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Ünite 1: Dinler Tarihine Giriş

Din kavramıyla birlikte dinlerde temel olan üstün güç, kutsal, tanrı kavramları;
Din insanın inanç ve duygularını, tavır ve davranışlarınıve sosyal çevresine yönelik tutumunu disiplin
altına alır. Bu şekilde insanın olduğu her zaman diliminde ve yerde mutlaka dinin varlığıda söz konusu
olmuştur. İnsan inanç ve davranışlarında olağanüstülüğü, sıra dışılığı, aşkınlığıve etkileyiciliği ifade
eden kutsalla olan ilişkileri belirleyici olmuştur. Bütün dinlerde aşkın güç ya da güçlere yönelik bir
inanç dikkati çekmektedir. Dinlerde yer verilen aşkın güçler, dinlerin karakteristik özelliklerine göre
değişiklik arzeder. Ancak birçok dinde aşkın güç olarak karşımıza Tanrı kavramı çıkar.

Halk arasındaki yaygın kullanımında din kavramıgenellikle kutsal terimiyle birlikte ele alınır. Öyle ki
din, zihinlerde öncelikle kutsal terimini çağrıştırmakta; kutsal alana yönelik duygu ve düşüncelerle
tavır ve davranışlarıifade etmektedir. Nitekim halk arasında yaygın olarak dinin Allah’tan kaynaklanan
ilahi bir yapıya da kurum olduğu ve çeşitli kutsal değerlerin ifadesi olduğu düşünülmektedir.

Çeşitli Batıdillerinde religio ya da religion terimleriyle ifade edilen dinin nasıl anlaşılmasıkonusunda
Batıda da çeşitli görüşayrılıklarımevcuttur. Dinle ilgili genelde yaygın olan kanaat, dinin, “insanın tanrı,
metafizik âlem ya da kutsala yönelik duygu, düşünce ve davranışlarınıifade eden sistem” olduğu
yönündedir.

Batıda, Aydınlanma döneminden itibaren çeşitli din bilimleri teorisyenlerince dile getirilen
tanımlamalar, din kavramınıniteleme konusunda yerinde bir ifadeyle “efradınıcâmî ağyarınımânî” bir
tarif değildir. Öncelikle dinin “ne”liğine ilişkin bu tarif, Batıkültür dünyasında, insanlığın tanrı, ahiret,
metafizik âlem ve kutsala yönelik kült ve ritüellerinden oluşan sistemleri ifade etme açısından
yapılmaktadır.

Dinler tarihinin önemi ve gelişim süreci
İnsanlık tarihi kadar eski olan dinler tarihi insanın din tecrübesini tarihsel gelişimi çerçevesinde ele
alan bir bilim dalıdır. Din ise insanın inanç ve değerlerini, davranışbiçimlerini ve sosyal çevresiyle olan
ilişkilerine yönelik kurumsal yönünü disiplin altına alır. Bu bağlamda dinler tarihi dinin inanç
sistemlerini, ibadet anlayışlarınıve cemaat yapısıyla birlikte kurumsal yönünü çeşitli yöntemler
çerçevesinde inceler. İslâm tarihinde dinler tarihine yönelik ilgi oldukça erken dönemlere kadar
uzanır.

Dinler tarihi çalışmalarında ele alınan konulara ilişkin öncelikli kaynaklar arasında ilgili kutsal metinler
ve diğer dinsel materyal başta gelir. Ayrıca gözlem, mülakat, anket vb yöntemlerle dinlere yönelik
saha araştırmalarıile ele alınan konunun özelliğine göre arkeolojik materyal de oldukça önemlidir.

Bundan başka konuya ilişkin ikincil derecede önem arz eden kaynaklara da araştırıcının
başvurmasıgereklidir. Örneğin çeşitli konularda apolojetik ve reddiye geleneğini yansıtan literatür ile
dinlerle ilgili yapılan çeşitli çalışmalar bunlar arasında zikredilebilir. Bundan başka 11. yüzyıldan
itibaren Milel ve Nihal başlığıaltında kaleme alınan eserler de İslâm Tarihindeki dinler tarihi
çalışmalarıaçısından oldukça önemlidir Bu başlık altında kaleme alınan eserlerde farklıinanç ve
düşünce sistemleri masaya yatırılmıştır.

