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Her toplumda tırnak içerisinde din kelimesini ifade etmek 

üzere kullanılan kelimelerden bazıları; 

 

Farsça: Din 

Hindoizm: Dharma 

Budizm: Dhamma 

Türkler: Drm, darm, nom, dem 

Çinliler: Kiao (Doktrin) 

 

DİN TARİFİ 

Tabii din: vahyi hiçe sayan kavramdır. İçindeki duyguya göre 

yaşamaktır. 

Batılıların tarifi:  

 Batıda yapılan din tarifinde kutsal ve insanın 

kutsallıkla olan ilişkisi dikkate alınır. Vahiy asla 

dikkate alınmaz. 

 Durkheim: Din toplumun kabul ettiği şeyin adıdır 

veya bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan 

şeylerle olan ilişkisidir. 

 Rudolf Otto: Din, insanı kutsal sağladığı şeylerle olan 

ilişkisidir. 

 Mircae Eliade: Kutsalın tecrübesine imandır. Tarih 

boyunca insan-tanrı ilişkisinin tamamı. 

 

İslam Alimleri tarifi: 

 Vahyi esas alır. 

 Seyid Şerif Cürcani: Din akıl sahiplerini peygamberin 

bildirdiği şeylere çağıran ilahi bir kanundur. 

 İmam Gazali: din kul ile Allah arasındaki 

muameleden ibarettir. 

 

DİNLER TARİHİ NEDİR? 

 Tarih ve filoloji yardımı ile yeryüzünde yaşamış, 

şuanda ölü olan ve yaşamakta olan bütün dinleri tarif 

ederler, tarihin verdiği dökümanlardan istifade 

ederek dinin tarihi gelişmesini ve bu gelişim 

sonucunda aldığı şekilleri inceleyen dinler tarihidir. 

 Her dini fenomen aynı zamanda tarihi bir 

fenomendir, saf bir dini fenomen yoktur. 

 Salt bir dini fenomen yoktur, çünkü zaman içinde 

yaşamını sürdürürken bir takım ilaveler alır ve 

saflığını yitirir (Kartopu) 

 

DİNLER TARİHİNİN KONUSU 

 

 Yeryüzünde yaşayan ya da şuanda yaşamayan bütün 

dinlerdir. 

 İnsanlığın inandığı değerler sisteminin tarihidir. 

 Dinler tarihi kültür tarihidir. 

 Dinler tarihi hak ve batıl ayrımı yapmaz. 

 

DİNLER TARİHİN METODU 

3 tane metodu vardır; 

1. Deskriptif (Nitelendirmeci Metot):  yeterci değildir, 

gözlem anket gibi teknikler kullanılır. 

2. Mukayese ( Karşılaştırma Metot): Bugün en çok 

başvurulan metottur. Farklılık ve benzerlikleri 

karşılaştırmak 

3. Fenomolojik Metot: Yorum teorisi, batıda 

hermonotik denir. 

Wander Low – Fenomoljik metodu gündeme getiren 

adam 

 

Hermonotik: Metnin görünen kısmının arka plandaki anlamı 

anlamak veya manayı yakalamak demektir. 

İlk Hermonotik çalışmayı Kutsal kitap üzerinde protestanlar 

yapmıştır. 

 

DİN BİLİMLERİ: 

1. Dinler Tarihi 

2. Din Fenomolojisi 

3. Din Sosyolojisi 

4. Din Psikolojisi 

5. Din Felsefesi 

 

DİNLER TARİHİNİN DİN FENOMOLOJİSİ İLE İLİŞKİSİ 

 Dini olayları, görüntülerin yapısını ve ortak notkaları 

tespit etmeye çalışır ve bu bilgileri dinler tarihinden 

alır. 

 Tarihi açıdan değil de sistematik açıdan 

değerlendirir. 

 Örnek olarak Kurban; bu kurban olayının perde 

arkasını ortaya koymaya çalışır. Kurbanla ilgili tarihi 

gelişimi Din Fenomolojisi Dinler tarihinden öğrenir. 

 Bazı çağdaş dinler tarihçileri, din fenomolojisini 

dinler tarihinin içinde yerleştirmeye çalışmışlardır. 

Çünkü dinler tarihi sadece işin görünen kısmını 

almayıp, dini fenomenlerin yapısı ve özüyle meşgul 

olunca din fenomenolojisiyle aynı çizgiye 

gelmektedir. 

