
 Türk Halk İnançlarının Güncel Değeri 87 

 

  Türk Halk İnançlarının Güncel Değeri 
 

Ahmet Hikmet EROĞLU* 
 

 Halk arasında yaşayan, geçmişten günümüze taşınan ve her hangi bir 
müesses dine ait olmayan inançların bütününe halk inançları diyebiliriz. Bu 
inançlar mutlaka her toplumda kendini hissettirmektedir. Bu açıdan halk 
inançları evrensel bir yaygınlık arz etmektedir. 

Halk inançlarının her toplumda yaygın olması, her şeyden önce 
insanın özelliklerinden kaynaklanmaktadır. İnsan, sınırlı bir varlık olmasına 
karşı onun beklentileri, ümitleri, istekleri, arzuları sınırsızdır. Bu yüzden 
insan, önünü alamadığı isteklerini gerçekleştirecek, kurtulamadığı 
korkularını, kaygılarını giderecek insanüstü varlıklara inanma ihtiyacındadır. 
Ayrıca o, etrafında olup bitenleri, tabiat olaylarını, beklenmedik gelişmeleri, 
olağanüstülükleri anlamlandırmak istemektedir. Bu yüzden, halk inançları 
ortaya çıkmakta ve toplumda etkin bir rol üstlenmektedir.  

Her ne kadar halk inançları, insanın bireysel ve toplumsal özellikleri, 
ihtiyaçları açısından ele alınsa da Mircea Eliade’nin ifadesiyle insan; “dinî 
bir varlık”tır (Homo Religious)1. Bir bakıma insan, yaratılışı gereği inanma 
ihtiyacındadır. Onun bu özelliği, halk inançları araştırmalarında göz ardı 
edilmemesi gereken bir husustur.  

Halk inançları,ister dindar olsun isterse dine mesafeli olsun 
insanların çoğunluğunu etkisine almaktadır. Dindar insan, mensup olduğu 
dinin gereklerini yerine getirdiği gibi bu dinin inanç ve uygulamaları ile 
ilgisi olmayan inançlara da sahip olmaktadır. Bu inançlar bazen “batıl 
inanç”, “hurafe” olarak bilinir ve küçümsenir. Buna rağmen çoğu zaman 
bunların etkisinin dışına çıkılamaz. Din adamları tarafından bu inançların 
dine uymadığı ve bu inançların terk edilmesi gerektiği telkin edilir. Bazen de 
halk inançları, bir dinin başka bir inancıyla bütünleşmiş olarak bulunur. 
Müesses bir dinin inancıyla bütünleşmiş olan inançlar “daha çok etkilenilen 
ve benimsenen inançlardır”.  

                                                 
* Prof.Dr., Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 
1 Bkz. Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, (çev. Mehmet Aydın), Kültür 

Bakanlığı yayınları, Ankara 1990, 8. 
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Halk inançlarının genellikle kırsal kesimlerde geniş kitleler 
tarafından kabul gören inançlar olduğu düşünülür. Buna karşılık şehirlerde, 
halk inançlarının daha az etkili olduğu kanaati egemendir. Ancak halk 
inançlarının, yaygınlığının eğitim düzeyiyle ilgili olmadığı da 
gözlemlenmektedir. Halk inançlarına çok eğitimli kimseler arasında 
rastlandığı gibi eğitim düzeyi düşük olanlar arasında da rastlanmaktadır. Bu 
da insanların geçmişe bağlılıklarından, beklentilerinden, kaygılarından, 
duygusallıklarından ya da halk inançlarının “tarih aşan” özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’de ve Türk dünyasında da halk inançları oldukça yaygın ve 
etkilidir. Bu inançların bir kısmı eski Türk inançlarından, bir kısmı da 
Türklerin karşılaştığı toplumlardan gelmiştir. Bu bakımdan halk inançları, 
bir tarihî köke, derinliğe sahiptir ve her açıdan anlamlıdır, değerlidir. 
“Bunlar hurafedir, batıldır, dine aykırıdır” mülahazaları ile bir kenara itilerek 
halk inançlarının işlevini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu inançları 
yok saymak da anlamadan, çözümlemeden reddetmek de, onların halk 
tarafından kabul görmesini, benimsenmesini engellemez. Ayrıca bu, dine de 
zarar verir. Örneğin bazı insanlar, içinde bir çok halk inancı ve uygulamasını 
barındıran Mevlid okutmanın İslam dini açısından bir anlamı olmadığını 
hatta bunun dine aykırı olduğunu söylemektedirler. Bu adeti ortadan 
kaldırmayı dini bir görev saymaktadırlar. Halbuki onlar, İslam dinine zarar 
vermektedirler. Çünkü din, bir kültür içinde yaşanır, kültürün 
şekillenmesinde dinin etkisi olduğu gibi dinin yaşanmasında da kültürün 
büyük etkisi vardır. Bunu göz önüne aldığımızda onların, Türk kültüründe 
tamamen kökleşmiş olan bir kültürel ögeyi kaldırarak dinin halk arasındaki 
temellerinin yıkılmasına katkı sağladıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