Milel ve Nihal başlığınıtaşıyan ilk eserinAldülkahir el-Bağdadi’ye ait olduğu, ancak eserin günümüze
kadar ulaşamadığısöylenmektedir. Bundan başka İbn Hazm (Kitabu’l-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehvai ve’n-
Nihal), Şehristani (Kitabu’l-Milel ve’n-Nihal) ve benzeri birçok kişinin bu başlıklıeserler
yazdıklarıbilinmektedir. Milel ve Nihal başlıklıeserler dışında, İslâm bilim geleneğinde farklıdinlere
felsefi ve kültürel geleneklerin tanınmasına ve araştırılmasına dayalı“diyanat” ve “firak”
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başlıklıçalışmaların kaleme alındığıda bir gerçektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde İbnu’n Nedim
(Kitabu’l-Fihrist) ve Abu’r-Reyhan el-Birûni (örneğin Tahkik ma li’l-Hind, Asaru’l-Bakiye ani’l-Kuruni’l-
Haliye) gibi yazarlarca kaleme alınan çalışmalarıda bu bağlamda zikretmek gerekir.

Farklı dinlere ilişkin sınıflamalar
Dinleri karakteristik özellikleri, temel kavramlar, hitap ettiği muhatapları ve coğrafi yaygınlık
alanlarıgibi çeşitli açılardan tasnife tabi tutmak mümkündür.
Dinler içerisinde ortaya çıkan çeşitli yorumlar, mezhepleşmeler Bir dini gelenek içerisinde çeşitli
nedenle bağlıolarak zamanla bir takım farklıyorumlar ve bakışaçılarıortaya çıkabilir. Bu durum, oluşan
ve gelişen yorumların yapısına göre çeşitli itikadi, fıkhi ve siyasi mezhepleşmelere neden olur. Bu
mezhepler ana gövde din yorumuyla ilikili olup olmamasına göre ortodoksi ya da heterodoksi
şeklinde tanımlanır.

Dinler Tipolojisi/Tasnifi
Dinlerin çeşitli açılardan farklıtasniflere tabi tutuldukları dikkati çekmektedir. Dinle ilgili yapılan
tasniflerde dinin kendisinden hareketle yapılan tasniflerle tasnifi yapan kişinin dine yönelik
algılamalarının etkili olduğu görülmektedir. Örneğin geçtiğimiz yüzyılda yaygın bir söylem olarak
etkisini hemen her alanda hissettiren pozitivist paradigma kendi evrimci anlayışıdoğrultusunda bir
dinler tipolojisi yapmaya çalışmıştır.
Bu bağlamda dinler “ilkel dinler” ve “gelişmişdinler” şeklinde iki ana grupta toplanmış; dinin ilkelliği
ve gelişmişliğinde ise ilgili dine mensup olan insanların sosyo-kültürel yaşamlarıbelirleyici olmuştur.

Dinler inanç ve öğretilerinin merkezinde yer alan ana kavram veya değer açısından da  tanımlanmaya
çalışılmaktadır. Bu bağlamda örneğin Hıristiyanlık tüm inanç ve değerlerinde Mesih inancına
ağırlıklıyer vermesi nedeniyle Kristosentrik ya da “Mesih merkezli” bir dindir. Yahudilik
İsrailoğullarının seçilmişliği inancınımerkeze koyan etnosentrik bir din olarak, İslâm ise taviz vermez
tek tanrıcığıya da tevhid inancınımerkeze alan teosentrik (veya daha yerinde bir ifadeyle tevhid
merkezli) bir din olarak değerlendirilebilir.

Benzer şekilde inanılan tanrının sıfatlarıkonusunda da dinler arasında çeşitli farklılıklardan söz
edilebilir. Genellikle çok tanrıcıdinlerde tanrılar, insanın tecrübe dünyasından hareketle insan biçimli
ve insan nitelikli varlıklar şeklinde tanımlanır. Tektanrıcıinanç sistemlerinde ise Tanrıher ne kadar
mutlak anlamda aşkın bir varlık olarak düşünülse de yine de bu dinlerin kutsal metinleri tanrıile ilgili
mecazi tanımlamalara yer verirler. Yahudi kutsal metni Tanah’daki antropomorfik tanımlamalarla
Kur’an’daki kimi müteşabih ifadeleri bu bağlamda değerlendirmek gerekir.

Bu Özetin tamamını,Çıkmış Sorularını,Deneme Sorularını adresinize
gönderiyoruz!...
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