değer hükmü koymaksızın 
açıklamaktır. Dini konu alan ve din bi
limleri adı verilen grup içinde yer alan 
dinler tarihinin aynı grupta bulunan din 
sosyolojisi, din psikolojisi ve din fenome
nolojisiyle yakın ilgisi vardır. Bu disiplin
ler ayrı ayrı bilim dalları haline gelme
den önce dinler tarihi bütün din bilim
lerini ifade etmekteydi. 

İlk defa Max Müller 1867'de, dinlerle 
ilgili bütün araştırmaları ifade etmek 
üzere "dinler bilimi" (religionswissenschaft) 
tabirini kullanmış, E. Burnouf 1870'te 
neşrettiği diniere dair bir denemesine 
"dinler bilimi" (la science des religions) adı
nı vermişti. Pakat pozitivist teorilerden 
oldukça etkilenen Pransız üniversite ge
leneği, 1880'den itibaren bu yeni bilim 
dalını "dinler tarihi" (histoire des religions) 
adıyla uzun süre okutmuş, daha sonra 
"dinlerin karşılaştırmalı tarihi" (histoire 
comparee des religions) adını kullanmıştır. 

Dinler tarihiyle din tarihi bir bakıma 
farklı iki terimdir. Çünkü din tarihi, ta
rihi devamlılığı içinde dinin mahiyet ve 
hakikatini inceler. Bu da çok defa bir 
görüş, ön fikir ve kabullenişe göre olur. 
Halbuki dinler tarihi tarafsız ve nitelen
dirici olmak zorundadır. Dinler tarihi ku
ral koyucu (normatif) ve birdinin savun-

334 

masını üzerine alan teoloji, apoloji, ke
lam gibi disiplinlerden farklı çalışma il
kelerine sahiptir. Dinler tarihi dinleri in
celerken bazan karşılaştırmalara da yer 
verir. Dolayısıyla bu husus karşılaştırmalı 
dinler tarihi (comparative religion) denilen 
ikinci bir disiplini ortaya çıkarır. XX. yüz
yıl başlarında alimler karşılaştırmalı din
ler tarihini, geçmişteki ve günümüzdeki 
dinlerin tarihi gelişmesini, evrimini, bun
ların mevcut duruma nasıl geldiğini, de
ğerlerini nasıl kazandığını anlamak ga
yesiyle kullandılar. Halbuki Birüni Xl. yüz
yılda bu metoda başvurduğunda böyle 
bir ön yargı ile yola çıkmamış, sadece 
dinlerin birbirinden nasıl etkilendiğini, 

benzer ve farklı yönlerini belirlemek is
temişti. 

XIX. yüzyılın sonlarında hız ve yaygın
lık kazanan evrim teorisine dayalı kar
şılaştırmalı çalışmalar, dinlerin kayna
ğıyla ilgili vahiy geleneğine tamamen 
karşı tezlerin ortaya atılmasına ve tartı
şılmasına yol açtı. Buna karşı teolojik 
çevreler vahyin zaman içinde tekamül 
gösterdiğini savundular. Pilolojik ve ant
ropolojik karşılaştırmalara giden, ev
rimden etkilenen bu çalışmalar sonu
cunda ekaller oluştu. Bunlar arasında 
yayılınacı (diffüzyonist) ekol de vardı. Bu 
ekol mensupları, kültür ve din eleman
larının dünyanın bir bölgesinden diğeri
ne göç, ticaret, istila, misyoner faaliyet
leri gibi yollarla geçtiğini ileri sürdüler. 
1930'ların mit ve ritüel ekolü diffüzyo
nİstlerden büyük çapta etkilenmişti. Kar
şılaştırmalı dinler tarihi çeşitli ülkelerde
ki üniversitelerde kürsüler kazandı. J . 
Hastings'in neşrettiği, dini terimierin 
çeşitli dinlerdeki muhtevalarını veren 
Encyclopaedia of Religion and Ethics 
(I-XIII, Edinburgh 1908-1926) adlı ansik
lopedinin de içinde yer aldığı çeşitli an
siklopediler ve dergiler çıkarıldı; ilk de
fa 1897'de Stockholm'de ve 1900'de Pa
ris'te olmak üzere milletlerarası din bi
limleri kongreleri düzenlendi. ı. Dünya 
Savaşı sonrasında evrimciliğin hızı kesil
diyse de karşılaştırmalı dinler tarihi adı 
bir etiket olarak devam etti. Diğer din 
bilimlerinin doğması ve hüviyet kazan
ması üzerine bu defa değerlendirmeler, 
yorumlar yerine gözlemler ve olayları be
lirleme yöntemleri ağırlık kazandı. Din
lerle ilgili tarihi boyut devam etti. Ancak 
bu boyutu esas almadan, kültürel, sos
yolojik, psikolojik vb. veçhelerini hesaba 
katmaksızın din fenomenlerini anlama
ya, kavramaya çalışan fenomenolojik me
tot gelişti. Bu metotla dini tezahürler, 

vakıalar olduğu gibi belirlenmeye çalı

şılır. öte yandan fenomenolojik metot, 
kişinin kendini bir müşahit, bir dinleyici 
yerine koyup hüküm ve değerlendirme
den kaçmarak dini fenomenin temeli
ne inebilmesini ve onu kavrayabilmesini 
sağlar. Din fenomenolojisinin, dinler ta
rihi alanındaki araştırma larda bazı fe
nomenlerin aniaşılmasını sağlamakla di
ne aydınlık getirdiği görülür. Mesela mit 
ve ayinin ne olduğu bilinmeden eski Me
zopotamya kültüründeki mit-ayin iliş

kisi anlaşılamaz. 

İnsanların başkalarının inançlarını me
rak etmesi, araştırıp öğrenmek isteme
si çok eskilere kadar gider. Eski Mezo
potamya tabietlerinde çivi yazısıyla ya
zılmış metinlerde bunun izleri buluna
bilir. Eski Yunan yazarlarından Herodo
tus, milattan önce V. yüzyılda Batı As
ya ve Mısır dinleri hakkında bilgi vermiş, 
hatta Mısır ve Yunan tanrılarını adları, 

görevleri, özellikleri vb. noktalardan bir
leştirerek bir bütün oluşturmaya çalış
mıştır. Romalılar da gittikleri yerlerdeki 
halkların dini inanç, adet ve gelenekle
rini yazmışlardı. Böylece Hıristiyanlığın 

ilk yüzyıllarında diğer dinler hakkında 
Yunanlı ve Romalılar'ın epeyce bilgileri 
vardı. Yunanlılar dine felsefi olarak bak
mışlar, gerçeği kavrama çabaları içinde 
diğer dinleri de araştırmışlardı. Hıristi
yan dünyası ise Ortaçağ'larda katı bir 
taassup içinde skolastik zihniyete gömül
müş olduğundan yakın zamanlara ka
dar diğer dinlerle ilgilenmesi, kendini 
savunma ve karşı tarafa hücum etme 
şeklinde olmuştur. 