İslam dini adına Türk kültüründe yerleşmiş ögeleri kaldırmaya 
çalışanlar bulunduğu gibi, bazı kimseler de Hıristiyanlığın Türk kültüründe 
kökleşmesi için Hz. İsa’nın doğum gününde Mevlid okutmayı teklif 
etmektedirler. Hıristiyanlar, 23 Nisan 23 Eylül  tarihlerinde Büyükada’da 
yapılan Ortodoksların törenlerine Türklerin katılmalarını teşvik 
etmektedirler. Bu törenlere çok sayıda Müslüman Türk de katılmakta, çıplak 
ayakla yokuş çıkmakta, ip bağlamakta dilek tutmaktadır.  

Halk inançları, çoğu zaman da müesses bir dinin inançları arasında 
varlığını sürdürmektedir. Bu inançlar, şekil değiştirerek müesses dine ait bir 
inançla bütünleşmiş olarak da yaşayabilmektedir. Günümüzde; Müslüman, 
Hıristiyan veya Musevi Türk topluluklarında, eski Türk inançlarından gelen 
bir çok ortak inanç varlığını devam ettirmektedir. Din farklılığı bu inançların 
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yaşatılmasına engel olmamaktadır. Özellikle kurban konusundaki ortak 
inançlar hangi müesses dini kabul ederse etsin Türk topluluklarında az veya 
çok varlığını devam ettirmektedir.  

Her nasıl bulunursa bulunsun, halk inançları, halk arasında 
etkinliğini her zaman korumaktadır. Halk inançları bazen de benimsenen 
dinin bir özelliği ile bütünleşerek devamlılık arz etmektedir. Örneğin; eski 
Türk inançları arasında yer alan, çocukların ve kadınların koruyucusu 
olduğuna inanılan Umay, Türkiye’de “umacı” olarak dışlanırken, çocuklar 
ve kadınlar korunmasız bırakılamayacağından onun yerini Fadime Ana, 
Zöhre Ana inancı almıştır. Bu anlayış, Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar 
Türk topluluklarında yaşayan ortak bir inançtır. Türkiye’nin aksine diğer 
Türk topluluklarında Umay inancının mahiyeti aynı kalmış, sadece isim 
değiştirmiştir. Hatta bazı Türk topluluklarında Umay Ana ile Fadime Ana 
birlikte anılmaya devam etmektedir. Bu özelliğinden dolayı halk inançları ile 
müesses dinlere ait inançları çoğu zaman ayırt etmek güçtür. Çünkü zaman 
zaman bu inançların müesses dinin muteber sayılan kaynaklarına 
girebildiğine bile şahit olunmaktadır. Halk inançları, alan buldukları zaman 
oldukları şekilde, doğal seyri içinde de kültürlerde devam etmektedir. 

