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ABSTRACT

Türker Ero lu*
Hatice Çi dem K ç**

In this study its argued that the terms belief , creed , confidence
and believement as different subjects particularly to demonstrate that
the terms of belief and believement are apart from themselves because
of difference on their meanings in Turkish Culture and basing this
culture we also try to give examples about what have to be understood
from belief and believement.

Bu çal mada genel olarak inanç, imân, itikad ve inan kavramlar
ele al nmakta; inanç ve inan kavramlar na farkl anlamlar yüklenmesi
gerekti i ortaya konmaya çal lmakta ve inan kavram ndan ne
anla lmas gerekti i, en az ndan Türk kültürü için, teklif edilmekte;
Türk kültürü esas al narak inanç ve inan
konusunda örnekler
verilmektedir.

During the examination of subject in belief and believement its
given informations with some explanations about the initial religion of
Turks “Gok Tanr ” (Sky-God) and some of the Turkish ancients that
change their religion because of different reasons until islamic period.In
this way, its seen that other religions between the first Sky –God and
the last Islam annihilated the Turkish Culture. On the other hand , we
also underline that the “Chamanism” is an element which takes place in
Sky-God believement not the initial religion that is wrongly known at
present.
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nanç ve inan konusu incelenirken Türklerin ilk dini olan Gök
Tanr dini hakk nda aç klamalarda bulunulmu ; slamiyet’e kadar geçen
dönemde ise baz Türk boylar n çe itli nedenlerle etkilendikleri dinler
hakk nda bilgiler verilmi tir. Böylece Türklerin ilk dini olan Gök Tanr
dini ve en son kabul ettikleri slamiyet aras nda kalan dinlerin Türk
kültürünü yok etti i görülmü tür. Türklerin ilk dininden bahsederken
günümüzde amanizm (Kaml k) olarak geçen ve Türk’ün dini olarak
ortaya sunulan sisteminin Gök Tanr dini içerisinde bir inan unsuru
oldu u vurgulanm r.

According to all these, its been explained with examples that the
main elements of Turkish Culture which have been brought after the
acception of Islam is still lives as a believement in our time. Thus, as we
mention in first paraghraph, belief and believement of Turkish Culture
were discussed ( by ourselves) making a difference like this for the first
time in Folk Science.

Yukar daki
dü üncelerden
hareketle
Türklerin
kendi
kültürlerinden getirdikleri unsurlar slamiyet’in kabulünden sonra
günümüzde bir inan olarak ya atmalar örneklerle aç klanm r.
Böylece ilk paragrafta de indi imiz Türk kültüründe inanç ve inan
kavramlar na farkl anlamlar yüklenmesinin gere i, ula abildi imiz
kaynaklar dikkate al nd nda ilk defa taraf zdan dile getirilmektedir.

Bir toplumun maddî ve manevî alanlarda meydana getirdi i
ürünlerin bütününe “kültür” denir. Kültürün olu mas nda ve
ekillenmesinde ya an lan bölgenin co rafi özellikleri, ekonomik ve
sosyal yap ile di er toplumlarla yap lan temaslar etkili olmaktad r.

*
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Ar . Gör., Sakarya Üniversitesi, Devlet Konservatuvar , Türk Halk Oyunlar Bölümü
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I D N, NANÇ, MÂN,

KAD VE NANI KAVRAMI

Kültürün en önemli kayna din ve inançt r. Ne kadar ilkel olursa
olsun, dinsiz ve büyüsüz halk yoktur. Ama bu yeteneklerinin s k s k
yads nmas na kar n, bilimlik tutumu olmayan ya da bilimsiz ilkel halk
da yoktur. Güvenilir ve yetkili gözlemcilerce incelenen her ilkel
toplulukta, birbirinden net olarak ay rt edilebilen iki alan bulunmu tur,
manevî alan; ba ka sözcüklerle büyü ve din alan , bilim alan .
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Toplumlar n kutsî sayd klar ve derin bir sayg yla uyduklar örf ve
âdetler vard r. Bunlar yasaklar do ru ve davran lara ili kin kesin
hükümlerle kuralla
lm r. Böyle örf ve âdetler her zaman güçlerle
özelikle de büyü gücüyle veya kötü ruh, hayaletle ba lant
r. Öte
yandan tabiat olaylar özenle gözlenmeden, bunlar n belirli kanunlarla
ledi ine kesin bir inanç duyulmadan, aklî bir dü ünme yetene i
olmadan, ne kadar ilkel olursa olsun hiçbir sanat veya beceri bulunup
gerçekle emez; avda, bal kç kta, tar mda veya yiyecek toplamada
hiçbir planl biçim uygulanamazd .
lkel insan her eyden önce pratik nedenlerden dolay tabiat
süreçlerini denetimi alt na almaya çal r. Bunu do rudan do ruya büyü
ve âyinler arac
yla yapar; bunlar arac
yla rüzgâr , f rt nay ,
hayvanlar ve bitkileri iradesi alt na almak ister. Ancak çok sonra, kendi
büyü gücünün s rlar
ö rendi i zaman korku veya umutla
yakararak veya meydan okuyarak daha yüksek varl klara seslenir. Kötü
ruhlara, atalar n veya tanr lar n ruhlar na. Bir yanda dolays z denetimle
öbür yanda yüksek ruhlara seslenme aras ndaki bu ayr mada Frazer
dinle büyü aras ndaki fark görür. E er onu büyülü biçimde yöneten
yasalar biliyorsa insan n tabiata do rudan egemen olabilece i inanc na
dayanan büyü bu yönüyle bilime akrabad r. Din ise; baz bak mlardan
insan acizli inin itiraf olup insan büyünün düzeyinden daha yükse e
kar r ve daha sonralar büyüye ba e dirmek zorunda olan bilimden
ba ms zl
korur.1 [ Malinowski; 1990: 7,8]
nsano lu acze dü tü ü durumlarda önce sanata ba vurur. Sanat
hem korunma hem de sanat arac
yla dünyadaki gidi e dokunarak bu
gidi i arzu etti i yönde etkileme maksad
ta r. Dans, tiyatro, futbol
vb. her türlü oyun ile müzik, heykel, resim vb. her türlü sanat n
kökeninde bu maksat vard r. Sanattan yeterli sonuç al namad
durumlarda ise büyüye ba vurulmaktad r. Büyünün ba vurdu u alan
ise daha çok dindir. [ERO LU; 2001: 5]
Sanat ve büyüden sonra esasta her ikisini de olumlu veya olumsuz
yönde etkileyen din, insan n hayat n bütününü sarmaktad r.
Din, fertler ve toplumlar için en büyük ihtiyaçt r. Tarihte dinsiz
ya ayan bir toplum görülmemi tir.
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nsanl k tarihi boyunca din kavram hakk nda çe itli tan mlar
yap lm r.
“Din; Tanr ’ya do aüstü güçlere, çe itli kutsal varl klara, inanmay
ve tap nmay sistemle tiren toplumsal kurum.”
Din, birle tirici ve toplay
bir faktör olarak da toplumlarda
önemli bir vazife görür. Topluluklar, belli bölgelere yerle en insanlardan
ibarettir. Toplumun fertleri özel ya ama ekilleri içinde birbirlerinden
ayr ki ilerdir. Bu kalabal
belirli amaçlar ve ödevler kar nda bir
bütün haline getiren kuvvet, dindir. O zaman birbirine yabanc olan
insanlar, tek fikir ve tek duygu etraf nda birbirleriyle kayna r ve bir
bütün meydana getirirler.
Din, bir disiplin olarak da fertlerin ve toplumlar n hayat nda
önemli bir rol oynar. te bu sebepler dolay yla fertlerin ve toplumlar n
ya ay lar
düzene koyacak tesirli ve etrafl bir kurallar sistemine
ihtiyaç vard r ki bu vazifeyi en faydal ekilde din yapar, vicdanlara ve
kalplere hakimdir. [ Pazarl ; 1993: 37,38,39,40]
1.1. nanç
Her hükmün iki mefhum aras ndaki münasebetinde tasdik veya
red vard r. Hüküm önce zihinde bir r zaya dayan r. Yani zihin, iki
mefhum aras ndaki bu münasebeti bazen do ru, bazen yanl diye kabul
eder. Do ru diye kabul edilen hükümler müspet, yanl diye kabul
edilenler menfî olur. Buna göre; hükmün temelinde bulunan r za olay na
“inanç” denir.[Boratav; 1994: 7]
nanç”; Tanr ’ya, bir dine inanma, imân, itikat, birine duyulan
güven, inanma duygusudur.” [TDK; 1998: 1080]
nanç”, sözlük anlam ile “ki ice, ya da toplumca, bir dü üncenin
bir olgunun, bir nesnenin, bir varl n gerçek oldu unun kabul
edilmesi” demektir.” [Boratav; 1994: 7]
Bu yönüyle bir psikolojik olay n ifadesidir. nançlar bazen
tamamen bir aklî ispat sonunda meydana gelir, bazen de bir otoritenin
veya ehâdetin eseri olur. Görmedi imiz halde Avustralya’n n varl na
inanmak gibi. Hissî sebeplerle de inanç meydana gelir.
nançta üphe yoktur. Hükümler müspet olsun menfî olsun kesin
olarak verildi i zaman inanç vard r.
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nançlar, toplumun tesiriyle zaman zaman beslenmezlerse söner
ve da rlar. Dinî tören ve âyinler, millî bayram ve törenler çe itli edebî
ve ahlakî yay nlar fertlerde durmadan inançlar birbirlerine a lar ve
kuvvetlendirir.
nanc n âmilleri yaln z ba na zihin veya irade de ildir. Belki zihin
ve iradeyle birlikte toplumun tesirlerinin beraberce ve bir arada insan
ruhuna yapt klar tesirlerin tümüdür. Bunlar n birle mesinden ve
kar mas ndan mürekkeptir.
Dinî olsun olmas n bir sistemin varl
etmek “inanç” kavram ile ifade edilir.