İslam tarihinde diğer dinler hakkında 
bilgi verme geleneği Kur'an-ı Kerim'e 
kadar geri gider. Kur 'an'daki "Ehl-i ki
tap" tabiriyle vahye, kitap ve peygam
bere, tevhid geleneğine sahip topluluk 
ya da cemaatler kastedilmekte (bunla
rın sadece yahudi ve hıristiyanlardan iba
ret olduğunu savunanlar yanında çerçeve
yi daha geniş tutanlar da vardır). ayrıca 

Haniflik, SabiTiik, MecüsTiik ve müşrik
likten de bahsedilmektedir. ilkin diğer 
dinler hakkındaki bilgiler, I. (VII.) yüzyıl
dan itibaren inanç ve iman konuları ile 
ilgili olarak yazılanların içinde yer almak
taydı. İslam dini yayılırken fetihler so
nucu çeşitli kültürler, din ve inanışlarla 
temasa geçilmiş, Kur'an ayetlerinin çe
şitli felsefe akımlarının etkisiyle ele alı
nış ı bazı mezhep ve fırkaların doğması
na yol açmıştı. Hicri ilk yüzyılda "maka
le" (daha sonraları "makiilat") başlığı al
tında toplanabilen karşılıklı tartışma-



!ara, ikinci yüzyılda diğer dinleri hedef 
alan ve çoğunlukla "er-red ale'n-nasa
ra", "er-red ale'l-yehüd", "er-red ale'l
maneviyye· ve "er-red ale'z-zenadıka" 
gibi başlıklar taşıyan reddiyeler katıldı. 
Daha sonraki yüzyıllarda ise artık teşek
kül etmiş fırkalar ve mezheplerle birlik
te bazan diğer dinleri de hedef alan, 
başlıkları içinde "el-fı rak, er-red, ed-di
yanat, el-edyan, el-milel" terimlerinden 
biri veya birkaçının da bulunduğu eser
ler yazıldı. Bunlar sonunda "el-milel ve'n
nihal" tarzına dönüştü. Vahye dayanan 
dinler için "milel", batı! dinler için de "ni
hal" terimleri kullanılmaktaydı. 

Kur'an'da adı geçen dinleri konu alan 
ayetlerin tefsirinde müfessirler, hadisle
rin şerhlerinde muhaddisler bu diniere 
dair bilgiler verdikleri gibi peygamber
lerin hayatlarından söz eden "kısasü'l

enbiya" kitapları ile İbn Kuteybe (ö 276/ 
889). Ebü Hanife ed-Dineveri (ö . 282/ 895). 
Ya'klibi (ö 292/905). İbn Cerir et-Tabe
ri (ö 310/ 923). Mes'üdi (ö 345 / 956 1?1). 
Makdisi (ö 355 / 966'dan sonra) gibi ta
rihçiler. Ceyhani (ö 330/ 942) gibi coğ
rafyacılar da kitaplarında aynı usulü uy
gulamışlardır. Ayrıca kronoloji, seyahat
name vb. türdeki eserlerde diğer dinler 
hakkında bilgiler mevcuttur. 

İslam aleminde zamanla diğer dinle
ri objektif ölçüler içinde değerlendirip 
sunmayı vazgeçilmez bir ilim ahlakı ola
rak telakkı eden bilginler yetişti. Nite
kim Ebü'I-Hasan ei-Eş'ari (ö . 324 / 936). 
dinler ve mezheplere dair eser yazan ba
zı kimselerin anlattıklarını gerçeğe ay
kırı bularak eleştirir (Ma/(:alat, s. 2). Bi
rüni de (ö. 453 / 1061 I?J) bilhassa dinler 
konusunda verilen yanlış bilgilere dik
kat çekerek şöyle der: "Bu öyle bir bela
dır ki karşı koyan ve karşı düşüncede 
bulunanların mezhebini nakledenlerden 
pek azı bu beladan kurtulabilmiştir. An
cak lekelemek maksadıyla yapılan bu 
tahrif aynı din içindeki mezheplere da
irse bunların birbirine yakınlık ve irtibat
ları bulunduğundan durum daha çabuk 
anlaşılır. Hiçbir şekilde irtibat ve alaka
sı olmayan, birbirine yabancı milletierin 
özde olsun ayrıntılarda olsun dini durum
larını nakil hususunda böyle bir şey ya
pılırsa araştırılması zor olduğundan bu 
tahrif gizli kalır. Elimizdeki makale ki
tapları, mezhep ve dinler tarihi hakkın
da yazılan bütün eserler bu gibi tahrif
lerle doludur" (TaJ:t/(:i/(:u ma li'l -Hind, s. 
3-4) . Eş'ari ve Birünfnin yanında Ya'kli
bi, Mes'üdi, İbnü'n-Nedim, Ebü'I-Meali 

Muhammed b. Ubeydullah (ö 485 / 1092) 
gibi alimler de diğer dinler hakkında bil
gi verirken objektif kalabilmişlerdi. "Mi
Jel- nihai" tarzında önemli bir eser kale
me alan Şehristani (ö 548/ 1153), bu ge
leneğin başarılı bir temsilcisi olarak ki
tabının girişinde. "Ne onların tarafını 

tuttum, ne de aleyhlerinde bulundum; 
doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayır

maksızın naklettim" demektedir (el-Mi

le/, I. 16). 

İslam aleminde başlangıçta diğer din
lerıe ilgili olarak yazılanların bir bölü
münü reddiyelerin oluşturduğu görülür. 
Bu reddiyelere esas teşkil etmek üzere 
bazı tercümeler yapılmıştır. Mesela Ab
basTier devrinde Abdullah b. Mukaffa' 
(ö . 142 / 759) eski İran dinleriyle ilgili ter
cümeler yapmıştır (İbnü 'n-Nedim el-Fih