 

DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI 

 

İslam aleminde dinler tarihi çalışmaları dediğimizde aklımıza 

ilk gelmesi gereken Kur’an’dır.  Çünkü Kur’an’da bir takım din 

mensuplarından bahsedilir. 

İlk sistematik çalışmayı İbn Hazm : Kitabul fasl fil milel vel 

ehvali ven nihal dir. 

 Rahmetullah Efendi: İzharul Hak 

 Ahmed eş Şehristani: El-Milel ven Nihal 

 Ahmed b Hazm: Kitabul Fısal Fil Milel vel Ehvali ven 

Nihai 

 Mansur el Bağdadi: el Fark Beynel Fırak 

 Abdülkerim el Hatip: el Mesih fil Kuran 
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Batıda Dinler Tarihi Çalışmaları: 

 Bilimsel anlamda Dinler Bilimi ifadesini ilk kullanan 

Max Müllerdir. – Din Bilimi ve Karşılaştırmalı Dinler 

Çalışması 

 Pettazzoni: Eski Yunanda din 

 Rudolf Otto: Kutsal 

 Mircea Eliade: Dinler tarihi el kitabı 

 Annemarie Schimmel: Dinler Tarihine giriş 

 Emile Durkheim: Dini hayatın iptidai şekilleri 

 

Ülkemizde Dinler Tarihi Çalışmaları: 

 Ahmet Mithat Efendi: Tarihi Edyan 

 Mahmud Esad Efendi: Tarihi Edyan 

 Şemseddin Günaltay: Tarihi Edyan 

 Mehmet  Aydın: Dinler Tarihine Giriş 

 Mehmet Aydın: Ansiklopedik Dinler Sözlüğü 

 

Türkiye’de eskiden ileri düzeyde iken daha sonra ikinci plana 

itilmesinin en büyük sebebi taassup ve ufuk darlığıdır. 

 Batıda ilk dinler tarihi kürsüsü 1873 yılında Cenevre 

de kuruldu. 

 1912 yılında Batıda dinler tarihinin yeni atılımının 

yapıldığı ve pek çok eserlerin yazıldığı yıldır. Bu 

yıldan sonra pek çok Avrupa ülkesinde dinler tarihi 

kürsüleri açılmış ve burada pek çok dersler ve eserler 

verilmiştir. 

Batıdaki çalışmalar iki ekol istikametinde devam etmiştir; 

1. Tekamülcü Din Nazariyeleri (Max müller- Tabiatçılık, 

Taylor – Animizm, Durkheim – totemizm, Frazer – 

Büyü, Marett – Mana) 

2. Bu Teoriye karşı çıkan Andrew Lang ve Wilhem 

Schmidt 

 

 Dinler tarihi derneği 1994 yılında kurulmuş 2003 

yılında Türkiye D.T olarak değişmiştir. 

 1950 yılında Amsterdam da 7. Dinler Tarihi Kongresi 

yapılmış, bu kongrede IAHR (Uluslararası dinler 

Tarihi Derneği) kurulmuş, EASR ( Avrupa Din Bilimleri 

Derneği)     *2005-2004] 

 

DİNİN KAYNAĞI 

Dinin kaynağı hakkında 2 temel ayrım var: 

1. Homosapines; ilk insan kültürün adamı 

 Dini kendisi yaratıyor 

 Tekamülcü din nazariyeleri geliştirmiş, bu 

kişiler dini sosyal bir vakıa olarak görüyor 

ve vahyi dikkate almıyor. 

 Bu adamlar eğer bir dinler tarihi kitabı 

yazmışlarsa nerden başlarlar? 

1) İlkel Dinler 

2) Politeist Dinler 

3) Düalist Dinler 

4) Monoteist Dinler 

2. Homo religiosus: dindar adam 

 Dinin kaynağından yüce tanrı kavramının 

olduğunu ileri sürerler. 

 Vahyi dikkate alıyorlar. 

 

Her ikiside kutsala ulaşıyor ancak ikincisi başlangıçta kutsalı 

bulurken birincisi daha sonra ihtiyaçlardan buluyor. 

Dinin Kaynağı Hakkında Görüşler 

1. Taylor: 

 Dinin kaynağının Animizm yani Ruhçuluk old. söy. 

 İlk insan ruhunun farkına rüyasında varmıştır. 

 Politeizm Animizmden çıkmıştır. 

 Animizmi ilkel kabileler yaygınlaştırır. 