, öyle oldu unu kabul

1.2. mân
Dinî sistemin akîdelerine kalbî olarak inanmaya ve üphesiz kabul
etmeye ise “imân” denir. mâna kalp yoluyla var r. Her eyde kalbin
kemâlî artt r. Bu sebeple slâmî aç dan imânda 3 ekil vard r.
1. Avâm n imân (s rf taklit ve hüsn-i zanla her eyi kabul eder.)
2. Kelâmc lar n ve bilginlerin imân . (Muhakemeye dayanan bir
imând r fakat yine avam n imân na yak nd r.)
3. Ariflerin ve sufiyenin imân ki; ke if ve mü ahedeye dayanan
imând r; as l kavî imân bu mertebedir. [ Pazarl ; 1993:16]
mân”; inanc n ilk a amas r. Bu, insan n bizzat iradesiyle
Allah’ n birli ini varl yla tasdik etmesi anlam na gelir.
Ruhî geli menin ilk a amas da “imân” r. Bu inançtan maksat,
insan n bütün varl nda, kalbinde bu “imân” n varl
hissetmesidir.
Ki inin kalbine, ruhuna, Allah’tan ba ka bir ilah n, mâlikin, r zas
kendi hayat için yegâne gaye bilmesi, Allah’ n emir ve yasaklar ndan
ba ka hayat düzenleyen hiçbir gücün olmad
takdir etmesidir.
[Mevdudi; 1987: 27, 72]
slâmiyet’e göre; Muhammed Aleyhisselâm’ n, Allahü Teâla’dan
getirip bildirdi i eylerin hepsine kalb ile inan p, dil ile de ikrâr etmeye,
söylemeye
mân” denir. Hâdimî’ye göre anlamadan taklid ederek
inanmak da “imân” olur. [Hadimi; 1994:18]
Çok kere inanç (croyance) kelimesiyle imân (fai – faith) kelimesi
birbirine kar
r. nanç, zihnin bir faaliyetidir. mân ise bir dinin
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akidelerine ve emirlerine ispat edilmi hakikatler olarak inanmak ve
kabul etmektir. [ Pazarl ; 1993:13]
nanç, bir dü ünceye ba
bulunma, Tanr ya bir dine inanma;
imân, birine duyulan güven, itimat, inanma duygusu, inan lan ey,
görü ve ö reti”dir. Din ve inanç kavram birbirinden farkl r. Ayr ca,
din denen toplumsal kurum inanç ve tap nma adl iki bölümden olu ur.
Her iki bölümün temelinde de kutsall k ve yasak kavramlar yatar.
1.3. tikâd
Kaidelerin teferruatlar na uymak ise “itikâd” kavram içerisinde
yer al r.
tikâd içgüdü gibidir. mân ile itikâd aras nda ince bir fark vard r.
tikâd, hüküm ve tasdikler s
na dahil oldu undan muhtelif dereceleri
vard r. tikad derece kabul eder; imân ise derece kabul etmez. [Pazarl ;
1993:15]
1.4. nan
nan , sözlükte anlam itibariyle “ inanma, inan lan ey” [TDK;
1998: 1080] olarak ifade edilmektedir. Gelene e dayal olarak olu an
inanma pratikleri ve benzer eylere ise “inan ” denir.
Örne in; Türklerin eski dini olan Gök Tanr dinini ve onun
sistemini kabul etmek inanç kavram ile ifade edilirken, Gök Tanr
dininin ortaya koydu u kaideleri kabul etmek (cennet-cehennem, Gök
Tanr , gö e yükseli , iyelere inanma...) imân kavram ile aç klanabilir.
Gök-Türklerin Gök Tanr sistemi içerisinde yer alan iye (melek)
lerden al kar na inanmalar iman iken, günümüzde slâmiyet’i kabul
eden Türk toplumlar nda gelene e dayal olarak devam eden bir unsur
oldu u için “inan ” olarak de erlendirilmesi gerekti i kanaatindeyiz.
Bir çok kaynakta Türklerin eski dini amanizm olarak geçmekte ve
din kavram inan olarak ele al nmaktad r. Türklerin dini ve inan lar
ile ilgili çal malarda kar la lan en önemli sorunlardan biri Türklerin
dini konusundad r. Türklerin eski inançlar yayg n olarak Gök Tanr
dinine dayanmaktad r. nan lar nda ise kaml a ( amanl k) dayal
unsurlar yatar.
slâmiyet’i kabul eden Türkler eski dinlerinden baz unsurlar
bugünkü hayatlar nda devam ettirmektedirler. Örne in; geleneksel
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bayramlar z aras nda yer alan Nevruz ve H drellez’de ate yak p
üzerinden atlanmakta ve kötü ruhlardan, hastal klardan ar ld na
inan lmaktad r. [Boratav; 1994: 7]
Dinin asl nda ve esas nda olmayan, sonradan ç kar lan âdetler,
bid’ad’d r. Yunus, kendi ça
n tenkidini yaparken “Emr-i ma’ruf bu
dem kald bid’ad gelüp sünnet öldi” der. [Tatç ;1990: 212]
Tap nma derecesine varmadan eski kültürden getirilen unsurlar
slamiyet aç ndan mahsur te kil etmeyecek ekilde ya atma,
slamiyet’te “bid’ad” kavram içerisinde yer al r.
Gök Tanr inanç sistemi içerisindeki kaideler için “inanç ve iman”
kavram kullan labilir. Ancak, ayn unsurlar slâmiyet’i kabûlden sonra
(günümüzde) da ya amaya devam ediyorsa; Halk Bilimi aç ndan
inan olarak nitelendirilmesi gerekti ini dü ünmekteyiz.
Bu konuda ula abildi imiz kaynaklarda inanç ve inan
kavramlar n ayr lmad
inanç, imân, itikad ve inan kavramlar n
kar
ld görülmektedir.
Halk biliminin konusu olarak inan lar n bir niteli i de din, ahlâk
kurallar ndaki kesinlik ve kat a kar k bunlar n yerden yere,
topluluktan toplulu a de ik biçimler ve içerikler göstermeleridir. Türk
halk n büyük ço unlu unun ba land
slâm dinini ele alal m. Bu
dinin bir bütün olarak inançlar düzenini incelemek din tarihçilerine
dü er ama örne in; Konya, Kütahya, Erzurum köylerinin, Güneydo u
Anadolu Bölgesi halk n, veya Tahtac topluluklar n inan lar ndan
“resmî slâm dini”nin (medresenin, kitaplar n) ö rettiklerinin d nda
kalan bölü ü Türk halk biliminin konusudur. [Boratav; 1994: 7]
II. TÜRKLER N D
nsanl
olu turan bütün toplumlar belli inanç a amalar ndan
geçmi lerdir. Tabiat olaylar n a aç, güne e tap nma vb. inan lar
bütün toplumlarda görülmü tür. Totemizm, Animizm, Naturizm,
Dinamizm vb. gibi…
Türklerin bir k sm co rafyalar , kültürel etkile imleri sonucu
Budizm,
Maniheizm,
Zerdü tilik,
Musevilik,
Hristiyanl ktan
etkilenmi lerdir.
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Türkler çe itli dinî tecrübeler ya amakla birlikte, ba ka dinleri
kabul edenlerin say oldukça s rl kalm r. Çünkü Türkler, slâm
nda, ili ki kurduklar dinleri kendi inanç ve kültürleriyle
ba da ramam lard r. Bu nedenledir ki Gök Tanr dini ve slâmiyet
aras ndaki dinleri kabul edenler kendi benliklerini kaybetmi lerdir.
slâm d ndaki dinlerin, Türkler aras nda kabul görmemesi, o dinlerin
inanç sistemlerinin
Türklerin karakterine uygun dü memesine
ba lanm r.
2.1. Animizm
Türklerin en yayg n ve en uzun süreli olarak benimsedikleri din
Gök Tanr dinidir. Gök Tanr inanç sistemine sahip Türklerde yer ve su
kültleri önemli bir yer te kil etmektedir. nsanl n ilk inançlar ndan
olan Animizmin etkileri de bu kültlerde dikkat çeker. Özellikle kam
aman)lar dualar nda Gök Tanr ba ka olmak üzere kendilerine
yard mc olmalar için kültlerden de yard m isterler. Örne in;
Animizm’de a aç kutsald r. Ruhunun oldu una inan r. Türklerde de
aç kültü önemlidir. Kay n a ac kutsal kabul edilir. Ate kültü de buna
örnek verilebilir. Orta Asya’n n sert k
artlar nda
nmalar ,
yiyeceklerini sa lamalar için en önemli unsur ate tir ki bu nedenle
kutsald r. Ayr ca di er dinlerde oldu u gibi ate te fala bakma ve
kehanette bulunma Türkler aras nda da yayg nd r. Daha pek çok
örneklerini verebilece imiz bu unsurlarda animizmin etkilerini görmek
mümkündür [Tuna, 2000: 44].
2.2.Totemizm
Animizm gibi insanl
etkileyen ilk inançlardan biri de
Totemizm’dir. Totemler daha çok hayvanlardan olur. Kimi zaman da