rist'inde Kitabü Mezdek'i zikreder). Yah
ya b. Halid el-Bermeki'nin emriyle Hint 
dinleri hakkında Milelü'l-Hind ve ed
yanüha adlı bir eser hazırlanmıştır. Za
manla tek bir dini konu edinen İbnü'l
Kelbfnin (ö 204 / 819) Kitabü'l-Esnam, 
Halife Me'mün'un (ö . 218/ 833) Kitab 
cale'l-Maneviyye, Ebü'l-Hüzeyl el-Al
laf 'ın (ö . 235 / 849 I?J) Kitabü 'I- Mecus 
ve Kitabü'ş-Şaneviyye, İbnü't -Tayyib 
es-Serahsfnin (ö. 286/ 899) Risale if vaş
ti me?ahibi'ş-Sabi 'in adlı kitapları ya
nında Ebü Zeyd el-Belhi'nin (ö 322/ 934) 
Kitabü Şera'ici'l-edyan, Ebü' l-Meali 
Muhammed b. Ubeydullah'ın Beyanü'l
edyan 'ı birden fazla dine yer vermek
tedir. Son eser Farsça yazılmış olup gü
nümüze ulaşan en eski dinler tarihi ki
tabıdır. İslam aleminde hemen hemen ilk 
dinler tarihi kitabı sayılabilecek bu eser
de objektif bir tarzda verilmiş önemli 
bilgiler mevcuttur. Yeterince objektif sa
yılmasa da Hasan b. Müsa en-Nevbah
ti'nin (ö 310/ 922 J?J) Kitabü'I-Ara ' i 
ve'd-diyanat'ı mukayeseli dinler tarihi 
bakımından yine ilk eser sayılabilir. An
cak Abdülkahir el-Bağdadfnin (ö . 429/ 
1037-38) el-Farlf. beyne'J-fıra]f.'ının, fır
kalara dair verdiği bilgiler yanında ger
çek anlamda bir dinler tarihi kitabı hüvi
yetine u taşabildiği; dini inanç, ibadet ve 
gelenekleri karşılaştırmakta çok başarılı 
bulunan, ilmi metodoloji bakımından bü
tün dünyaca takdir edilen Birüni'nin mu
kayeseli dinler tarihinin kurucuları ara
sında yer aldığı söylenebilir. Birüni dini 
inançlarına çok bağlı olmasına rağmen 
objektif davranabilmiş, değişik ilmi me
totlarla devrindeki dinler hakkında bilgi 
edinmiş, karşılaştırmalara girişmiştir. 
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Milel-nihai tarzının en iyi örneklerin
den biri de Ebü Muhammed İbn Hazm'ın 
(ö 456/ 1064) Kitabü'I -Faşl fi'l-milel 
ve'l-ehva'i ve'n-nifıal'idir. İbn Hazm'a 
her ne kadar ilk din tarihçisi gözüyle ba
kanlar varsa da eserinde İslam mezhep
leri yanında Yahudilik ve Hıristiyanlık 

başta olmak üzere diğer diniere de yer 
veren bu alimin tarafsız kaldığı söylene
mez. Bununla beraber diğer fırkalara yö
nelttiği itirazlar, yahudi ve hıristiyan din
lerinin iman esasları ve kutsal kitapların
da tesbit ettiği çelişkili noktalar önemli 
ve dikkat çekicidir. M ile!- nihai tarzında 
en başarılı eser Şehristani'ye ait el-Mi
Jel ve 'n- nifıal' dir. Yüzyıllar boyu kay
nak kitap olarak kullanılmış sistematik 
ve objektif bir eser olan el -Milel ve'n
nilıal'de kelami ve felsefi düşünce sis
temleri, mezhepler ve diğer dinlerle (Ya
hudilik, Hıristiyanlık ; Mecusilik, Maniheizm, 
Mazdek dini gibi düalist dinler; Sabiilik ; 
eski Arap Cahiliye devri inançla rı, Hint din
leri) ilgili bilgiler yer alır. 

İslam aleminde Çin dinleri dışında (III . 
IIX. I yüzyılda yazılmış Af]barü 'ş-Şfn ve'l

Hind adlı bir eser bilinmektedir) müslü
manların çeşitli kanallar vasıtasıyla ta
nıdığı dinler hakkında geniş çapta araş
tırmalar yapılmış, tarihi dinlerden yazı
Lı kaynaklara geçen veya şifahi gelene
ğe dayanan bilgiler ölçüsünde haberdar 
olunmuştur. O yüzyıllarda Çin, Hindistan 
ve Batı'daki araştırmalar İslam dünya
sıyla kıyaslanamayacak kadar zayıftır. 

Dinlerle ilgili bilgi verme geleneği Kse
nofanes'e (m.ö. VI. yüzyıl) kadar geri git
mekle birlikte Batı'da ilmi anlamda ala
ka ancak XVL yüzyıldan itibaren uyan
maya başlamış; XVIII. yüzyıldan itibaren 
arkeolojik, paleontolojik araştırmaların 
başlaması sonucu bulunan eski yapılar, 

heykeller, kitabeler, mezarlar, kafatas
ları, iskelet kalıntıları, f osiller, mağara 

resimlerinin, kısacası yazılı yazısız kay
nakların değerlendirilmesine girişiimiş; 

böylece geçmişteki milletlerin, hatta ta
rih öncesi toplulukların dinleri, inançları 
araştırılmış ve bazı tezler ileri sürülmüş
tür. Doğu dillerinin öğrenilmesi, eski Mı
sır ve Mezopotamya dillerinin şifreleri
nin çözülmesi, milletierin geleneklerine 
ilgi duyulması ve evrim teorisinin etkisi 
sonucu XIX. yüzyılda bu alaka daha da 
artmıştır. Bu devrenin başlıca temsilci
leri arasında Sacred Books of the East 
serisinin başlatıcısı Max Müller ile (ö . 

ı 900) İngiliz antropologlan E. B. Tylor (ö . 

1917) ve J. G. Frazer (ö 1941) sayılabilir. 
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Aslında reform öncesinde eski Yunan 
felsefesine, eski Mısır ve iran'ın anlaşıl
ması güç dinlerine. simya ve büyüye kar
şı İtalya 'da başlayan ilgi, önce Helenist
hıristiyan sinkretizmine yol açmışken 

arkasından natüralist ve pozitivist ideo
lojiler getirmiş; bu natüralist felsefeler. 
matematik ve maddeyi esas alan ilim
Ierin ışığında hıristiyan vahyini eleştirir
ken gerçekte genel olarak din, Tanrı ve 
ruh kavramiarına karşı çıkmaya başla
mıştı. XIX. yüzyıldaki bu gelişme, Hıris

tiyanlığın ve öteki dinlerin sağlam bir 
temele dayanmadığını, ilimleri engelle
diği için kültürel yönden tehlikeli oldu
ğunu iddia etti. Ancak dikkat çekicidir 
ki Batı'da dinlerin ciddi olarak ilmi ince
lemeye tabi tutulup karşılaştırmalı ça
lışmalara yer verilmesi, bu kesif mater
yalist ve pozitivist propaganda altında 
aynı yüzyılın ortalarında başladı. Daha 
önceleri, )W ve )Wl. yüzyıllardaki keşif

ler sonucu Avrupa dışında kalan ülke
lerdeki farklı insan toplumlarının din fe
nomeni bakımından çeşitli görüşleri, in
giliz devlet adamı ve düşünür Lord Her
bert, filozof Berkeley, Locke, Hume, Le
ibnitz gibi kişiler tarafından konu edini
Hp dinin mahiyetine nüfuza çalışılmıştı. 
Bu defa konu üzerinde ilmi sayılabilecek 
ilk önemli çalışmaları Max Müller başlat
tı. ingiltere'de yerleşmiş olan Alman asıl 
lı Müller. karşılaştırmalı dinler tarihi ala
nında ilk önemli müstakil eser sayılan 
Essays in Comparative Mythology adlı 
kitabını 1856'da neşretti. Onun dinleri il
mi bir incelemeye tabi tutmada anahtarı 
filoloji idi. Müller ve takipçileri dinin özü
ne, ancak ilmi bir şekilde dillerin geliş
mesini incelemekle gidilebileceğini düşü
nüyorlardı. Müller "religionswissenschaft" 
(dinler bilimi) terimini bu yeni disiplinin 
din felsefesi ve teolojiden ayrı olduğu
nu belirtmek için kullanmıştı. Ancak ger
çekte onun bulduğu bu terim, hem kar
şılaştırmalı teoloj i hem de teorik teolo
jiyi içinde bulundurduğundan din felse
fesinden fazla uzaklaşmış sayılmazdı. 