 

2. Marett: 

 Animizm öncesi din 

 Dinin ilk şeklinin ruh inancı olmadığını, fakat gayri 

müşahhas bir güç olan MANA ile karşılaşmanın 

meydana getirdiği “mistik korku ve hayret 

duygusunun” dinin ilk şekli 

 

3. Frazer: 

 Dinden önce BÜYÜ var. 

 

4. Spencer: 

 Ata ruhlarından korkudur. 

 

5. Durkheim: 

 Dini hayatın ibtidai şekilleri 

 Dinin kaynağı sosyolojik bir temeldir. 

 Kutsal toplumun kabul ettiği kutsal şeydir. 

 Din sosyal tecrübenin yansımasıdır. 

 İlk sosyal ünite KLAN dır; ilkel kabilelerde aynı 

aileden gelen topluluğu ifade eder. 

 Klan totem tarafından şekillenmiştir 

 Totem olarak kabul edilen varlık kutsaldır. 

 Bu görüş tenkit edilmiştir; Avusturalya’daki gidip 

görmediği kabileler üzerinden bir yorum bir teori 

geliştirmeye çalışmıştır. 

 

6. Max Müller: 

 Dinin kaynağı NATURALİZM yani Tabiatçılık 

 Hinduizmin kutsal kitap koleksiyonunda önemli rol 

oynayan VEDALARA dayanmaktadır. 

 Filolojik tahlille yok edilmiştir. 

 

7. Andrew Lang: 

 İlkel kabilelerde ne Animizme ne de Totemizme 

rastlanmadığını, ancak “BİR YÜCE VARLIK” kavramına 

insanların inandıklarını ileri sürüyor. 
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 Dinin oluşumu adlı eserinde animizm, natürizm ve 

atalar kültürünü reddediyor. 

 

8. Wilhem Schmidt: 

 İnsanlığın önce bir yüce tanrıya inandığını, ancak 

daha sonra bu tanrıyı unutarak veya ihmal ederek, 

putlara saygı gösterdiğini açıklar. 

 İlk din gökte yaşadığına inanılan, iyilik sever, her şeyi 

bilen yaratıcı bir “Büyük tanrı” inancından ibarettir. 

 Başlangıçta her yerde bir ilkel monoteizm mevcuttu. 

 Lang’ın görüşlerini ileri götürmüştür. 

 

Lang ve Schmidt e yapılan Eleştiriler 

 Bu iki adamın görüşü aslında önemli iken Batıda 

geliştirilen pozitivist ve materyalist teorilerde etkisiz 

hale getirilmiş. 

 Özel tenkitler var; adam diyor ki Andrew Lang şair, 

bu adam dinle uğraşır, dinden anlamaz. 

 Wilhem Schmidt papazdır, dolayısıyla bilimsel 

düşünemez. 

Sonuç olarak batıda dinin kaynağı hakkında ittifak 

olmamaşıtır. 

Buna göre her din kendi tarihi içinde mütalaa edilmelidir ve 

kendi tarihi formu içerisinde mütalaa edilmelidir (Mircae 

Eliade) 

 

Dinin Kaynağı Hakkında İslam’ın Görüşü 

 Tamamen vahiy ve nübüvvet ile anlaşılır. 

 İlk din Tevhid dinidir. 

 Din duygusu fıtridir 

 Kendi içerisinde Tekamülcüdür. 

 

Din Duygusunun Kaynağı 

 Mircae Eliade dinin insanın şuurunda olduğunu 

belirtir. Din kutsalın tecrübesine imandır. 

 Kutsalın tezahürüne Herafoni denir. 

 Kutsalın şekli Şurungadır. 

 Kutsal olmasaydı Diyalektik Felsefe gelişmezdi. 

 Max Müller din öyle bir kuvvettir ki insana bitmeyen 

idrak kuvveti verir. 

 İslam’a göre insan din duyularıyla yaratılmıştır, din 

akıl sahiplerine hitap eder. 

 

İLKEL KABİLE DİNLERİ 

Dinler tarihçileri İlkel dinler tabirini asla kabul etmezler. Sanki 

ilkel bir din var bu din kendisinden sonraki dinlere bir zemin 

hazırladığı düşünüldüğünden pek uygun görmüyorlar. 

 

Arkaik: İlkel insan için bütün semboller dini bir anlam ifade ed 

İlkel Kabile Dinleri Deyince Nasıl Bir Tablo Çizeriz? 

 İlkel kabileler günümüzde yaşamakta olan veya yakın 

zamanlara kadar yaşamış bulunan, gelişmiş bir hayat 

tarzına ulaşmamış, geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla 

sağlayan küçük topluluklardır. 