söz konusu hayvan yerine onun bir parças (kuyru u, dili, pençesi, tüyü,
vb.) totem yerine geçer. Hayvan totemleri en çok avc kla geçinen ilkel
toplumlarda görülür. Hayvanlardan sonra ikinci s ray bitki totemleri
almaktad r. Daha seyrek rastlan lmakla beraber çe itli nesneler ile
rt na, ebem ku
vb. gibi meteorolojik olaylar da totem olurlar.
Ayr ca çe itli nesnelerden de totemler vard r. [Eröz, 1983: 32].
Tüm dinlerin kayna nda bulunan Totemizm Türklerde bir Tanr
vazifesi görmemi tir. Sadece Türkler için de il de co rafya da ya ayan
bütün milletler baz hayvanlar kutsal saym lard r.
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Totem toplumlar nda anaerkil yap söz konusudur. Bu özelli iyle
Totemizm, ataerkil yap ya sahip olan Gök Tanr inanc ndan
ayr lmaktad r. [Eröz, 1983: 32].
Türklerde de erli görülen hayvanlar n ba nda kurt gelir. Hun
devrinde atalar kültü haline gelmi tir [Çoruhlu, 1998: 111].
Uygur Türkleri’nin kuttan türeme efsanesi anaerkillikten,
ataerkilli e do ru geli mekte ve totem düzeyinden, bir sembol düzeyine
yükselmektedir [Tuna, 2000: 44].
Türklerin eski dininde kutsal olan kurt sembolü günümüzde
Anadolu’nun birçok yöresinde koruyucu güç, ans ve sa k getiren bir
inan olarak devam etmektedir.
2.3. Dinamizm
Do ada varoldu una inan lan; özellikle belli nesnelerde,
bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda daha belirgin olan, dinamik ve
mistik kuvvetle yüklü bulunma inanc na dinamizm denmektedir.
nsanlar çevreleriyle her zaman ilgilenmi lerdir. nsan n içinde
bulundu u çevre, çevre içinde olup bitenler, çevrede bulunan bitki
örtüsü, hayvan çe itleri, ta , kaya, orman, su vb. gibi do al ö eler o
çevrede ya ayanlar n her zaman için ilgisini çekmi tir. lkeller
çevrelerinde olu an olaylar gözleyerek birtak m bilgiler elde
etmi lerdir. Örne in; bitkilerin insanlar besleyen, türüne göre insanlar
zehirleyen ya da tersine baz hastal klar iyi eden bir öze sahip
olduklar na gözlem yolu ile varm lard r.
Kimi hayvanlar n uçabilme, yüzebilme, derinlere dalabilme;
çabukluk, a rl k, sessizlik vb. gibi yetenekleriyle insanlardan üstün
olma niteliklerinin fark na da gözlemleri sonucu varm lard r. nsanlar,
hayvanlarda, bitkilerde, do al ö elerdeki bu üstünlükleri kendi cinsleri
aras nda da görmü lerdir. Örne in; ilkel toplumlardaki baz kimselerin,
eflerin, ya lar n, kamlar n, büyücülerin, sava lar n, avc lar n
toplumun di er üyelerine bakarak iyi konu ma, fizik yap , cesaret,
parapsi ik, majik, hiptonik vb. gibi yetenek ve özelliklerle sivrilmeleri,
bunlar n çevrelerinde sadece korku ve sayg duymalar sonucunu
do urmam , ayn zamanda bu gibi kimselerde ba kalar nda olmayan
birtak m “ola anüstü” kuvvetlerin varoldu u görü ünü ve tasar
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da do urmu tur. Türklerin eski dininde de kam ve kültlere yüklenen
fatlarda da dinamizmin etkilerini görmek mümkündür.
2.4. Budizm
M.Ö. VI. yüzy lda Hindistan’da ortaya ç kan Budizm, Hindistan’ n
nda M.Ö. III. yüzy lda yay lmaya ba lam ; Baktriya ve Gandhara’da
mekan tutmu ; sonra Orta Asya’ya, Çin’e 372’den sonra Kore’ye
uzanm ; Tibet’e yerle mesi ancak VIII. yüzy lda olmu tur. [ Günay,
Güngör, 1997: 129]
Budizm, insanlara miskinli i tavsiye etmekte, Tanr anlay
aç kça yans tmamakta ve ahiret hayat na önem vermemektedir. Bundan
dolay Göktürkler, Budizm’in din olarak kabul edilmesini, kendi dinî
inançlar na, “töre”ye ve karakterlerine ayk
bulduklar için
reddetmi lerdir. Budizm’i kabul eden Türkler ile ilgili olarak Cah z
öyle demektedir;
“Türkler z nd kl k (Budizm) dinine girince art k harplerde ma lûp
olmaya ba lad lar. Türklerin en kahraman kabilelerinden Dokuz
Uygurlar kabilesi bunun misalidir. Halbuki Dokuz O uzlar, Karluk
Türklerinden say ca birkaç misli az olduklar halde, daima sava larda
onlardan üstün olurlard . Ne zaman ki z nd kl k dinine girmeye
ba lad lar ki, bu z nd kl k dini insanlar dünyadan el-etek çektirmek ve
yumu akl k telkin etmekte Hristiyanl ktan daha kötü tesir eder. Art k
onlar n kahramanl k duygular sönmü ve p
k olmu lard r.” [Erdem,
2000: 100]
“Bir k m bilginlerin ayk görü üne ra men, Köprülü’nün Türk
as ll olduklar
ve Sakalara kar klar
bildirdi i Yüeçiler, M.S. I.
yüzy n ortalar nda Sind ve Pencap’ sonra da bütün Kuzey Hindistan’
ele geçirerek Ku an hanedan
tesis etmi lerdir. Bunlar, ç Asya’da ve
hatta Çin’de Budizm’in yay lar olmu lard r.
Merv’de IV-VI. yüzy llara ait Budist külliyelerin kal nt lar
bulunmu tur. Buna ra men Bat Türkistan’da Budizm; Sasanilerin
destekledi i Zerdü tilik ve Mani dini kar nda pek tutunamam ;
Do u Türkistan’ n yerle ik çevrelerinde kendine daha uygun muhitler
elde etmi tir. Buhara ehri asl nda ad Budist manast rlardan almakta
ve anla lan özellikle Göktürkler zaman nda orada bir çok Budist
manast bulunmaktad r.” [Günay, Güngör, 1997: 129]
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2.5. Maniheizm
Tarihi kaynaklar Mani dininin Türkler üzerinde Uygurlardan önce
de etkili oldu unu göstermektedir. Bu din, özellikle Göktürk ka anlar
soyundan gelen Toharistan Yabgular n merkezinden ba layarak
çevreye yay lm r. Ancak Maniheizm’in Uygurlardan önceki yay
na
dair fazla bir delil bulunamam r. Eldeki malzeme büyük oranda
Uygur devrine aittir.
Maniheizm de Budizm gibi asl nda Türk toplumunun niteliklerine
pek uymuyordu. Bu nedenle Türkler Budizm de oldu u gibi, Mani
dininde de eski Türk inanç ve gelenekleriyle bu yeni din aras nda bir
sentez olu turdular. Her ne kadar ünlü Kara Balasagun Yaz ’nda
“bundan sonra et yiyen milletin pirinç yiyece i” söyleniyorsa da, bu tür
ifadelerin daha çok sözde kald
ve pek uygulamaya geçmedi i
anla lmaktad r.
Moyun-çur taraf ndan babas ad na dikilmi olan “ ine-Usu”
yaz nda “...gök, yer emretti, Gök (Tanr ) tutuverdi” ifadelerinden de
anla laca üzere bu dönemde Uygurlar Gök Tanr ’ya inan yorlard .
763’ten itibaren Uygurlar n resmi dini Maniheizm olmu tur. nan; 2000:
7]
Bilindi i gibi Uygurlar n Mani dinini kabul edi lerinin siyasi bir
amac da vard . Burada Hazar Türkleri yönetiminin resmî din olarak
Yahudili in de ik bir biçimini kabul etmeleriyle ayn amaç güdülmü
olmal r. [Çoruhlu, 1998: 259]
Ak nc ruhunu öldüren, gnostik düalizmi esas alan senkretik bir
dindir. Türklerin özelliklerine ayk olan bu din, Uygurlar n taht na
geçen Bögü Ka an’ n istemesine ra men, Türklerin tamam n dini
olamam ve kabul edenler de ba ml klar
uzun süre devam
ettirememi lerdir. [Erdem, 2000: 125]
2.6. Zerdü tilik
Zerdü tili in Fergana bölgesine giri i ço unlukla Sasani
mparatolu u döneminde olmu tur. Bir anlamda Sasanilerin devlet dini
durumunda bulunan Zerdü tilik, misyonerleri arac
yla do uya
do ru yay lma imkân bulmu tur. Bu yay lman n tarini kesin olarak
bilinmemekle birlikte Sasani mparatoru Afridun zaman nda oldu u ve
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rivayet edilmektedir. [Erdem,