Müller bu filolojik görüşünü Hint dinle
rine uyguladı. Bu alandaki incelemeleri 
onu Hint-Avrupa halklarının mitolojileri
ni yorumlamada bir çıkış noktasına ulaş
tırdığı kadar dinlerin menşei hakkında 
da bir teze sahip kıldı. 

Dinler tarihi Aydınlanma döneminin 
ansiklopedik ilgisine mazhar oldu. Bu 
sahanın öncüleri filoloji, tarih, folklor, 
felsefe, psikoloji ve sosyoloji gibi çeşitli 
disiplinlerde yetişmiş kimselerdi. Bugün 
dinler tarihçilerinin umumi olarak diğer 
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dinleri bilmek yanında bir veya iki yar
dımcı disiplin ve belli bir devre, bölge 
veya büyük bir din sisteminde derinleş
ınesi gerekirken o dönemde araştırma 
yapabilmek için zikredilen yardımcı di
siplinler şart tutuluyor, ancak belli bir 
alanda derinleşme aranmıyordu. Böyle
ce mesela Amerika'da XIX. yüzyılın ikin
ci yarısından 1920' Iere kadar seminer
Ierde dinlerin karşılaştırılması en göz
de konu haline gelmişti. 1893'te Chica
go'da yapılan Dünya Dinler Meclisi, Ame
rikalı lar'ın diğer dinler hakkındaki me
rakından kaynaklanmıştı. Dinler tarihi 
ve karşılaştırmalı dinler tarihi akademik 
ilgiye mazhar olmuş, çeşitli üniversite
lerde bu alanda kürsüler kurulmuş ve 
ilmi dergiler çıkarılmaya başlanmıştı. Bu 
dergilerden en kayda değer olanı Revue 
de l'histoire des religions'dur (Paris' te 
1880'den beri çıkmaktadır) . 1900'den iti
baren yaklaşık dört beş yılda bir ayrı ay
rı yerlerde kongreler düzenleyen bir ku
ruluş, daha sonra The International As
sociation for the History of Religions 
(IAHR) adını aldı. 

Max Müller Oxford Üniversitesi'nde 
dinler tarihiyle ilgili konularda ders ver
mişti. Hollanda'da bu alandaki çalışma
larda kayda değer bir öneme sahip olan 
C. P. Tiele ve Chantepie de la Saussaye 
bu görevi yüklenmişlerdi. Kopenhag ve 
Cenova'da 1873'ten itibaren bu ders oku
tulmaktaydı. 1880'de De Broglie, Paris'
teki Katalik Enstitüsü'nde hıristiyan ol
mayan kültlerin tarihi alanında bir kurs 
başlattı. Çok geçmeden Albert Reville, 
College de France'da dinler tarihi kurs
ları verdi. 1886'da Paris'te (Sorbon) Eco
Ie Pratique des Hautes Etudes adlı bir 
enstitü kuruldu. Ancak henüz dinler ta
rihi din felsefesi ve teolojiden ayrı bir di
siplin haline gelmemişti. Aynı durum, 
1884'te Brüksel Üniversitesi'nde ilk din
ler tarihi kursunu veren Goblet d'Aiviei
Ia'nın konuşmalarında da görülmekte
dir. 1886'da İtalya'da kurulan dinler ta
rihi kürsüsünün konuya bakışı da fark
sızdı . Nitekim iki yıl sonra bu kürsü Hı
ristiyanlık tarihini inceleyen bir kürsü ha
line dönüştürülmüştü. 

Bu atmosfer altında Aydınlanma dev
ri rasyonalistleri din problemine tarihi, 
felsefi, etnolojik, antropolojik, psikolojik, 
sosyolojik ve filolojik yönlerden eğildi

ler ; ilkel kabile dinlerini, dinlerin çeşitli 
tezahürlerini incelediler, dinin menşei 

ile ilgili tezler geliştirdiler. Daha sonra 
bu tezleri tartışan taraftarlar yetişti ; ev
rimcilik, animizm, natürizm. totemizm, 

Durkheimcilik, Freudcülük, Comteçuluk 
gibi gelenekler kuruldu. Ancak bu dev
rede sivrilen önemli kimseler, aslında 

din bilimleri ve bu arada dinler tarihi
nin gelişmesinde katkıları bulunmakla 
beraber, Raffaela Pettazzoni dışındaki
ler gerçek anlamda dinler tarihçisi de
ğillerdi. 

Aydınlanma döneminin rasyonalizmi
ni romantizm devri takip etti. Bu donem
de de din kavramını vahyi bir yana bıra
karak açıklama geleneği (religio natura
lis) genellikle devam etti. Van der Leeuw, 
dinlerin ilmi incelemeye tabi tutulmasın
da üç romantik devre tesbit eder. Bun
ların ilki romantik felsefe dönemidir. Bu 
dönemde kendine has dini tezahürler 
önceki bir vahyin sembolleri olarak gö
rülüp dinler tarihinin önemi kavranmış
tır. İkincisi romantik filoloji dönemidir. 
Bu dönemde din insan düşüncesinin ev
rensel şeklinin bir ifadesi olarak görül
müştür. Üçüncüsü romantik pozitivizm 
dönemi olup bu dönemde din hala be
şeriyetin en köklü kurumu olarak kabul 
edilmektedir. Rasyonalist olsun roman
tik olsun dinler tarihiyle ilk ilgilenenler, 
felsefeden kopmaya çalışmalarına rağ
men bunu tam olarak başaramamışlar
dır. Dolayısıyla onlar dini- ilmi bir veriyi 
felsefi bir yorumla ele aldılar. Joachim 
Wach'a göre Max Scheler, muhtemelen 
felsefe ve din bilimleri arasında ayırım 
yapan ilk bilg indi. Dini- ilmi bir konu, fel
sefi veya ilmi olarak değil kendi meto
dolojisiyle dini- ilmi bir şekilde incelen
meliydi. Bununla beraber dinler tarihi 
dinlerin incelenişini inhisarı altına almış 

değildir. Teoloji ve felsefe gibi normatif 
çalışmalar, sosyoloji, antropoloji vb. ni
telendirici (deskriptif) disiplinler dinler ve 
dini fenomenin çeşitli yönleriyle ilgilidir. 
Din bilimleri "tarihi" ve "sistematik" baş
Iıkları altında bölümlendi. Tarihi başlı
ğı altına umumi dinler tarihi ve tek tek 
dinlerin tarihi; sistematik başlığı altına 
da dinlerin fenomenolojik, karşılaştırma
lı, sosyolojik ve psikolojik incelenmesi 
girer. Dinler tarihinin nitelendirici yönü, 
her dinin tarihi tavsifini ele alan disip
liniere dayanmalıdır; analitik yönü ise 
dinlerin kutsal kitapları, doktrinleri, kült
leri ve cemaatleri gibi çeşitli özellikleri
nin incelenmesinde psikoloji, sosyoloji, 
antropoloji, felsefe ve filolojiye dayan
malıdır. Öte yandan aslında din bilimle
ri de diğerlerine hem yardım götürmeye, 
hem de onlardan yardım almaya mec
bur ve muhtaç disiplinlerdir. 



