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 Din, insanla beraber var olmu�, insanla beraber varolmakta varolacak bir 
kurumdur. �nsanl�k tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dini inançlardan 
yoksun bir topluma rastlanmamaktad�r. Tarihi devrelerde oldu�u kadar, tarih 
öncesinde de insano�lunun baz� inançlara sahip olarak ya�ad���, yap�lan ilmi 
ara�t�rmalardan anla��lmaktad�r.1 Eski Türklerde din; Geleneksel Türk dini ve ili�kili 
oldu�u di�er dinler; Budizm, Muecesillik, Moniheizm, H�ristiyanl�k, Museviliktir.2 
 
 Türklerin  çok büyük ço�unlu�u Müslümand�r. Keza Müslüman Türklerin , 
büyük bir  bölümü Sünnidir ve Hanefi mezhebindendirler. �afiileri de mevcuttur. 
Ayr�ca önemli bir bölüm Alevi-Bekta�idir. �slamiyetin d���nda Türklerin aras�nda halen 
varl���n� sürdüren dinler H�ristiyanl�, Budizm, Musevilik ve Geleneksel Türk dinidir. 
H�ristiyanl���n daha çok Ortodoks mezhebi yayg�nd�r. Ayr�ca Katolik ve çe�itli 
Protestan mezheplerine mensup olanlar da bulunmaktad�r. Musevi gruplar Karai’dir. 
Talmudist olanlar� da bulunmaktad�r. Budizm ise daha ziyade Lamaizm �eklinde 
varl���n� sürdürmektedir. Tuvalar�n aras�nda Tibet Lamaizmi ile geleneksel din birlikte 
ya�amaya devam etmektedir. Yakutlar da yüzeysel olarak H�ristiyanla�m�� olup, 
geleneksel inançlar�n� birçok yönleriyle devam ettirmektedirler. Say�lar� çok az olan, 
Yakutlar�n oldukça etkisinde bulunan  Dolganlar da eski geleneklerini sürdürüyorlar. 
Beyaz Kalmuklar veya Da� Kalmuklar� da denilen Altay Ki�iler H�ristiyan Ortodoksluk, 
Tibet Lamaizmi ve geleneksel Türk dini aras�nda bölünmü� durumdad�rlar.3 Bir k�s�m 
Gregoryan inançl� Türkler ise adeta Ermeniler aras�nda yok olmaya terkedilmi�lerdir.4 
 
 Ben, bu k�sa konu�man�n da merkezinde din-inanç olan Türklük eksenli 
konulara de�inece�im. Bilinen hususlara temas etmeye çal���rken, bu konulardaki 
son geli�melere dair k�sa aç�klamalar yapaca��m. Bu münasebetle k�sa bir din 
tan�m�, Türklerin eski dinleri, günümüzde Türk dünyas�n�n inanç da��l�m�, Türk 
müslümanl���, geleneksel Türk dini, folklorik islam gibi konularda aç�klama 
yapaca��m. Pir kültü gibi kültlere ça�da� oriyantalizmin verdi�i önem Gagauz 
Türklerinin Türk inanç dünyas�ndaki önemi, Türk dünyas�n�n inanç haritas�n�n 
ehemmiyeti, islam ve terörizm aras�nda kurulmak istenen ba��n mahiyeti gibi konular 
üzerinde de duraca��m.  
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 Ancak daha evvel birkaç cümle ile bu seksiyonun ana temas� olan islamda ve 
Türklerde tölerans konusuna dair baz� aç�klamalar yapmak görü�lerimi ayr�nt�ya 
girmeden belirtmek yararl� olabilir diye dü�ündüm. 
 
 Bizim kimli�imizin yap� ta�� ho�görüdür. Biz yarad�lana yaradan için ho� gören 
bir milletiz. Bizim islam anlay���m�zda ki�i kalbi k�ran�n hakka eyledi�i secde de�ildir. 
Biz Hak için halka hizmet ederiz. Bizim inanç anlay���m�zda kin, nefret, garaz, 
husumet yoktur. Bunun içindir ki, “Ad�m�z miskindir, dü�man�m�z kindir” demi�iz. 
�üphesiz miskinlikle tembellik, uyu�ukluk bele�çilik kastedilmemi�tir. Biz kom�usu aç 
iken tok yatan� bizden saymam�� bir zihniyetin mensuplar�y�z. Biz birlikte ya�ad���m�z 
halklar ve di�er adem evlad� itibariyle ho�görülü davran�rken ille de soyda��m�z, 
dinda��m�z olmas� �art�n� aramam���z, aramay�z. Biz di�er soydan ve inançtan 
insanlar� da yaradan�n sayg�n eserleri olarak kabul ederiz. �nsanlar� incitmemiz 
anlay��� sadece din ve soy birli�imiz olan halklar için geçerli de�ildir. Adem evlad� 
olarak yarad�lm�� her halktan insana hizmetin  Hakka hizmet olaca�� inanc�n� ta��r�z. 
Bizde ba�ka soydan ve dinden inançlara kar�� kibirlenmek yoktur. Aç kom�umuz var 
iken tok yatamay���m�z anlay��� sadece din ve soy birli�imiz olan kesimler için 
de�ildir. Biz bu dünyada böyle davranmak suretiyle ebedi oldu�una inand���m�z öteki 
dünyam�z� kazanm�� olaca��m�za iman ederiz.  
 