Esasen Göktürkler döneminde imparatorlu un s rlar Horasan’a
kadar uzanmaktayd . Sasaniler döneminde, Orta Asya’da Hint etkisi
azalm ve buna paralel olarak ran millî dini karakterine bürünen
Zerdü tilik, ran’da Mani Dininin ortaya ç kmas ile yönünü Orta
Asya’ya çevirmi ti.
ran’dan kaçan veya ekonomik nedenlerle gelen Fars nüfus
sebebiyle, Türkistan’da yay lm olan Zerdü tilik, Orta Asya Türk kültür
ve sanat üzerinde de etkili oldu.
Ayr ca burada üzerinde durulmas gereken önemli bir husus da
Zerdü tilikteki ate kültüdür. Ahura Mazda’n n bir sembolü olan ate ,
ran kültünde tap nma objesidir. Halbuki Türklerde ate in sa k
getirece i, kötü ruhlardan ar nd raca dü ünülmekte, temizleme arac
olarak görülmektedir. Bu sebeple Türklerdeki ate kültünü Zerdü ti bir
unsur olarak kabul ve takdim etmek uygun de ildir. [Güngör, Günay,
1997: 129]
Kültürel yay lma kar konulmaz bir unsurdur. Bu nedenle geni
co rafi alanlara yay lm toplumlar n birbirlerini etkilemediklerine dair
bir sav z olamaz.
2.7. Hristiyanl k
Türklerin aras nda taraftar bulan dinlerden biri de Hristiyanl kt r.
Hristiyanl n Orta Asya’daki varl
ile ilgili bilgiler ise IV.
yüzy ldan daha ileri gitmemektedir. [Örnek, 1995: 24]
Gagavuz ve Çuva lar aras nda ya ayan örf, adet ve gelenekler,
onlar n eski dinî inan lar Hristiyanl k içinde de devam ettirdiklerini
hissettirmekte ve onlara, di er Hristiyan topluluklardan ayr bir gözle
bak lmaktad r. [Erdem, 2000: 125]
2.8. Musevilik
Co rafî bak mdan kültürel geçi yolu üzerinde bulunan Hazarlar,
kesin olmamakla birlikte, Bulan Hakan hakimiyeti zaman nda
Musevili in Karay mezhebini kabul etmi görünmektedirler. lkin
Göktürkler gibi Sasanilerle ittifaka giri en Hazarlar n, daha güçlü
Müslüman Arap ve Hristiyan Bizans mparatorluklar kar nda, her iki
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imparatorlu un da dinine itibar etmeyerek Musevili i seçmelerinde, bu
süper güçler taraf ndan yutulup erime ve yok olma kayg yla ve
anla lan siyasi, sosyal, kültürel mülahazalarla hareket ettikleri ya da en
az ndan bu tür faktörlerin onlar n dini tercihlerinde birinci derece rol
oynad dü ünülmektedir. [Erdem, 2000: 101]
2.9. slamiyet
X. yüzy lda slâmiyet Türkler aras nda Türklerin kendi istekleriyle
zl yay lmaktayd . 920 y nda Karahanl lar’ n slâmiyet’i kabul etmesi
ve Volga çevresindeki Bulgar Hakanl nda slâmla man n görülmesi ile
slâmiyet 940-950 de Urallar ve Sibirya’ya yay ld . Türklerin büyük
ço unlu unun Müslüman olu uyla önce Maniheizm, Zerdü tlük,
Hristiyanl k, Budizm kalkma derecesine gelmi tir. [Tanyu, 1986: 105]
Türklerin Müslüman olmalar hem slâm tarihi, hem Türk tarihi
bak ndan, dolay yla bütün dünya için pek önemli bir olayd r. Bu
sayede Türkler birli e kavu mu
ve eriyip yok olmaktan
kurtulmu lard r.
Türklerin slâm dini ile olan ili kileri hususunda
Dani mend’in u de erlendirmesi önemlidir.
“Sünnî slâm bugünkü varl
Türk rk da millî varl
n
borçludur.”[Erdem, 2000: 106]