Raffaela Pettazzoni'yi hazırlayan dev
reyi başlatan etnegrafik - etnolojik, an
tropolojik ilgiler bir dini- ilmi araştırma 
geleneği doğurmuş : böylece tekamül 
nazariyesi esas alınarak dinin canlı veya 
cansız varlık ve nesnelere tapınmak su
retiyle başlayıp zamanla tek tanrı inan
cına ulaşıldığını ileri süren pek çok teori 
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan bu gö
rüşler reddedilerek dinin ilk şeklinin tek 
tanrı inancına dayandığı da savunulmuş
tur (yk. bk. ). Daha sonraki çalışmaların
da Alman ve Avusturyalı etnologlar, artık 
dinin kaynağı ve gelişmesi problemin
den ziyade yaşamakta olan ilkel kabile
Ierin din ve mitolojilerine yöneldiler (L . 
Frobenius, H. Baumann, W. E. Mühlmann, 
W. Müller vb.). Ancak bu noktada, dinler 
tarihinin Batı kültürünün kendisini ye
nilemesinde rol oynayabileceğini açıkla
yan R. Otto'nun ayrı bir yeri bulunduğu 
belirtilmelidir. Marburg ekolünün göz
de siması Otto, dini tecrübenin rasyonel 
olmayan karakteri üzerinde durarak kut
salla ilgili tezini ortaya atmıştı . 

İngiliz asıllı antropologlar arasında R. 
M. Lowie, P. Radin'in dinle ilgili olarak 
yazdıkları özellikle önemlidir. İngiliz ilim 
adamları tarafından çeşitli ilkel kabile
Ierin dini hayatları hakkında dikkat çe
kici çalışmalar yapılmışsa da R. Redfield, 
C. Kluckholn ve Ruth Benedict'in bazı 

eserleri istisna edilirse, bunların hiçbiri 
dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler ta
rihi açısından yazılmış değildir. İngilte
re'de Frazer'in ölümünden sonra hiçbir 
antropolog, bütün ilkel kabile dinleri
ni çerçeveleyecek iddialarda bulunmadı. 
B. Malinowski, A. R. Radcliffe- Brown' ın 
araştırmaları, E. E. Eva n s- Pritchardt' ın 
Nuer dini, J. Middleton'ın Lugbara dini, 
G. Lienhardt'ın Dinka dinine dair yazdık
Iarı önemlidir. XX. yüzyılın ilk yarısı içe
r isinde Taylor, Frazer, Marett devri ka
panmıştır. Artık antropoloji, dinin kay
nağı ve gelişmesi hakkında bir anahtar 
olarak telakki edilmemektedir. 

R. Pettazzoni, dinler tarihinin boyut
larını ciddi bir şekilde kavrayan ender 
yetişmiş kişilerden biridir. Aslında Pet
tazzoni din bilimlerinin tamamında ihti
sas kazanmaya çalışmasa da kendisini 
daima bir tarihçi gibi görmüş, kendi yak
laşım ve metodunun din sosyolog ve psi
kologlarından farklı olduğunu belirtmiş

tL Pettazzoni bir dinler tarihçisi olarak 
kalmak istedi. Aynı zamanda bu disipli
nin sadece bir alanında derinleşmeyi de 
düşünmedi. Bu husus onu diğerlerinden 
ayıran önemli bir noktadır. M. Eliade'ye 

göre tarihi metot ve faraziyeleri kabul 
etmekle kendilerini dinler tarihçisi sa
yan birçok bilgin aslında sadece bir din
de, bazan da o dinin bir dönemi üzerin
de veya bir yönünde uzman olmuşlar

dır. Çalışmaları şüphesiz din bilimleri ba
kımından vazgeçilmez niteliktedir. An
cak bir dinler tarihçisi herhangi bir din
de derinleşmiş olsa bile kendini sadece 
tek bir alanla sınırlandıramaz. Benzer 
ve farklı yönleri bulabilmek, karşılaştır
malara girişebilmek, böylece dini dav
ranışları, düşünceleri ve kurumları (mit, 
ayin, dua, cemaat, cemaate kabul, büyü, 
ruh, yüce Tanrı vb.) kavrayabilme}< için 
bildiği din sayısını mümkün olabildiği 

kadar arttırmak mecburiyetindedir. 

H. Oldenberg, H. Zimmer, H. von Gla
senapp Hint dinlerinde : O. Kern, Walter 
Otto Yunan dininde : L. Massignon, H. 
Corbin İslam dininde uzman sayılırlar. 
Ancak bazı büyük alimler, ihtisas sahibi 
oldukları alanın dışındaki birçok alanda 
da ehliyetlidirler. Nathan Soederblom 
ve G. F. Moore İran dinleri ve Yahudilik 
üzerinde önemli eserler vermişlerdir : fa
kat öte yandan umumi dinler tarihçisi
dirler. Yunan dini alanında uzman olan 
M. P. Nilsson, aynı zamanda falklor ve il
kel kabile inançları araştırmacısıdır. Jan 
de Vries, hem Keltler'in dini hem de falk
lor ve mitoloji alanlarında otoritedir. F. 
Althelm'ın ihtisas alanı, Roma ve Helen 
dinlerinden İranlılar. Türkler ve Orta As
ya geleneklerine kadar gider. G. Dume
zil bütün Hint-Avrupa din ve mitolojile
rinde üstattır. İsrail dininde uzman olan 
W. F. Albright'ın diğer Yakındoğu dinle
riyle ilgili önemli neşriyatı da olmuştur. 