 Bütün Türk ellerinde kutlanan Yenigün Nevruz Bayram�m�z küslerin kald�r�ld��� 
bir bayram iken kald�r�lmas� hedeflenen bu küslük sadece aile içi veya çok yak�n 
çevre itibariyle getirilmi� bir husus de�ildi. Bu bayramla toplumun çe�itli kesimleri 
aras�ndaki bar���n sa�lan�lmas� amaçlanm��t�. Bu bayramda insanlar�n üst ba�lar�, 
ev-e�ikleri, ambarlar� –kilerleri temizlenirken kalplerin kin, nefret, garazle dolu halde 
kirli b�rak�lmas� dü�ünülebilir mi? Bu bayram kalplerin de temizlenme bayram� idi. 
�smi yeniden do�u� anlam�na gelen bu bayramda sadece insanlar, hayvanlar, bitkiler 
yeniden do�muyordu. Hayat yeniden ba�larken fikirler de yeniden do�mu� olmal�yd�. 
Eski fikirler de yeniden do�mal� ki�i kendisine öz ele�tiri getirirken eski fikirlerini 
yenilebilmeli idi. Aksi takdirde bayram anlam�n� yitirir, sadece bir �ekil olmaktan ileri 
gidemezdi. Bu konuyu burada kesip di�er hususlara geçelim.  
 
 Türk Müslümanl��� tan�mlamas� üzerinde de durulmal�d�r. Esasen islam 
Allah’�n tek olan dini olup, Hz.Adem’den itibaren din anlam�nda bir tanedir. Hz. 
Muhammetle ba�layan medeniyet anlam�nda islam ve ona mensup olma anlam�nda 
müslümanl��� da, Arap �slami, Fars �slami, Türk �slami, tevhit dini olan �slam� bölmek 
anlam�na gelir ki, hiçbir makul taraf� yoktur. Hz. Muhammed bu dinin elçisi ve Kur’an-� 
Kerim de kitab�d�r.  
 
 Ne var ki bütün dinlerde, kendisine mensup farkl� milliyetten halklar�n daha 
evvel ki dinlerinden ta��y�p getirdikleri ve girdikleri son dinin örtüsü ile örttükleri bir 
tak�m inançlar vard�r. Türkler de islama girmeden Muhammedi olmadan Tengricilik 
öncelikli ve a��rl�kl� dinlere mensuptular. Bu inançlardan son dinlerine bir tak�m 
inançlar ta��d�lar. Bu farkl�l�k Türk �slam�n� olu�turdu. Biz Müslüman Türkler Hanif 
inançl� olu�umumuzla hamt ederiz. Alternatif inanç aray���nda da de�iliz. Bizim 
inanc�m�za rengini Allah’�n boyas� vermi�tir.  Tan�mlardan birisi  budur. Ancak Türk 
islam� daha ziyade tasavvufi anlamda kullan�lmaktad�r. Sait Ba�er’in Yahya Kemal’da 
inceledi�i Türk islam� bu anlamda �slam�n batini boyutu ile Türklük Kültür Kimli�inde 
bir kazanda mayaland�r�lm��t�r. Merkezinde Ahmet Yesevi ve ta��y�c�lar� Horasan 
Erleri olan �slam bu �slam’d�r.  



 
 Yahya Kemal bu konuda; 
 
 “Aba var, post var, meydanda er yok 
 Horasan erlerinden bir haber yok 
 Uzun yollarda durdum hiç eser yok 
 Diyar-� Rum’a gelmi� evliyadan!”5 derken üzerinde durdu�u �slam, bu �slamd�r.  
 
 Bu noktada gündeme töre ve kut girecektir ki, Kutatku Bilig ve Türk Atl� 
Göçebe Bozk�r Medeniyeti bahislerine girilmelidir. Konuyu uzatmamak ad�na bu 
kadarla yetiniyoruz.  
 