. Hami

ne derece Türklere borçluysa,
bekâs
ayn derece slâm’a

Ba ta Süryani Mikail olmak üzere, pek çok din bilgini, dü ünür ve
ara rmac , Türklerin slam dinin kabulünde, slamiyet gibi Türklerin
de geleneksel dinleri itibariyle Tek Tanr ’ya veya Gök Tanr ’ya
inanmalar n önemli rolünün bulundu unu ifade ediyorlar. Ayn
ekilde Türklerin eski dinlerinin slamiyet gibi Tanr ’ya ibadet
konusunda kurbana yer vermesi, orada ruhun ölmezli i ve ahiret
inanc n bulunmakta olu u, slamiyet’in ahlaki kaidelerinin eski
Türklerin “alp”lik anlay na ve adalet kavram n da eski Türk
“töre”sine uygunlu unun ve nihayet slamiyet’in cihat telâkkisinin
Türklerin fütuhat ve cihan hakimiyeti görü üne benzeyi inin Türklerin
slam dinini seçmelerinde etken olduklar anla lmaktad r. [Günay,
Güngör, 1997: 174]
Yukar da verdi imiz bilgilerde Türklerin Gök Tanr dini öncesinde
ve sonras nda etkilendikleri dinler hakk nda bilgi verilmeye çal lm r.
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Türk kültürünün olu mas nda önemli yeri olan Türklerin eski
inanç ve inan lar n incelenmesi Türk kültürünü anlama ve
alg lamam za yard mc olacakt r.
2.10. Kaml k ( amanl k- amanizm) ve Gök Tanr Dini
Türk kültüründeki inanç ve inan unsurlar belirlemek için, ilk
olarak Gök Tanr dininin incelenmesi gerekmektedir. Türklerin
slâmiyet’ten önce bütün Türk topluluklar nda yayg n ve uzun süreli
dinleri Gök Tanr dinidir. Fakat günümüzde hatal olarak birçok
kaynakta amanizm olarak gösterilmektedir. Falc k, büyücülük, halk
hekimli i, â kl k vb. hususiyetleri üzerinde bulunduran Kaml k
kurumu Türkiye Türklerinde bu görevlerini Alevi dedelerine, Bekta î
babalar na, berberlere, halk hekimlerine, â klara, falc lara devretmi tir.
Fakat halen Orta Asya’daki Türklerin dini aras nda kamlar, slâmiyet’le
birlikte varl klar sürdürmektedirler.
Yüzy
n ba lar nda ve ortalar nda birçok Türk ara
dikkatli inceleme yapmadan kendi dinlerine
amanizm ad
vermi lerdir. Fakat daha sonralar yap lan yo un çal malar sonucu,
Ya ar KALAFAT, Hikmet TANYU ve (ilk eserleri hariç) Abdulkadir
NAN Türk dininin Gök Tanr dini olup; Kaml k ( amanizm) n
slamiyet içindeki falc k, büyücülük, otac k, â kl k vb. unsurlar
yans tan bir kurum oldu unu kabul etmi lerdir. Gök Tanr dininde
kültler olmas na ra men inan lan, korkulan, dua edilen bir tek Tanr
vard r. Kam inan lar nda ruh kavram daha yo undur. Animist bir
unsur olarak canl cans z her eyin ruhunun oldu una inan r. Ancak
bunlar yer yer kutsal ruhlar mertebesindedir. Gök Tanr ’dan ba ka
unsurlara da (güne , ay vb.) Tanr s fat verilmektedir.
amanizm ifadesindeki “izm” tak yayg n olarak kullan lmakla
birlikte amanl k kurumu bir din sistemi veya bir dü ünce sistemi
olmad için izm tak
n kullan lmas pek uygun olmasa gerektir.
Hakasyal kam Leonid Gorbatov ile yapm
oldu umuz
görü mede kendilerinin aman de il kam olduklar
“deli adam”
anlam na gelen aman ifadesinin Ruslar taraf ndan kendilerine
yak
ld
belirtmi tir. slamiyet’in ula amad Türk toplumlar n
dini pek çok kaynakta amanizm olarak gösterilse de buradaki Türkler
eski dinleri olan Gök Tanr dininin sistemlerini kabul etmekte ve
ya amaktad rlar. Halk hekimli i, ruhlarla temas, falc k ve büyücülük
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gibi özellikleri bulunan ah slar n Hakas Türklerinde “Kam”, Yakut
Türkleri aras nda erkek kamlar için “Oyun”, kad n kamlar için ise,
“Ödegen (Udagan)”; K rg z Türklerinde “Baks ”; Kazak Türklerinde
“Baksi” olarak nitelendirilmektedir. Türk toplumlar nda bu isimleri
almakla birlikte amanl k dünyan n birçok bölgesinde kendine özgü
olarak ya am ve ya at lmaya da devam edilmektedir. [Turan; 1998: 95]
Eski Türkler’de Kaml k ( amanl k) kültü, ço u zaman bir din
olarak anla lm olmakla birlikte, yap lan ara rmalar bu kültün bir din
olmay p tamamen bir sihir karakteri ta
, hatta Tanr ve yer-su
inançlar yla bir ilgisinin bulunmad
ortaya koymu tur. Kam
aman), kendi usûlleriyle kazand
“extase” hali içinde ruhunun
göklere yükselmek veya yer alt na inmek ve oralarda gezip dola mak
üzere, bedeninden ayr ld
hisseden bir “transe” ustas r. Transe
halindeyken ruhlar hükmü alt na alarak ölülerle, eytanlarla, cin ve
perilerle irtibat kurar. Radlof’un verdi i bilgiye göre, Kamlar n
amanlar n) yapt klar ayinler, alemin hâlîk olan Tanr ’ya ibadet ve
duadan ibarettir. Kad n kamlar ( amanlar), Çin ülkesinde bir felaketi
gidermek için dualar ve dini ayinler icra ederlerdi. Kamlar ( amanlar),
hem sihirbaz ve kahin, hem de sinir hastal klar
tedavi eden bir nevi
ruhani tabiplerdi. Türk topluluklar nda kurban sunma törenlerinde
kamlar ( amanlar) hiçbir vazife almazlard . [Güngör; Günay; 1997: 94]
Rus ara
lar da eski Türk dini sistemini tek tanr dinden
ziyade fal, büyücülük, sa altma tekniklerini de içine alan ve din sistemi