Pettazzoni nesiinin önemli diğer bil
ginleri yine dinler tarihine yardımcı ol
muşlarsa da onların bu alandaki kapa
siteleri Pettazzoni'ye erişememiştir. Me
sela Mareel Mauss, içlerinde G. Dumezil 
ve Maur ice Lienhardt'ın da bulunduğu 
bir kısım Fransız dinler tarihçisini etki
leyen bir üstat olmasına rağmen kur~ 
ban, büyü ve takdime gibi konulardan 
dışarı çıkamamıştır. C. Clemen son de
rece ince araştırmalara girişen, bilgisi 
geniş bir kimsedir; ancak filolojik yorum
lardan öteye gidemedi. E. O. James, ay
rıca din karşılaştırması konusunda kitap 
yazmasına rağmen eski kavimlerin tan
rıları konusunun dışında bir faaliyet gös
termedi. Hatta din fenomenolojisinin na
dir isimlerinden biri olan Van der Leeuw 
bile konuları bazan ayrıntıya inmeden 
ele aldı. Halbuki geniş bir öğrenim gör
müş olan Pettazzoni, daima tarihi-dini 
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yorumu ön planda tutarak farklı araştır
maların sonuçlarını genel bir perspektif 
içinde birleştirebiidi : geniş çalışma ve 
büyük emek istese de monoteizmin kay
nağı, gök tanrıları , sırlar, günah itirafı, 

Zerdüşt ve İran dini, Yunan dini vb. ko
nuları ele almaktan çekinmedi. Açık, öl
çülü, ince kalemiyle güzel eserler ver
miş olan Pettazzoni, dini tamamen tari
hi bir fenomen olarak görüyordu. Her 
dinin onu benimseyen ülke veya ülkele
rin tarihi, edebiyati, meskükatı, kitabe
leri. arkeolojisiyle yakından ilgisi bulun
duğunu kabul ediyordu. Dolayısıyla mes
lek hayatının sonlarında fenomenoloji ile 
tarihin ne derecede birbirini tamamla
yan iki disiplin olduğunun farkına vardı. 
Pettazzoni sayesinde dinler tarihinin öne
mi İtalya'da diğer Avrupa ülkelerinden 
daha fazla anlaşıldı. Dinler tarihinin ana 
konularını ilgi çekici hale getirmek ve 
bu disiplini modern kültür için daha an
lamlı ve aktüel kılabiirnek gayretini gü
den bir "Pettazzoni geleneği" doğdu. 

İngiliz antropologu E. B. Taylor ve İskoç 
araştırmacısı ve edebiyatçı A. Lang ile 
başlayan, İngiliz antropologu J. G. Fra
zer, İsveçli dinler tarihçisi ve tealog N. 
Soederblom, C. Clemen, Fransız sosyolog 
ve antropologu M. Mauss, A. Coomaras
wamy ve G. van der Leeuw ile devam 
eden ansiklopedistler devri Pettazzoni 
ile sona erdi. 

Dinler tarihiyle ilgili çalışmalar gelişir
ken bazı metodolajik problemler ortaya 
çıktı. Eski metinlerin yazı şifreleri çö
züldükçe mitolojiyle dini hayat arasında
ki bağ aniaşılmaya başlandı. İngiliz ilim 
adamı S. H. Hooke ve antrapolog B. Ma
linowski, İskandinav bilginlerinden S. Mo
winckel, G. Widengren, özellikle eski Ya
kındoğu din ve kültürlerindeki umumi 
elemanlar üzerinde ısrarla durdular. G. 
Dumezil, sosyoloji ve felsefeden kazan
dığı t ecrübe ile met inleri f ilolojik- tarihi 
tahliliere tabi tuttu. Öte yandan içtimal 
ve dini kurumların altında yatan ana ide
olojik sistemin tesbitiyle ilahi bir şahsi
yet, mit veya ayinin doğru bir şekilde an
Iaşılabileceğini ileri sürdü. 

Din fenomenolojisi alanında ilk eser 
G. van der Leeuw tarafından yazılmış
tır. Çeşitli dinler ve din psikolojisi üze
rinde çalışan bu alim, aynı zamanda şa
ir ve müzisyen olan bir kilise adamıydı. 
Leeuw dini ifadeleri n içtimaL ruhi ve ak
If fonksiyenlara indirgenemeyeceğini gös
terdi: ayrıca din in kendinden başka hiç
bir şeyle açıklanamayacağı sonucuna va
rarak natüralist ön fikirleri reddetti. Ona 
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göre din fenomenolojisi her şeyden ön
ce isimler, kurban, dua, kurtarıcı, mit vb. 
dini kavramlar üzerinde durmalı, dinin 
tarihi gelişmesi, kaynağı ile uğraşmama

lıdır. G. van der Leeuw ile ilk önemli tem
silcisini bulan din fenomenolojisi alanın
da, onun selefi C. de la Saussaye'nin ve 
halefi Amsterdam Üniversitesi'nde din
ler tarihi profesörü C. J. Bleeker'in, öte 
yandan felsefi fenomenolojinin önemli 
siması E. Husserl'in prensiplerinin ve 
Marburg ekolünün öiıde gelen din fel
sefecisi R. Otto'nun rolü de unutulma
malıdır. Din fenomenolojisinin bir kısım 
metodolajik temelleri, aslında sadece R. 
Otto'da değil onun tesirlerini aksettiren 
aynı ekolün temsilcilerinden J.W. Hauer, 
H. Frick, Friedrich Heiler, G. Mensching 
ile E. Benz gibi son elli yılın diğer bazı 
önemli Alman bilginlerinde de bulun
maktadır. 

Van der Leeuw, R. Otto'ya nazaran fe
nomenoloji felsefesinden olabildiğince 

fazla etkilenmiştir. Ona göre hayat tec
rübesi eğer bir fenomen ise ve insanın 
vahye verdiği cevap da başka bir feno
men ise vahyin kendisi tamamen farklı 
bir şeydir. Din fenomenolojisi, kendisi
nin çözemeyeceği felsefi ve metafizik 
meselelere götürse de din felsefesi de
ğildir. Ancak din felsefesi, etnolojik ma
hiyetli konularda hataya düşmernek için 
din fenomenolojisinden uzak duramaz. 
Dini fenomenin tarihi incelenişine doğ
ru diğer bir adım yine Hallandalı C. J. 
Bleeker tarafından atıldı. Ona göre din
ler tarihi sadece insanlık ~ileminin ortak 
manevi geleneğini nitelendirmeye değil 
aynı zamanda dünya dinlerinde tipik, 
emsalsiz, müstesna olanı aydınlığa ka
vuşturmaya gayret etmelidir. 

Din fenomenolojisiyle ilgili tarihi- dini 
çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri'n
de büyük ilgi görmüştür. Tarihi- filolojik 
metodolojiyi takip ederek bilhassa eski 
dinler üzerinde yetişmiş bilginler her za
man bulunagelmiştir. Bunlara A. D. Nock, 
E. R. Goodenough ve R. M. Grant örnek 
olarak verilebilir. Ancak Amerika'da kar
şılaştırmalı dinler tarihi çalışmaları, çe
şitli gayelerle her şeyden önce yaşayan 
dinler alanında yapılmıştır. Amerika'da 
dinler tarihi çalışmaları Avrupalı bazı bil
ginierin getirtilmesiyle geliştirildL Bu bil
ginierin ilki Joachim Wach oldu. Wach, 
din sosyolojisine yaptığı önemli hizmet
leri yanında aynı zamanda bir dinler ta
rihçisi sayılabilir. Ancak ona bir din bi
limleri araştırmacısı olarak bakmak da
ha doğru olacaktır. Wach, felsefenin din-
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!erin ilmi incelenişine katkısını kabul et
se de din bilimlerinin ayrı bir araştırma 
alanı haline gelmesinin tarihi gelişmele

