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H' Sf,illetl*rarnsl l)f;nler Sariht Kongresi

I s.ggft lrol{.brlgrn

It; *e*e ewel Tckyonda, daha Snce de Ron:a ve A#sterdam'
da toplanan Milletlerarasr Dinler Tarihi Kongresi 9'1? Eylfil 1960

da Marbarg'da yaprlmlgtrr.IAHR (lnternational Ascaciatian for thp'History 
of RbHgion)' nu:: tprtiptredi$t Uu kongrelerilr gayes i, bilindigi

gibi, muhtelif dinlerirr tarihi hakkrnda yaprlan en son ilmt gahg;

malan ve elde edilen neticeleri 'bu saha ile uzaktan yakrndan il-
'giti ilim adarnXartna sunrnak, g6r{iglerl belirtmek ve meseleleri;

probtemleri sadece ilirn ve d*rih zaviyesinden rnii-nnka$a etrrriktir.
Bi"de, biririci pliinda Xsl*m Aragtrrrnalan Eastittisti ile ilahiyat
Fal*iltesinin brmu*la ilgi"li ilim dahnr' sCInra da, genel olarak ls'
tanbul ve Aukara ilniversitcleri Edeb,iyat 'Fakiiltelerinin tarih ve

felsefe qubelerini alfikadar eden bu kongre,'.dig'er ya*dan, rnemle-

ketimizde bir Din $trasl toplanmaslnln bahi's ksnusu nlmast se-

bebiyle, ayrlc* hususi bir ehemmiyet aLfedilmeye deSer bir mevzu
gibi goriinmektedir. 400 den fazla kimsenin katrldrfr bu kongre
iptidJi diiler, eski'dcg'u ve lbrant di;li, Sildizm va Japon, firelq-
Romie ve iran dinleri, islAm, Brahman dini, Hrristiyan ve Fenome-

nolaji oXmak iizere yedi seksiycnda qalrymt6, ogleden sonralart
datra briytik bir gogunlu$'u ilgilendiren genel mahiyette konferans*
-lar verilmiptir. Bu kangrenin hususiyetlerinden biri dini taassup

hislerinden uzak, objektif bir gekildc meseleleri tetkik ve izaha' 
galrgmrg'olmasr idi. Bir krstrn din adamlart ve Misyon*r tegekkiil-
.leri mensaplan ile birlikter Universiteterde dinler tarihi ile nregg*l
clan tarihcilerin ve felsefecilerin b$radh faelaca bir sayrda,bulun-
mug olmaiart bunua bir delili gibi gcirilnmekte, Marburg Univer-
sitesi gibf Pratestanlrg'rn begigi"sayrlahilecek bir {Jniversited* top*
lanmasl"da ayrrca aldkayr Eekmekte idi. Diger tarafta*; kongrenin
tlg geref bagkanrndan ikisi, Japo* Imparat*run$.n kardegi Frsns ve

Tokya ilniversitesi:Profescirii Mikasa ile Yeni Delhi'den Frofesqir
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Dr. S. Radhakrishan idi. Zaten bu kongreye Japonlar ile Hintliler
katabakk birer heyetle igtirak etmiqlerdir"

Isl&rn seksiyonuada bilhassa dikkati geken teblig",ler, Ankara
ilahiyat Fak{lltesi eski prcfes$rlerinden olnp'da bu kongrenin ge-
net sekreteriigi*i yapan Bayan Frof. Schimmel'in "Muhammet ik-