dahi olmayan kaml k inan lar yla izah etmeye çal
lard r. Bunun
sebebi bir milleti uygarl n en üst düzeylerine ç karan tek tanr
sistemden soyutlama çal malar olabilir. Özellikle daha çok k r
kesimlerinde yer alan kaml k inan lar ilk ara rmalar n oda
olmu tur ve maksatl olduklar
dü ündü ümüz Ruslar n dikkatini
çekmi tir. Yay mlanan çal malar n ço unda Türklerin dini olarak
kaml k inan lar gösterilmi tir ve ne yaz k ki bu bilgiler yeterli inceleme
yap lmaks n birçok Türk yazar n eserine kaynak olarak girmi tir.
Eski Türkler çok geni sahalara yay larak hudut bölgelerinde
yabanc din ve kültürlerin tesirlerine maruz kalmakla beraber, XI.
yüzy lda slâmiyet kabul edinceye kadar Gök Tanr dini hakim bir
ekilde varl
devam ettirmi tir. Bu nedenle eski Türklerin inançlar
incelenirken Gök Tanr dininin sistemati i hakk nda bilgi verilmelidir.
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Hunlar devrinde “Tanr ” kelimesi hem gö ü hem de uluhiyeti
ifade ediyordu. Bu devrin hükümdarlar na verilen “Tanr kutu” ünvan
da Türklerin ilâhi hakimiyet telâkkisinin ba lang
n, gökle alakal
oldu unu ve tek Allah inanc na do ru bir tekâmülün mevcudiyetini
gösterir. Nitekim Gök Türkler devrinde gökle alâkal olmakla beraber,
mücerret mânas ile, tek bir “Tanr ” n varl inanc meydana ç km .
Gerçekten Orhun kitâbeleri yer, gök ve bütün mahluklar n yarat
,
insanlar n iyi veya kötü kaderlerini tâyin edici bir “Tanr ” fikrinin art k
te ekkül etti ini göstermektedir. Türkler bu devirde yükseli ve
sukutlar na, kabiliyetli veya kabiliyetsiz ka an ve beylerin kendi
kaderlerinde vas ta olmas mutlak bulundu una inan yorlard . Tardu
Ka an, bir seferinde, askerleri ve hayvanlar aras nda hastal k ç kmas
Tanr ’n n bir gazab say yor ve bundan titriyordu. Ba ka bir han da
Çin’lilerle ma lubiyetini ilâhi kadere ba yordu. Bizans tarihçisi
Theohylaktos Türklerin, topra , suyu, ate i ve havay (dört unsuru)
takdis etmekle beraber, sadece, yerlerin ve göklerin hâliki bir Tanr ’ya
tapt klar , ona at, s r ve koyun kurban ettiklerini, istikbali haber
veren kâhin (kam) leri oldu unu söyler. X. asr n ilk yar lar nda O uzlar
ziyaret eden halifenin elçisi, bn Fadlan “ Bir Türk zulüm gördü ü veya
bir zorlukla kar la
zaman ba
yukar kald p ‘Bir Tangr ’”
diye dua etti ini söylemekle Türklerin Allah inanc hakk nda bize güzel
bir fikir verir. [Turan; 1998: 95]
Yap lan ara rmalarda farkl dinler atfedilse de Gök-Türk’lerin
Gök Tanr dini sistemini kabul ettikleri kesindir. Din adamlar
huzurunda münaka aya ça ran Mengü Han da “Biz sadece tek bir
Tanr ’n n varl na, onun sâyesinde ya ad
za ve onun emri ile
öldü ümüze inan yoruz.” derken Gök-Türkler devrinde var lan yüksek
bir uluhiyet inanc n devam etti i görülmektedir. Gerçekten Mo ollar
hakk nda bilgi veren yabanc müellifler bu vesile ile kaml ( amanl )
da ayd nlatmaktad rlar. 1245’te Lyon’da toplanan Hristiyan Ruhani
Meclisi’nde Rus Ba piskoposu Petro Mo ollar n her sabah ellerini gö e
kald p Hâlik’e dua ettiklerini bildirir. P. Carpini ve Mahhew Paris’e
göre “Onlar tek Tanr ’ya inan rlar ve onu görünen ve görünmeyen her
eyin yarat
bilirler. Dünyada mücazât ve mükafat da onun emri
sayarlar. Fakat ona dua ve ilahilerle ibadet etmezler” der. Marco Polo
ise; “Semavî en yüksek bir Tanr ya taparlar; fakat sadece hayat ve
hhatlar için dua eder ve ona “Mengü” (ebedi) s fat
verirler” ifadesi
ile bu inanc biraz daha ayd nl a kavu turur.
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Gök-Türklerin tek Tanr inanc na yükselmeleri mühim bir hâdise
olup millî uurun çok ileri bir dereceye ula mas , kültür ve yaz n
yay lmas da bu devre rastlar. Eski ça lar n Yunan’l , Roma’l ve ba ka
medenî kavimleri çok Tanr bir devrede bulunmakla beraber din
tarihçileri, hakl olarak, tek Tanr inanc na eri meyi ileri bir derece
sayarlar. Fakat ne yaz kt r ki bu dü ünce senelerdir çürütülmeye
çal lm r. Türkler bu yüksek ve mücerret Tanr telâkkisine varmakla
beraber, ba lang çta onu yine de gökte dü ünüyorlard . Bu sebeple Tanr
kelimesi hem gök ve hem de Allah mânas nda kullan yordu. Nitekim
Türkler Allah’ “Gök Tanr ” ad ile an yorlard . [Turan; 1998: 95]
Asya Hun Hakan Mo-tun, M.Ö. 176 da Çin mparatoru’na
gönderdi i mektupta, kendisinin Tanr taraf ndan tahta ç kar ld
belirttikten sonra askeri zaferlerini Tanr ’n n inayeti ile kazand
ifade
etmi tir. Kitabelere göre Tanr , kainat n ilk sebebidir ve yarat
r.
[Güngör; Günay; 1997: 94]
aban Kuzgun, Eski Türk inanc ndaki Allah’ n “Tengri teg Tengri”
tan ndan hareketle, Allah’ n “Vacibu’l-Vücûd” olu u hususunun,
eskiden beri Türkler taraf ndan bilindi ini, Türklerde var olan inanc n
zamanla dinleyenlerin kavrayamay
sonucu bozulmu olabilece i
üzerinde durulmu tur [Kalafat, 1998: 40].
III. MÜSLÜMAN TÜRKLERDE GÖK TANRI D