 Tengricilik, Göktengri dini veya Geleneksel Türk Dini inanc� veya eski Türk 
�nanç sistemi, tepesinde Tanr�n�n bulundu�u Ak ve Kara �yeler, Atalar Ruhu, Kam-
�aman ve bir tak�m kültlerden olu�mu�tu. Bu kültler Da�, Su, Ate�, Toprak ve 
benzerleri idi. Umay Ak iyelerden iken Erlik- Karakan, Yeralt�n�, karanl�k alemi temsil 
eden yap�lanman�n ba��nda idi. Bu sistemde yer al�p günümüz  Türk �slam�nda baz� 
izler b�rakan Kültlerden birisi Atalar Kültü idi.6 Kam-�aman konusu ise ba�l� ba��na 
önem arzetmekteydi. Tengricilik ile �amanizmi e� tutmak Hikmet Tanyu gibi bir çok 
otoritenin tek tanr�l� oldu�u üzerinde durduklar� Tengricilik’i büyücülükle e� anlamda 
tutmak olur.7 Tengricilik de din görevlisi Kam’d�. Zamanla anlam kaymas� olmu�, 
�aman, Kam’�n yerine kullan�l�r olmu�tur. Bize göre Türklük milletimizin ismi olmadan 
evvel mensup oldu�umuz inanc�n ismi idi. Tek Tanr�l� bu inanç sistemi, Tek Tanr�l� 
dinler kronolojisinde Türklük olarak tezahür etmi�ti.8 Ayr�nt�s�na girmeyi ba�ka bir 
zamana b�rakal�m.  
 
 Türk heterodoksisini tan�mlayan baz� kesimler bu çevrenin inançlar�n� eski ve 
yeni Türk inançlar�n�n birlikteli�i olarak yans�t�rlar. Bu görü�e biz de büyük ölçüde 
kat�lmam�za ra�men eski inanç kültürümüzü sadece Alevi-Bekta�i �nançl� Türklerde 
de�il, bütün Türk-�slam tarikatlar�nda az çok görebildi�imiz görü�ünü ta��yoruz.   
 

Çok üzerinde durulan hususlardan birisi de folklorik islam’d�r. Bazan 
Folklorumuzun mistik boyutu anlam�nda kullan�l�r. Kitabi �slam’a (Ayet ve Hadislerden 
olu�an islam) nazaran folklorik islam�n kapsam�na, �irk, hurafe ve bid’atlar�n kar��m�� 
oldu�u üzerinde de durulur. Mistik folklor islam’a ayk�r� olmayan bir tak�m inanç ve 
uygulamalar�n folklorle�mesidir. Mevlüt okunmas� gibi, çok kere halk inançlar� olarak 
geçer. Türk halk inançlar� hiçbir zaman din de�ildir ve dine ayk�r� olmamalar� gerekir. 
Ancak �üphesiz dinin de d���nda de�ildir. Dine ayk�r� nitelik ta��mamal�d�r, 
kanaatindeyiz. 
 
 Folklorik islam�n Türk –�slam alemi için günümüzde özel önemi  vard�r. 
�slamiyeti zaruri norm ve müesseseleri ile hayat�na ta��yamam�� Türk kesimleri için 
folklorik islam, misyonerlik, siyasi islam ve inançs�zl�k k�skac�nda s���nak olmu�tur. 
Uzun ladini dönemden ç�km��, irticai faaliyeti önleyebilecek yap�lanma imkanlar�n� 
henüz elde edememi� K�rg�zistan gibi Türk kesimleri çözümü folklorik islamda 
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bulmu�lard�r. Folklorik islam Türk �slam� veya Türk halk tasavvufu da denilebilecek bir 
dini yap�lanma Ulu� Türkistan’da islamiyeti materyalist yönetim döneminden 
günümüze ta��m��t�r. Bu özelli�i ile  Halk tasavvufu tam anlam� ile hulul edemedi�i 
için oriyantalizm �apka ç�kard��� bir engel ve bizim, yani Türklük için bir korunma 
alan�d�r.  
 
 Nitekim Bat� emperyalizmi günümüzde Anadolu’da Kafkasya’da Ulu� 
Türkistan’da Pir kültünü incelemektedir. Bununla amac� Türk insan�n�n halk 
kahraman tipini tespit etmektir. Türklerde inançl� geni� halk kitlelerinin nas�l liderler 
seçti�ini ö�renmektir. Bunun s�rr�na vak�f olur iseniz. Bu kült etraf�nda olu�an 
müesseseyi y�kabilir veya sahte �eyhlerle toplumu bölebilir veya ayakland�rabilirsiniz. 
Türkiye ve di�er Türk kesimlerinde bunun örneklerini biliyoruz.  
 