  

 Halk İnançlarının Türkiye Açısından Önemi 

 Türk Halk inançları, Türkiye ve Türk dünyası açısından her zaman 
büyük önemi haiz olmuştur. Çünkü, çok geniş bir coğrafyada yaşayan Türk 
topluluklarını birbirine bağlayan en önemli unsurlar halk inançlarında 
bulunmaktadır. Türkiye’de, Alevi veya Sunni Türklerin ortak paydalarını, 
İslam dininin inanç ve ilkeleri olduğu kadar halk inançları oluşturmaktadır. 
Türk halk inançlarını anlamadan Türkiye’de Alevileri de Sünnileri de 
anlamak, doğru bir şekilde değerlendirmek mümkün değildir. Çünkü, 
Aleviler için eski Türk inançları ne kadar söz konusu ise Sünniler için de bu 
inançlar aynı şekilde söz konusudur. Türk halk inançları, Aleviler arasında 
yaygın olduğu kadar Sünniler arasında da yaygındır. Aleviler arasında 
“dede”, “baba” ile ilgili inançlar, onlara atfedilen olağanüstü olayların 
benzerleri Suniler arasında veli, şeyh, keramet şeklinde kendini 
göstermektedir. 

 Yüzyıllar boyu bir inanca sahip olmuş toplumların, başka bir inancı 
benimseyerek onu hemen özümsemesi, içselleştirmesi, eski inanç ve 
uygulamalarını terk etmesi mümkün değildir. Bu yüzden Türklerin de İslam 
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dinini kabul ettikten sonra eski inançları ile ilgilerini tamamen kestikleri 
düşünülemez. Nitekim durumun böyle olmadığını da yapılan araştırmalar 
açıkça göstermektedir.2  

Halk inançları araştırmalarında, dinin, kültür içinde yaşandığını da 
göz ardı etmemek gerekmektedir. Türkiye’de büyük bir çoğunlukla insanlar 
İslam dinine mensuptur. İslam dinine dayanan bir çok inanç ve uygulama 
halk inancı veya halk kültürü ile desteklenmektedir. Örneğin; Kandil 
geceleri ile ilgili bir çok inanç ve uygulama halk inançları ile 
desteklenmekte, halk kültürü ile beslenmektedir. Doğum, cenaze 
merasimleri ve cenaze ile ilgili bir çok uygulama, İslam dininin buyruk ve 
öğütleri yanında kültürel unsurlarla örülmüştür. Ölüm vukua gelmeden 
öncesinden başlayan ve ölü defnedildikten sonra da devam eden bir çok 
uygulama eski Türk inançları ile İslam dininin bir çok uygulamasını bir 
arada bulundurmaktadır. Ölü için verilen yemekler, eski Türk inançları 
arasında yer alan ata ruhu inancı ile bağlantılıdır. Hatta ölü için Kur’an-ı 
Kerim okutulmasının bile bu inançlarla ilgisi bulunmaktadır. Kırgızistan’da, 
Kazakistan’da Özbekistan’daki ölüm ile ilgili inanç ve uygulamalar 
incelendiğinde bu husus açıkça görülmektedir. 

Halk inançlarının Türkiye açısından güncel değerinin araştırmaya 
değer yönlerinden birisi de kamuoyundaki baskın görüş, fikir ve 
empozelerin aksine, Orta Asya’daki Türk halk inançları ile Anadolu’nun 
Doğu ve Güney Doğu bölgelerindeki halk inançlarının şaşırtıcı bir biçimde 
mahiyet itibariyle benzerlik ve ayniyet arz etmesidir. Özellikle yatır, türbe 
etrafında oluşan inanç ve uygulamaların, İran’daki, Özbekistan’daki, 
Kazakistan’daki ve Kırgızistan’daki inanç ve uygulamalarla büyük 
benzerlikleri vardır. Çok kapsamlı araştırmalara dayanmadan, 
gözlemlerimize dayanarak söylediğimiz bu kanaatimizi, halk inançları 
konusunda yapılacak mukayeseli araştırmalar rahatlıkla kanıtlayacaktır. 