 

İlkel Kabile Dinlerinin Özellikleri 

1. İlkel kabile dinleri sadece bir kabileye aittir. 

2. Bu dinler mahallidir, evrensel değildir. 

3. Bu dinlerin geleneksel kültür yapısı vardır. 

4. Kutsal kitap ve yazılı kaynakları yoktur. 

5. Din kurucuları yoktur. 

6. Yüce Tanrı inancı vardır. 

7. Fert dinin tabii üyesidir. 

8. Mana gücüne sahip kim varsa kutsaldır. 

 

 

MANA 

 Tabii olandan başka bir şeyin varlığını ifade eder. 

 Malezyalılar tabiat üstü güçler için kullanmışlardır. 

 Mana ile dolu olan şey kıymetlidir. 

 Mana gücü taşıyan eşyalar FETİŞTİR. 

 

YÜCE TANRI 

 İlkel kabile dinlerinde yüce tanrı inancı var ama 

tasavvur şekilleri farklı 

 Deus Otiosus: Gök tanrı 

 Her gök tanrı yüce tanrı değildir. 

 Bu kavramı Lang ileri sürmüştür. 

 

TABU 

 Polinezyaca bir kelime ve haram anlamına 

gelmektedir. 

 Bir şeyin tabiatüstü ve tehlikeli kudretini belirtir. 

 Totemler tabudur. 

 

TOTEM 

 Alamet, İşaret anlamına gelmektedir. 

 İlkel kabile mensuplarının kendilerine akraba 

saydıkları hayvan, bitki veya cansız şeylere verilen 

addır. 

 Totem kabilenin soyu ve atası olarak kabul edilir. 

 Şuringa Totemin resmine verilen addır. 

 Egzagomi: Dış evlilik 

 Durkheim dinin kaynağında Totemizm vardır. 

 

ŞAMAN 

 Şaman başlangıçta bir peygamberdir diyen ilim 

adaları var. 

 Ruhlarla münasebete, hastalıklara şifa verdiğine, 

istenilen bir takım sonuçların sağlandığına inanılan 

kimselerdir. 

 

BÜYÜ 

 Tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut 

kendisinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bir 
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takım tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya 

koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan 

işlerdir. 

 Antropolojik açıdan büyüyü ilk inceleyen Taylor 

 Frazer dinin kaynağında büyü vardır diyor. 

DİN BÜYÜ 

1. Cemaat anlayışı 

2. Günah anlayışı var 

3. Açıklık var 

4. Dua, ibadet var 

5. Dinde istismar yok 

1. Müşteri var 

2. Yok 

3. Kapalılık var 

4. Yok 

5. Din istismarı var 

 

Efsane ve Mitoloji 

 Mitos – Aslı olmayan söz, yalan söz 

 Logos – Akıllı söz 

 Egos – Düzenli söz 

 Efsane ve Mitoloji arasındaki küçük bir fark:  

 Efsane: Tanrıların, kahramanların ve kainatın 

oluşumunun hikayesidir. 

 Mitoloji: Bütün bu efsaneleri içine alan belli bir 

tarzda inceleyen disiplinin adıdır. 

 Mitoloji kelimesi bir taraftan Mitlerden oluşan 

Külliyat anlamına gelir 

 

AYİN 

 Genel anlamda bir dinin pratik yapısıyla ilgili olarak 

kullanılan kurallar ve törenler toplamıdır. 

 

FETİŞ 

 İçinde mana gücü var kabul edilen eşyalara fetiş 

denir. 

 İnsanlar tarafından taşınan fetiş eşyasının insanı 

koruduğuna inanılır. 

 

 

DİNLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 

Dinler Tarihi: 

1. İlkel Kabile Dinleri 

2. Yüksek Dinler 

3. Evrensel Dinler 

 

Joachim Wach: 

1. Kurucusu olan Dinler 

2. Geleneksel Dinler 

 

G.Mensching: 

1. Hak Dinler 

2. Evrensel Dinler 

3. Millet Dinleri 

 

Annemarie Schimmel 

1. İlkel Kabile Dinleri 

2. Milli Dinler 

3. Evrensel Dinler 

 

İslam: 

1. Hak Dinler (Vahye dayanan) 

2. Batıl Dinler (Vahye dayanmayan) 

 

 Neandertalin: En eski insan 

 

 

KONFÜÇYANİZM 

 