' balne gdre Zs,slan ve EbediyeL" korrusllildaki konf*rausl ile, Ka-
hire ilniversitesi Prafesorlerinden Ishak H'iiseynt'nin "lslAmiyetin
differ dinlere kargr takrnd:$r ta\rtrr", Tahran lJniversitesinde* Dr.,
Muhibhi'nin " islArn dininin Manihdiurn ile temasr " adh tebtiSler
almugtur. Bu sahadaki selflhiyettar ilirn adamlarundan ve memle-
ketirnizde iyi tanlnan Prafssdr F,{assignon raha[sruh$'r sebebiyle
maalesef gelernenrig ve bu seksiyan pf*grarnlna.konan ehemmiyetli
tebligini oki:yrimimrqtrr. Benares Universitesinde*i Ba5rin $. Basu'
nu$ Feridiiddin Attar*rn "Mantiklit Tayr" rna g$re $ufisme'i izatir
bri konglenin mevzuu gerqevesinde olmaktra beraber Dr, $zSrsrnan'
m "Dini ve"kiilt{lrel hayatta Harerlerin Avrupa v* Asy*tda syna-'drklbrr ro1" kpnusundaki tebligi daha fazla ,M{iwt*grikter kcngre-.-sinde 

tarttqilmrya rnilsaid bir rnevru idi"' 
Unrumi ko*feranslar igerlsinde bizi en gok atdkadar edeni,

giiphesiz ki, Kudiis *niversitesi Profe*rirleyiad*n G. Seholem'in
Ttirkiye'deki drir:meler l1*.kkrrrd* yaptrg'r teblif olm*gtur... Ddnme-
lerin tarihi h*kkrnda bilgi veren ve bunu XVIil. asrr ortalannda
Varqova'da Poionya Yahudileri arasrnda beliren Frankist hareke-
tine beneeten Israilli Prcfesdr, dann:etrerin sekti hakkrnda uzuir
zaman bir esrar perdesi mevcut olduiunu, 19?5 den sonra bazr
genglerln hakiki Tiirkliige intibaka karar verdikleri esnada, d$n-
ntelerin mahiyetin* dair yaptufularr agtklamalhnn biie bu topluluga
tesir etrnedigini ve onlan sarsmadi$rnr stiylemekte ancak, scn 20
senedenberi israil'de bu sekti terkedenler farafrndan orLaya konan
vesikalarrrr bu meyanda, 1800 tarihlerind* bu cemaatr yeniden teg-
kil$.tlandrran Lewi. Ben T*ba*nln yardrg'r lbrfinice ve Ispanyolca
dua lcitaplannrn ve sair*nin bu ::resele}re daha fazla bir aydrnlik
getirdis'ini blidirmektedir ki, lcendisinin bu. vadide yaptrg'r neqi:i-'
yatl takip eLmek her |ralde gok enteresan otacaktrr.

. Bu kongr'e dahi, dig"er smsali ilim, $nnat.ve kiiltiir kongreie-
.rinde yaprldiSr gibi, faydah,geziler tertiplemigti: Ewel6,fuIarburg
tabii rsansaralan ile gak giizeldi. Lahn nehri iia*rinde bulun'an ve
Fhilipp von Hess tarafrndan kuruimug pek eqki tJnivelsitesi ile
g'urur duyarak kendisini {Jniversite gehri (Universitiitsstadt}.diye
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adlandrran Marburg, biittin orfa qag' ltususiyetlerini ve gotik
mans*raslEll muhafaza etmekte, me$hilr gatosil, qehrin hriytik azizi
sayrlar $t. Elixabeth namrna yaprlan Katedrali' XVI.' asra {1515-
t5l5) ait halediye binast - ki aynt devre ail belediye binastrr: o[-
duSu gibl muhafaz*. eden civardaki Alsfel{ kasabasr da burrunia
mtiftehirdir - ile yukan- Hess Scilgesinds miistesna bir mevki al-
maktadrr. Aynci m'iize, krittiphane, argiv ve Universite kilinikl*i'i
ite de bugiin"modern ve lrakiki bir *niver"site gehrihiiviyetini-ta-
gluraktadrr,'Kongre tertipqileri, ayftr salnanda, civaralaki iabii
giiz*lliffi ve tarihi tinemi olan yerleri gezdirdiler. Bunlarln bagln*
da, M*rburg'a 40 kilometre kadar mesafede hnlunFn ve Mil*drn
??? senesinie St. BoniJatius Larafr*dan tesls edilen manastln ile
g<lhret yapan Arnoneburg kasahast vardtr. Manastll'ln yanlnda yap-