Türkiye açısından halk inançlarının değer ifade eden bir yönü de 
etnik gruplarla ilgilidir. Türkiye’de, yüzyıllar boyunca aynı dini 
benimseyerek yaşayan ve Türk milletini oluşturan farklı etnik gruplar 
bulunmaktadır. Bu gruplar, Türk milletini oluşturan unsurlardandır. Halk 
inançları bakımından bu grupların birbirleri ile çok geniş bir ortak paydaları 

                                                 
2 Alevi ve Bektaşi inançlarındaki İslam öncesi inançlarındaki temelleri konusunda bkz. 

Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim 
yayınları, 5. baskı, İstanbul 2005. 
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vardır. Bu inançlar, bid’at, hurafe olarak dışlandığında bu ortak paydaya da 
zarar verilmektedir. 

Bazı araştırıcıların, Türklerin Müslüman olmalarında İslam dini ile 
eski Türk inançlarındaki benzerliği ön plana çıkarmaları çoğu zaman eleştiri 
almaktadır. Daha çok, derinlemesine araştırma ve karşılaştırma yapılmadan, 
yeterince temellendirilmeden böyle sonuçların söylenmesi bu eleştirilere 
haklılık kazandırmaktadır. Ancak, başka bir kültüre mensup insanların farklı 
bir kültür içinde ortaya çıkmış bir dini bu kadar geniş bir kabulle 
benimsemesinin de bir izahını yapmak gerekmektedir. Türklerin, uzun yıllar 
İslam dini ile eski inançlarını birlikte nasıl muhafaza ettikleri ortaya 
konulmalıdır. Türk Halk inançları batıl inanç, hurafe gibi mülahazalarla 
tamamen dışlandığı takdirde yaşanan Müslümanlık açısından da bir çok 
sorun çıkacaktır. Çünkü İslam dini ile bu inançların çoğu bütünleşmiştir. Bu 
inançlar ve uygulamalar ortadan kaldırıldığında Türk İslam anlayışı ortadan 
kalkacak, İslam dini Türk kültürüne yabancı bir unsur gibi kalacaktır. 
Müslümanlık adına “Kur’an İslamı” veya başka sloganlarla ortaya çıkarak 
dinin kültürel boyutunu dışlayanlar, en büyük zararı Müslümanlığa 
vereceklerdir. Buna karşılık Avrupalılar, Misyonerlik faaliyetleri ile 
Hıristiyanlaştırdıkları toplumların kültürlerinde Hıristiyanlığı kökleştirmenin 
gayreti içindedirler. 

Bu kanaati daha iyi açıklayabilmek için dinlerin kültürlere kök 
salması yani inculturation konusunda birkaç hatırlatmada bulunmak gerekir. 
Bilindiği gibi Hıristiyanlık’ta ilk tartışma; Yahudi şeriatine uyup uymama 
konusunda ortaya çıkmıştır. Çünkü Hz. İsa, Yahudi toplumunun mensubu idi 
ve İncillere göre öğretisini Yahudilere anlatmıştı. Hatta o, kendisinin Yahudi 
şeriatini yıkmaya değil tamamlamaya geldiğini söylemişti. Hz. İsa’ya 
inananlar, daha önceki dinî uygulamalarını devam ettiriyorlardı. Ancak 
ondan sonra, Hıristiyanlık pagan dünyaya açılınca paganların Hıristiyan 
olmaları halinde Yahudi şeriatine uyup uymayacakları meselesi baş 
göstermişti. Bu mesele, Pavlus’un yorumları ile halledildi. Pavlus, 
Hıristiyanlığı pagan kültür ve inançlarında kökleştirerek, onu bir bakıma 
paganlıkla uzlaştırarak sorunu çözmüştür.. 