 Gagauzlar�n ve di�er H�ristiyan Türk kesimlerin dini çal��malar� itibariyle özel 
önemleri vard�r. Türklerin eski dini denilirken bir tek dine mensup olmad�klar�n� 
belirttik. Bu dinlere mensup Türklerin günümüzde de mevcut olduklar�n� aç�klad�k. 
Türklerin ilk inanç �eklinin muhtemelen Tengricilik oldu�unu da söyledik. Bu noktada 
üzerinde durulacak husus Türklerin ilk dinleri ile yayg�n anlamda son dinleri olan 
islamiyet aras�nda geçirdikleri serüvendeki kronojidir. Bize göre, Tengricilikten 
�slamiyete geçenler olabildi�i gibi bir k�sm� ara süreç olarak Musevi veya �sevi de 
oldular. Belki bir k�sm� her iki dine de hatta Zardü�izme falan girenlerde olup 
sonradan Muhammedi oldular. Bu aç�klaman�n �u önemi vard�r. Günümüzde 
ya�amakta olan halk inançlar�ndan yola ç�karak, Türklerdeki dini tabakala�ma 
irdelenecek olur ise, geriye say��ta Gagauzlar gibi Ortodoks Türkler Türk inanç  
sürecinin son ve ilk günlerinin adeta orta yerlerindedir. Metodik bir irdelemede 
Gagauz halk inançlar� bu itibarla çok önemlidir. Türk halklar�n�n inanç haritas� 
ç�kar�lmadan inanc�n kültürel bir köprü oldu�unu izah çok zorla��r.  
 
 Türk dünyas�n�n bugünkü durum itibariyle inanç haritas� tabakala�ma itibariyle 
ç�kar�lacak ise, Sibirya Türkleri kuzeyi ve güneyi ile Ulu� Türkistan’�n daha ziyade 
kuzey bölgesi K�rg�zistan bir k�sm� ile Ural-�dil Türklü�ü bir grup olu�turabilir. Türk 
dünyas�n�n her kesiminde görülmekle beraber eski Türk Tengricili�in izleri buralarda 
daha barizdir. Özbekistan, Türkmenistan, Karakalpakistan, Tacikistan, Afganistan bir 
bölümü �ran ve Azerbaycan nihayet Do�u Anadolu Türklü�ünden �slam alg�lay��� 
ortak özellik arzeder ve Zerdü�izmin izlerini daha fazla ta��r. �ran, Azerbaycan bir 
k�sm� ile Irak ve bir k�sm� ile Da��stan Türklü�ü �ii-Caferi �slam karakteri de ta��r. 
Kafkasya K�r�m, bir k�sm� ile Suriye ve Irak, K�br�s, Bat� Trakya ve Balkan Türklü�ü, 
Osmanl� �slam� denilebilecek bir karakter arzeder. Bu tespitler �üphesiz yüzeyseldir. 
Bir fikir vermek ad�na irdelenilmek üzere aç�klanmaktad�r. Uygulan�lacak stratejiler 
itibariyle anti-emperyalist tutumlar ad�na önemlidirler.  
 
 2004 y�l� sonlar� itibariyle islamiyet ile terörizm birlikte telaffuz edilmektedir. 
�üphesiz bu sadece cahillik veya maksatl�l�kla izah edilemez. Bu aray���n 
derinliklerinde stratejik bir amac� vard�r. �slam�n Türkler dahil birçok ülkenin kültürel 
kimli�inde belirleyici bir pay� vard�r. Dünya egemenli�inde kimliklerine, kültürel 
de�erlerine sahip ç�kan halklar�n engel olu�turmas�n� gidermek için geli�tirilmi� bir 
psikolojik harekettir. Ayr�nt�s�na girmek konuyu çok uzatacakt�r. �üphesiz vermek 
istedi�imiz mesajya islam ad�na katliam yapanlara savunuculuk yapmak de�ildir. 
�slam� savunma ad�na  cinayet i�lemek kadar, cihat ile terörü bir arada mütalaa 
etmek “cihatç� terör” gibi mant��� olmayan terminoloji üretmek de stratejik amaçl�d�r.  



 
 �slam�n Hazreti Ademden beri var olan dinin genel ad� oldu�unu belirtmi�tik. 
Bir Muhammedi Türk ile �sevi Türkün fark� ilki “lailahe illallah Muhammeden 
resüllallah” derken mesela Gagauz Türkü “lailahe illaallah �seyi resüllallah “ Musevi 
Türk ise mesela Karay Türkü “ lailahe illellah Musai resullah” der. Muhammedi �slam 
Türk, Amentüye ki, o iman�n �artlar�n� içerir inan�rken; Allah’�n resülleri ile onlara 
gönderilen kitaplara da iman etti�ini aç�klam�� olur. Müslümanl�kta “senin dinin sana 
benim dinim bana” denilmi�ken Allah peygamberi Hz. Muhammed’e bile sadece 
tebligat� emretmi�tir. Böyle bir dinde din ad�na terörün  aranmas� ancak bir stratejik 
amaç içermi� olabilir. Daha fazla uzatmak zaman� çok a�m�� olmaya yol açacakt�r.   
 
  
 