N ZLER

Tek Tanr fikrine ula an Türkler’de öte dünya, cennet (uçmak),
cehennem (tamu), hesap verme, k yâmet günü (ulu gün) kavramlar
vard r. Bu tabirleri slamiyet’i kabul ettikten sonra da kullanmaya
devam etmi lerdir [Köseo lu, 1990: 35].
Türkler slâmiyet’i kabul ettikten sonra da Allah kavram ile Gök
Tanr kavram aras nda kalm lard r. slâmiyet’e göre Allah her
yerdedir. Bu kavram n bilinmesine ra men örne in; Tunceli’de
kanmak üzere getirilen cenazeyi Salat-ü Selamlarla üç kere havaya
kald rmak, yere indirmek dördüncü de tene ir tahtas na koyma i lemi
yap r. Bu uygulama Urfa-Hilvan’da da vard r. [ Kalafat; 1996: 54]
Nan, Karay Türklerinde, “Gök Ekme i” olarak tan yor ve kutsal
say yor. Do u Anadolu’da ise nan, ekmek anlam ndad r. Gök’ün
kutsall
ve ekme in kudsiyeti “Gök Ekme i” eklinde birle mi tir.
Erzurum ve Erzincan’da, Do u Anadolu’nun daha bir çok yerinde
yemin edilirken; “Ekmek çarps n”, “Ekmek Kur’an Çarps n”, “Kur’an
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Çarps n” denir. Kur’an- Kerim’in Allah kelâm ; ekme in, Allah’ n
nimeti oldu u bilinir. Ekmek ile Kur’an aras nda z mnî bir ortakl k,
yak nl k kurulur. Tasavvuf da ay ve güne , bölü ülen bir nimete somuna
benzetilmi tir.
Malatya, Sivas ve Tunceli Bekta ileri ikrar verirlerken;
“Gök Babam z
Yer Anam z
Sa

z Cennet

Solumuz Cehennem
Önümüz Kabe-i Beytullah
Arkam

Göremiyoruz

Gayba hükmeden bir Allah” demektedirler.
Miraç olay nda Hz. Muhammed’in göklere ç kt
ve Allah’la
konu tu u bilinmektedir. Gök, slâmî inançlarda da kutsal kabul
edilirken Kars’ta ve Van’da haks zl k yaparak küçük menfaatler elde
edenler için, “Ba gö e ula ” veya “Ba n gö e ula ” denir. Bu
“yüceldin mi, en yüksek olana m ula n?” anlam ndad r. Tar k Bu ra,
Osmanc k isimli eserinde, “Yar n güne daha bir görklü do acakt r.”
ifadesini kullanmaktad r. Göklü do mak, daha bir ulu do makt r. Gök
kelimesi burada s fat olarak güne in önüne geçmi tir.
Kerkük Türkmenleri aras nda “Adam n kendi burada yoksa
Allah’ buradad r” tarz nda ifade edilen bir inanç vard r. Bu inanç
Anadolu’da bir kimsenin hakl
ortaya koymak için, “ kendisi yok
Allah’ var” denilir. slâmiyette Allah bir tanedir ve o her yerde haz r
naz rd r. Bütün kâinat n Tanr ’d r. Yukar daki iki misal bize, her
korunan ki i, cisminin olmad
yerde olabilen adeta “ki i ruhu”
eklindeki bir inanc n slâmile ti ini dü ündürmektedir.
Azerbaycan Türkleri aras nda da Allah’ gökte dü ünme temayülü
vard r. Tanr ’ya ükredilirken, ükreden kimse güne e döner ve
ükredilen nimet güne e çevrilir. Güne de ilahî bir hikmet varm gibi
kabul edilir.
Kars’ta ve A kale’de “Ma rurlanma padi ah m senden büyük
Allah var” tabiri, insafs z ve büyük konu an kimseler için kullan r ve
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çok kere de bunu söylerken ki i kafas yukar kald r veya gökyüzünü
parma
ile i aret eder. Keza Kars’ta “Merhamet et insafa gel”
anlam nda “Allah’a bak, bu kadar da olmaz” denilirken, yüzünü gayri
ihtiyar ve belirli belirsiz yukar ya döndürür. Böylece Allah’ n yukar da
oldu una inand
intiba
b rak r. Adeta insan n eli kendi semas nda
Rabbini gösteremeyece i için onun zahiri sema olarak gösterilir.
Yahya Kemal Beyatl ’n n “Kendi Gök Kubbemiz”i vurgulam
olu u da, Türklerde ki i o lu ile gökyüzü aras nda, adeta özel bölge tesis
oldu u anlam veriyor.
Kendi Gök Kubbemiz alt nda bu bayram saati - Dokuz asr nda
bütün halk bütün memleketi” ifadesi Gök Kubbenin Türklü ün çad
oldu u intiba
veriyor. Bu inanc n temelinde, belki de Türk töresini
yürütmeleri için Türk ka anlar
tahta ç karan Tanr n Gök’te
dü ünülmü olmas fikri vard r.
Tasavvufa göre, Allah her yerde olmas na ra men gö e dönmek/
bakmak/ el açmak do rudur. nsan n bedeni, Yeryüzü/ Arz; Rabbi ise,
o arz n semas nda olan nurdan bir vücuttur. Rahmet gökten iner. Zahiri
bedeni besleyen Hz. Muhammed’in nuru, güne ten, gökten iner
[Kalafat, 1998: 43].
Görüldü ü üzere slamiyet’e göre Allah her yerdedir. Bunun
fark nda olan birçok Müslüman yine de Allah’ gökte anmaktad r. Bu
unsur eski inanc zla birlikte belki de gö ün sonsuz, bilinmez, bereket
verici, bereket al
unsurlar meydana getiren bir vas ta olmas ndan
dolay r.
slâmiyet’in kabûlüne ra men Gök Tanr dininden getirilen
unsurlar ya amaya devam etmi tir. slâmiyet anlay
Gök Tanr
dininden getirilen inançlar n günümüzde inan olarak devam etmesine
müsaade etmi tir.
Halk Bilimi’nin de önemli ara rma konular ndan olan inanç ve
inan lar di er konular n da temelini olu turmaktad r. Günümüzde
insanlar n “bat l inanç” diye niteledi i inan lar n kökeni Türklerin eski
dinine dayanmaktad r. Bu nedenle ba ka milletler için “bat l inanç” olan
kavramlar Türk milleti için bu s fat n d nda kalmaktad r.
Gök Tanr dini döneminde din sisteminin getirilerine uymak inanç
iken, Türklerin slâmiyet’i kabullerinden sonra geleneklerinden
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getirdikleri unsurlar yeni dinleriyle beraber ya atmalar inan
ile ifade etmek gerekti ini bir kez daha vurgulam olal m.