ri bakımından dinler için bir kader teş
kil ettiğine inanmıştır. Bu alanda yapı
lacak çalışmaların felsefi veya ilmi bir 
şekilde değil kendi metodolojisi içinde 
dini- ilmi bir tarzda yürütülmesi gerek
tiğini savunmuştur. Wach, dini hayatın 
sosyolojik şartlanmasının ve dini ifade
lerin sosyolojik muhtevasının ciddi bir 
şekilde araştırılması gerektiğini düşün

müş, ancak dini hayatın sosyal yapının 
bir tezahürü olduğunu ileri süren aşırı 

görüşü reddetmiştir. Amerika'da Chica
go Üniversitesi'nde dinler tarihi kürsü
sünü uzun yıllar yönetmiş bulunan diğer 
bir Avrupa asıllı (Romanyalı) bilgin olan 
Mircea Eliade'ın dinler tarihi, karşılaştır
malı dinler tarihi, din fenomenolojisi 
alanlarında çok önemli çalışmaları var
dır. Eliade çağdaş kültür içinde dinler 
tarihinin rolünü savunmuş, History of 
Religions dergisi başta olmak üzere bu 
alandaki yayınları teşvik etmiştir. As
ya'nın dinleri, inançları, kültleri ve mit
lerine, şamanist dinlerin çeşitli fenomen
leri ve problemlerine, dinler tarihinin me
todolojik konularına ve karşılaştırmalı 

araştırmalara kadar çok çeşitli konular
da titiz ve metotlu bir çalışma tarzına 
sahip olan Eliade, din bilimlerinde son 
yılların en gözde araştırmacısı hüviyeti
ni korumaktadır. Eliade, dinler tarihinin 
karşılaştırmalı konulardan uzak kalama
yacağını, ancak bu işi yaparken de ken
dini filolojiye döndüremeyeceğini, öte 
yandan sosyolojik, etnolojik, antrapolo
jik ve felsefi teorilerle kendisini sınırla
yamayacağını açıklamıştır. Dinler tarihi
nin, çağdaş insana dinin önemini ve ken
dine has anlamını öğreterek modern kül
türe büyük bir hizmeti gerçekleştirece
ğine inanan Eliade'ın yorumları, dinler 
tarihi üzerinde çalışanlar kadar fenome
nologlar, din felsefecileri ve tealoglar 
arasında da yankı uyandırmıştır. Diğer 
bir seçkin dinler tarihçisi de dinler tari
hinin metodolajik konularıyla Doğu ve 
Uzakdoğu dinleri üzerinde çalışan, Chi
cago Üniversitesi dinler tarihi profesö~ 
rü Japon asıllı Amerikalı Joseph M. Ki
tagawa'dır. 

İngiltere'de dinler tarihi ve karşılaştır
malı dinler tarihi alanlarında, Manches
ter Üniversitesi'nde karşılaştırmalı din
ler tarihi çalışmalarıyla bilinen S. G. F. 
Brandon ve Eric F. Sharpe, Lancaster Üni
versitesi'nde dini incelemeleri yürüten 
Ninian Smart, ayrıca E. G. Parrinder ve 

R. C. Zaehner (Oxford Üniversitesi'nde Do
ğu dinleri üzerinde) örnek olarak verile
bilir. 

Diğer ülkelerden Ugo Bianchi (İtalya), 

W. Cantwell Smith (Kanada), Ake V. Ström 
(İsveç), Hans J. Schoeps (Almanya) gibi 
dinler tarihi alanında başarılı çalışma

lar yapan bilginler de bu arada zikredi
lebilir. 

Türkiye'de istanbul Darülfünunu Ede
biyat Fakültesi'nde 1874 yılı programın
da tarih-i umümi ve ilm-i esatiri'l -ewe
lfn dersi yer almaktaydı. 1911'de Ulüm-i 
Şer' iyye Şubesi'nin dersleri arasına ta
rm-i din-i islam ve tarih-i edyan ilave 
edildi. Ulüm-i Şer'iyye Şubesi'nin 1914'
te Medresetü'l - mütehassısin'e dönüş

türülmesinden sonra Kelam, Tasawuf 
ve Felsefe Şubesi'nin ders programında 
yine tarih-i edyan vardı. 1918'de Darü'l
hilafeti' 1- aliyye Medresesi teşkilatı de
ğiştirilip Medresetü'l-mütehassısin Med
rese -i Süleymaniyye'ye çevrildiğinde Hik
met ve Kelam Şubesi'nde yine bu ad al
tında dinler tarihi okutulmaktaydı. Tev
hid-i Tedrisat Kanunu çıkarılınca (3 Mart 
1924) Medrese-i Süleyımaniyye ilahiyat 
Fakültesi adını aldı. Bu ilk ilahiyat fakül
tesinin programında Türk tarih-i dinisi 
ve tarih-i edyan vardı. 1933'te ilahiyat 
Fakültesi'nin kapatılması üzerine kuru
lan İslam Tetkikleri Enstitüsü'nde Türk 
dinleri ve mezhepleri tarihi ve umumi 
dinler tarihi dersleri yer alıyordu. 1936'
da bu enstitü de kapatıldı. 1949'da ye
niden Ankara'da açılan ilahiyat Fakülte
si'nin ve daha sonraki imam-Hatip okul
ları, Yüksek İslam enstitüleri, Erzurum 
İslami İlimler Fakültesi'nin programın
da dinler tarihi dersine de yer verildi. . 

Yakın tarihimizde, o zamanki adıyla 

tarm-i edyan derslerini Darülfünün-i Os
manfnin ilahiyat Şubesi'nde ve Medrese
tü'l-vaizin 'de ilk okutan (tah. 1911-1912) 
ve bu başlık altında bir de kitap hazır
layan (İstanbul 1911) kişi Ahmed Midhat 
Efendi olmuştur. Daha önceleri tarih ki 
taplarının giriş kısmında veya kısas-ı en
biya türü kitaplarda (son örneği A. Cev
det Paşa'nın Kısas·ı Enbiya ' sıdır) bir çe
şit peygamberler tarihi, dini tarih ola
rak verilen bilgiler bulunmaktaydı. An
cak gerek bunlar gerekse Ahmed Mid
hat Efendi' den önce ve sonra yazılan 
esatir- mitoloji türündeki eserleri, bugün
kü anlamda bir dinler tarihi çalışması 
saymak mümkün değildir. Ahmed Mid
hat Efendi'den sonra Mahmud Esad Sey
dişehri ve M. Şemsettin de (Günaltay) yi-



ne Tarih-i Edyan başlığını taşıyan birer 
kitap neşretmişlerdir (İstanbul ı 9ı 2; is
tanbul ı 9 ı 9). Hilmi Ömer'in 193S'te Din
ler Tarihi adıyla yayımladığı eserinde ise 
daha çok Budizm'e ağırlık verilmiştir. 
Annemarie Schimmel'in Dinler Tarihi
ne Giriş adlı kitabı (Ankara ı 955) bütün 
dinleri içine alması, kelime ve terim açık
lamalarına yer vermesi bakımından önem
lidir. Yine bir ders kitabı olarak Ahmet 
Kahraman'ın Dinler Tarihi (İstanbul ı 965. 
ı 993), Mehmet Taplamacıoğlu 'nun Kar
şılaştırmalı Dinler Tarihi (Ankara ı 966), 
Hüseyin G. Yurdaydın - Mehmet Dağ'ın 
Dinler Tarihi (Ankara ı 978) ve Ekrem 
Sarıkçıoğlu'nun Başlangıçtan Günümü
ze Dinler Tarihi (Ankara ı 983) adlı eser
leri zikre değer çalışmalardır. 
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Iii GüN AY TüMER 