Hıristiyanlar açısından aynı sorun günümüzde de devam etmektedir. 
Bu yüzden Hıristiyanlar “inculturation” konusuna büyük önem 
vermektedirler. Çünkü, Hıristiyanlık Batı dünyasından diğer yerlere 
genellikle misyonerler aracılığı ile yayılmıştır. Tarihte misyonerler 
sömürgecilerle birlikte hareket etmişlerdir. Sömürgecilerle işbirliği 
sonucunda Hıristiyanlaştırılan yerli halklar ister istemez bu durumu 
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sorgulamaktadırlar. Onlarda; “Hıristiyanlar geldiler, bizim zenginliklerimizi 
sömürdüler, ilkel buldukları inançlarımızı değiştirdiler, bizi 
Hıristiyanlaştırdılar. Ancak yüz yıllar geçmesine rağmen onlar halâ zengin 
biz ise halâ fakiriz. Karşılıklı ilişkilerimizde yine hep onlar yararlı 
çıkıyorlar. Acaba sömürgecilik farklı bir şekilde devam ediyor mu? 
Hıristiyanlığımız bu durumu yani sömürgeciliği meşrulaştırmaya mı hizmet 
ediyor?” kanaati bulunmaktadır. Bu durumda Hıristiyanlık halâ böyle 
toplumların kültürlerine yabancı gibi durmaktadır. Hıristiyanlar da, farkında 
oldukları bu durumu ortadan kaldırmak için yerli kültürde Hıristiyanlığı 
kökleştirmek istemekte, bunun için inculturation modelleri 
geliştirmektedirler. Onlar, inculturation örneklerini de tarihten 
bulmaktadırlar. Hıristiyanlığı yerli kültürlerde kökleştirmek yani 
inculturation işinde tarihte Metod ve Kiril kardeşlerin en başarılı olduğunu 
düşünmektedirler. Onların “Kiril Alfabesi” olarak adlandırılan bir alfabe 
hazırlayıp bu alfabe ile Slavlara Hıristiyanlığı öğretmelerinin Slavlar 
arasında Hıristiyanlığın kökleşmesini sağladığı tespitinde bulunmaktadırlar. 
Slavlar Hıristiyan olmalarına rağmen Slav Hıristiyanlığı oluşmuş, 
Hıristiyanlık yabancı bir unsur gibi kalmamıştır. Günümüzde de hem 
Hıristiyanlaştırılacak toplumların hem de Hıristiyanlığın kökleşmediği 
toplumların kültürlerinde Hıristiyanlığı kökleştirebilmek için “inculturation” 
modelleri üzerinde çalışmaktadırlar. 

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra bu din, çok kısa bir süre 
içinde Türk kültüründe kökleşmeye başlamıştır. İslam dinine giren Türkler 
bu dini benimsemişlerdir. Hatta Batı’da, XVI. Yüzyıldan itibaren İslam dini 
yerine “Türklerin dini” kavramı kullanılmıştır. Türk kültüründe kökleşmiş 
olan İslam dinini bu köklerden koparmak her halde Müslümanlığa hizmet 
olmayacaktır. “Hurafe” denilerek halk inançları hemen reddedilirken, dinin 
kültür içinde yaşanabileceği gerçeği gözden kaçırılmaktadır. Kültürde 
kökleşmeyen din, varlığını korusa bile “din işlevini” yerine 
getirememektedir. Dinin şekilsel özellikleri öne çıkmakta, manevi boyutu 
ihmal edilmektedir. Dinin kurucu ilkelerine ve ibadetlerine bağlılık, kültürel 
unsurlarını göz ardı etmeye hizmet etmemelidir. Yaşanan Müslümanlığın 
kültürel unsurları dışlandığında insanlar, başka dinlerden medet umar hale 
gelmektedir. 