tlrrlan mektep ile birlikte scnnadan Bsnedikten iarikatine gesert

Arnonehurg, otuz sene harpleri esnas:nd* btiyiik rytlcadel*lere
sahne olmug ve nriistahkem mevkil ile ramatl uamae her iki mu-

hasrm taraf igin de bir rnridafaa nakt*sr haline gelmiqti. Kcngre
fryelerinin btitiin bir giintl ziyaretle geqirdi$i miihim bir gezisi- de

Fulda'ya yaprldr; Frotestan hiiviyetindeki Marbug'un tagrdlfi isme

mek*bil burast Barak qehri {i$arokstadt } "adtrlt almrg ve dairna

Katcliktiie sadrk kalrnrq bir gehirdir. Aynr adr tagryan bir nehrin

vadisinde hulunan Fr:lda, yirie St. Bonifctius'un talebi iizerine

$tr:rmius adinda bir papaa:n yaptlrdr$'l manastfr ile megFrur olmug,

sonradal Hrristiyan Misyonerli$inin gayretli xrertrceei ve Avrupa-
trrlrk fikrini beuimsiyen v€ yeyan kiiltsr hareketlerinde birinci'de-
recede rol.oyna*,qir, 1? as:rfrk bir tarih iginde vebritiin devirler
boyunca irnparitor ve krrallartn, m&ruf fikir ee sanat adamlarthln
Atiyri* bir memnuniyetle ikamei ettikleri. her zaman raibet grjs-"

terdikleri ve tabii giieellikleri ile d* al&kay: geken Fulda. br.rgiin

ds bir,Fiskoposluk merlcezidir ve buayr ziyaretimizde, Fulcla sa*

rayxnln biiytik ve rnEthtegem snlonunda . bir Kardinal K+ngre iiye-

Ie*ni sel*rnladr ve dinler tarihi tizerinde urirumi fakat seviyeli bir'

konugma yaptr'
Konscr, kitap ve ya?r sergiieri, fili*r takdimleri ve Hind dans*

lanr ile ze::ginlegtirilen bu kangrenin getrecek toplantrlarr Hindis-
ian'da (19d3) ve Arnerilca'da {1965} olacaktrr. Bazt memlekctlerfre

bu kongreyi tertipleyen Miltretl*rarasr Ceiniyetin Milli Komiteleri
buiundugu gtbi, bir goklarrnda da ntt*r'c*t degildir" Bu X. Icr:ng-

rnye bizim gibi ilk defa kahl*n IVI:str, P*lonya gibi mer:rleketler

de vardrr. Bu hususta bir ilmi organizasyon kurulup kurulmarnasl,
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dinler tarihi rirev*ur:nda rnittt bir'koniite teeis citilip wiilm*mdsi,
iiberinde durutr*cak Te slilnakaga edilebitrscek birkonudnr.Aneak,
'birfun fikrimire'g'Sre, hir taraftan dint tedrisat*mtisb*t ve ebfek*

.. 
i ,a tif bir veghe ve istikarnet verilmek i*tenitdiffi bir devirde, dig,er

'yandan, kiittiphanelerimizdeki pok aerrg*n Islarnt yasma &s*rleri ile
rlslem aragtrrrnalattna rnfikemn:el hir rernin'hamrtraynn rne!:ntreketi*'rnird* bu y*la girmek rre gelecek kcr*grelere haruuhkh ve organi*
're-"bir halde igtirak ederek Isl€rn dini t*rlfuine ait Sngn-ti gahgnia*
'lann mahsulleritri ilim fileraine tanrtmah'hlaumlu vs faydall alsa
'g$rektir.