B) Din Felsefesi. Gerek din gerekse 
felsefenin kısa yoldan tarif edilmesinin 
kolay olmadığı dikkate alınırsa aynı şe-

yin din felsefesi hakkında da söylenıne
si kaçınılmaz olur. Din felsefesi bir di
siplin olarak genel felsefenin bir bölü
müdür. Denebilir ki din başlangıcından 
beri felsefi düşüncenin önemli bir ko
nusu olagelmiştir. Filozofların bir kısmı 
dini kendi felsefi sistemlerinin ayrılmaz 
bir bölümü saymış, bazıları dine felse
fi bir temel bulmaya çalışmış, bazıları 

da felsefi karakterde bir din anlayışı 

geliştirmeye yönelmiş ve bütün bu fa
aliyetler hep din felsefesi çerçevesi için
de düşünülmüştür. Ancak din felsefesi
nin özel bir düşünce ve araştırma alanı 
olarak felsefi disiplinler arasında yer al
ması oldukça yenidir. Din felsefesi teri
minin filozoflar ve felsefe araştırmacıla
rı arasında kullanılması, Hegel'in Varle
sungen über die Philosophie der Re
ligion (Berlin 1832) adlı eserinin tesiriy
le yaygınlaşmıştır. 

Din felsefesi, dini inceleme ve araştır
ma konusu edinen bilim dallarından ve 
ketarn ilminden farklı bir düşünce ala
nıdır. Tarih, psikoloji, sosyoloji ve antro
poloji gibi ilimler din konusuna dışarı

dan bakar ve kendilerine has metotlar
la dini duygu, düşünce ve davranışları 

tasvir ederler. Kelam, dinin vahiy ile sa
bit olan temel ilkelerini akli ve tecrübi 
her çeşit bilgiden faydalanarak açıkla
maya ve savunmaya çalışır. Ketamın bu 
bilgilere başvurması ve onları kullan
ması kendi problemlerini çözüme ka
vuşturma imkanlarıyla sınırlıdır. Felsefe 
ise çok daha geniş ve serbest bir alan
da hareket eder. Gerekiyorsa dinin akli
liği (rasyonelliği), tutarlılığı ve evrenselli
ği hakkında hükümler verir ve dini müm
kün olan her açıdan ele alarak değerlen
dirir. 

Benzer ifadelerde olduğu gibi din fel
sefesi teriminde de din düşüncenin ala
nını. felsefe de bakış tarzını dile getirir. 
Filozof mesela tarih felsefesinde, bilim 
felsefesinde nasıl bir bakış tarzına sa
hipse din felsefesinde de o tarzı benim
ser. Bu bakımdan din felsefesi, dinin te
mel hususları hakkında rasyonel, tutarlı, 
kapsamlı ve objektif bir şekilde görüş
ler ve tesbitler ortaya koyan bir disiplin
dir. Din ile felsefe arasında organik bir 
bağ bulunmadığını ileri süren bazı dü
şünürler, dine rasyonel bir zemin bulma 
çabalarının boşa çıkacağını savunmuş

lardır. Bununla birlikte felsefe, insan zih
ninin ilgisini ve merakını uyandıran ve 
insanı doğrudan ilgilendiren diğer konu
lar gibi din fenomeniyle de kaçınılmaz 
olarak ilgilenir; Allah'ın varlığı, peygam-
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berlik ve vahyin mahiyeti, ruhun ölüm
süzlüğü gibi temel dini meseleleri kav
rama, açıklama, yorumlama veya delil
lendirmede varabiieceği yere kadar git
mek ister. 

Özellikle günümüzde yaygın olan bazı 
felsefi anlayışlara, mesela analitik fel
sefe geleneğine göre din felsefesi ilgi
lendiği konu hakkında bize ilk elden bil
giler vermez. Filozof, bir filozof olarak 
dinin lehinde veya aleyhinde olmaz. Onun 
görevi anlama, açıklama, tahlil ve ten
kittir. Din konusunda felsefi bir faali
yette bulunmak için dindar veya ateist 
olmak gibi bir mecburiyet de söz konu
su değildir. Teorik olarak din felsefesi
nin dini ve dini konuları objektif tarzda 
incelerneyi öngördüğü kabul edilirse de 
pratikte filozoflar din felsefesi yapar
ken kendi kültürlerinin ve dini inançla
rının telkin ettiği ön fikirlerden ve süb
jektif yargılardan tamamıyla kurtulama
maktadırlar. Bu bakımdan din felsefe
sinin, kaydettiği olumlu gelişmelere rağ
men dinler tarihi, din sosyolojisi, din et
nolojisi, hatta din fenomenolojisi gibi öte
ki din bilimleri kadar objektif kalabildi
ğini söylemek güçtür. Bu güçlük biraz 
da dinle ilgili farklı tariflerden ileri gel
mektedir. Yapısal farklılıklar taşıyan çe
şitli diniere göre düzenlenen değişik ta
nımlardan başka bazı tanımlarda dinin 
bilgi veren (kognitif) yönü ağır basarken 
psikolojik yönü ihmal edilmekte, bazıla
rında ise ahlak ve duygu yönü ön plana 
çıkarılmaktadır. Sonuçta çok defa bir psi
kolog dini yaşanan bir tecrübe, bir sos
yolog içtimar bir kurum. bir kelamcı akıl 
ve nakille savunulan bir sistem olarak 
görmektedir. Bundan dolayıdır ki bazı 

düşünürler, genel bir din felsefesi yeri
ne çeşitli dini inançları konu alan fark
lı felsefelerden bahsedilebileceğini öne 
sürmektedirler. öte yandan din felsefe
sinin üzerinde durduğu konulardan bir 
kısmı klasik bir mahiyet kazanmış olmak
la birlikte bir kısmı içinde doğup geliş
tiği dini kültüre göre değişiklik arzet
mektedir. Mesela nübüwet konusu İslam 
filozoflarının merkezi problemini oluş

turduğu halde Ortaçağ hıristiyan filozof
larını derinden etkilememiştir. 

Din felsefesinin önemle üzerinde dur
duğu problemleri ana başlıklarıyla şu 

şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Metafizik Problemler. Allah'ın varlığı, 
sıfatları, Allah- alem ilişkisi, yaratma, 
vahyin imkanı, ölümden sonra hayat ak
la gelen belli başlı metafizik problemler-
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