kavram

Netice itibariyle Türklerin eski dininin Gök Tanr dini oldu unu
söylemek mümkündür. Bu din içerisinde iyi ve kötü iyeler rol
oynamakta,
dinin genel esaslar günümüzdeki semavî dinlere
benzemektedir.
IV. SONUÇ
Bu çal mada din, inanç, imân, itikad ve inan kavramlar ndan
hareketle Türklerin dini ve Türk kültüründe inanç ve inan ö eleri
tespit edilmeye çal lm r.
Bu konuda çal an yazarlar n konuya bak
ele tirir tarzda yakla mlar dikkat çekicidir.

aç lar ve birbirlerini

Örne in; Osman Turan, Mehmet Altay Köymen, Süleyman Hayri
Bolay, Ziya Gökalp; konuyu incelerken Türklerde Totemcili in varl
ileri sürmü lerdir. Osman Turan, Mehmet Altay Köymen ve ba lang çta
Abdülkadir
nan Eski Türk dininin
amanizm dini oldu u
belirtmi lerdir. Ziya Gökalp ise amanizmin din de il, büyücülük
oldu unu belirtirken, Hikmet Tanyu, brahim Kafeso lu, Bahattin Ögel,
Dursun Y ld m gibi ara rmac lar Eski Türk dininin tek Tanr
oldu unu aç klam r. Osman Turan daha sonra tamamen Hikmet
Tanyu’nun fikirleri do rultusunda Türklerin semavî bir dinlerinin
oldu unu aç klam r. Baz lar ise “Eski Türk dini Monoteizm de il,
Henoteizm demi lerdir.
Bilindi i üzere bütün insanl k çe itli inanç a amalar ndan
geçmi tir. Yerel baz farkl klar olmakla beraber, bütün insanlar benzer
veya ayn eylere inanm lard r.
Çal malar n ilk y llar nda Türklerin eski dinine amanizm
diyen yazarlar daha sonraki çal malar nda Gök Tanr inanç sisteminde
birle mi lerdir. Ancak bu Türklerin bütün tarihleri boyunca yaln z Gök
Tanr dinine sahip olduklar anlam na gelmez. Uzun süreli ve yayg n
olarak bu dine mensup olduklar eklindeki bir yakla
n daha do ru
olaca kanaatindeyiz.
Temelde Türklerin inanç sisteminin Monoteist oldu u yolundaki
görü ler a rl k kazanmakta; gerçek anlamda bütün Türk topluluklar
kapsayacak ve bugün mevcut olan kültürde izlerinin görülece i, yani
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günümüze yans yacak kadar kültürlerini etkilemi
olmad
söylemek mümkündür.

769
bir totemizm

lgi çekici olan Tek tanr
inanç sisteminin millîli idir. Bu
varsay
çürütmek isteyenler
iyeleri/arvaklar
Tanr
gibi
göstermektedirler. Halbuki bu unsurlar bütün semavî dinlerde de
vard r. Melekler kutsald r. man n artlar aras nda yer al r ama onlara
tap lmaz. Gök Tanr dininde de böyledir. yeler kutsald r onlara dilek
dilenir ama Tanr s fat verilmez.
Unutulmamal r ki, Türkler co rafyalar üzerinde bulunan birçok
dinden (Budizm, Maniheizm, Zerdü tilik, Hristiyanl k, Yahudilik,
slâmiyet…) etkilenmi ve o dinleri veya o dinlere mensup toplumlar
etkilemi tir. slâm dini d nda di er dinlerin etkisinde kalan Türk
boylar n bir k sm kendi kültürlerini kaybederek asimile olmu lard r.
Ancak Türkler eski inançlar
(Gök Tanr dini) en az ndan gelenek
unsuru olarak ya atabilecekleri, slâmiyet’i tercih etmi lerdir. Büyük
ölçüde slâmiyet’i kabul eden Türk topluluklar n eski inançlar
gelene e dayal olarak yeni dinin içinde sürdürdükleri görülmektedir.
Türk kültürü ile ilgili çal malar n bir ço una bak ld nda inanç
ve inan kavramlar n birbirinden tam olarak ayr lamad , zaman
zaman biribirine kar
ld
görülmü tür. Sa kl çal malar
yapabilmek için bu kavramlar n tam olarak tan mlanmas ve gerekiyorsa
ayr lmas gerekti i dü üncesinden hareketle biz;
“Türklerin mensup olduklar dine monte ettikleri, bir tak m
uygulamalar, anlay lar ve öyle oldu u mahallî veya millî bünyede
kabul edilen bu tür inanmalar n “ NANI ” olarak adland lmas
gerekti ini dü ünüyor ve teklif ediyoruz.”
Ula abildi imiz kaynaklara göre bu ay m ilk defa taraf
yap lmakta ve teklif edilmektedir.

zdan
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