Toplum ve milletlerin hayatında da bu kadar önemli bir işlevi olan 
Halk inançları sadece tek bir disiplinin bakış açısıyla izah edildiğinde 
eksiklik ortaya çıkmaktadır. Dinler Tarihi alanı ile ilgilenmeyen bir etnolog, 
bir halkbilimci veya antropolog için inanç, sosyolojik, psikolojik veya 
kültürel bir olgudur. Dini ve metafizik boyut onları fazla 
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ilgilendirmemektedir. Örneğin Pritchard, antropoloğun inanç karşısındaki 
tutumunu şu şekilde belirtmektedir: “Bir antropolog için inanç, sosyolojik 
bir olgudur, teolojik değildir. Onun işi dinler arasındaki ya da dinlerle 
toplumsal olaylar arasındaki ilişkilerle uğraşmaktır. Onun incelediği sorun 
bilimseldir, metafizik ya da ontolojik değildir.”3 Bu yüzden halk inançları 
disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Ancak bu şekilde araştırmalar 
isabetli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.  

 

Halk İnançlarının Türk Dünyası Açısından Önemi 

Türklerin, geçirdikleri uzun tarihi tecrübelerinde zaman zaman 
çeşitli din ve inançları kabul ettikleri görülmüştür. Ancak bu kabuller, geniş 
kitleler halinde olmamış, bölgesel kalmıştır. İslam dini ile karşılaşınca, bu 
din, Türklerin büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş ve benimsenmiştir. 
Bugün de Orta Asya’dan Balkanlara geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin 
büyük çoğunluğu Müslümandır. Bununla beraber Türklerden tarih boyunca 
İslam’dan başka bir çok dini benimseyenler de olmuştur. Bunlardan bazıları 
varlığını günümüze kadar devam ettirememiştir. Türkler arasında yayılmış 
olan Nesturi Hıristiyanlığın mensubu kalmamıştır. Zerdüştîliğe mensup olan 
Türk toplulukları da günümüzde mevcut değildir. Ayrıca bir zamanlar 
Uygurların benimsemiş olduğu hatta devlet dini olarak kabul ettiği 
Maniheizme mensup Türk topluluğu da günümüzde bulunmamaktadır. 

Her ne kadar Türkler, tarihte benimsediği bazı inançları ve dinleri 
günümüze kadar muhafaza etmemişse ve halen büyük çoğunluğu Müslüman 
olsa da başka dinleri benimsemiş Türk toplulukları  günümüzde de 
mevcuttur.4 Bu topluluklardan birisi Gagauzlardır. Gagauzlar, Moldova 
Cumhuriyeti ve Ukrayna’da yoğun olmak üzere çeşitli ülkelerde varlığını 
sürdürmektedir.5 Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup olan 
Gagauzlar, günümüzde 200 bin civarında nüfusa sahiptir. Gagauzlar 
üzerinde özellikle Baptist ve Adventistlerin misyonerlik faaliyetleri vardır. 
Bu Protestan topluluklar, özellikle daha önceki SSCB’nin içinde bulunan 
Türk topluluklarına kendilerinden olanları Hıristiyanlaştırarak onlar vasıtası 
ile etki etmenin daha kolay olacağını düşünerek Gagauzlar üzerinde 

                                                 
3 Edward Evans-Pritchard, İlkellerde Din, (çev. Hüseyin Portakal), Öteki yayınevi, 2. baskı, 

Ankara 1999, 24. 
4 Bu toplulukların sistematik bir tasnifi için bkz. Harun Güngör, Türk Bodun Bilimi 

Araştırmaları, İstanbul, Kivilcim, 1998,  15-18. 
5 Bkz. Harun Güngör-Mustafa Argunşah, Gagauzlar, Ötüken yayınları, İstanbul 1998, 85-88. 
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misyonerlik faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardır. Bu faaliyetler sonucunda 
Protestan inancını benimseyen Gagauzlar da bulunmaktadır.6 

Hıristiyan Türk topluluklarından birisi de Çuvaşlardır. Çuvaşlar, 
İslam dinini devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti olan İdil 
Bulgarlarının bakiyelerindendir. Onları Gagauzlardan ayıran en önemli 
özellik, daha önce Müslüman iken XVIII. Yüzyıldan itibaren Rus Ortodoks 
Kilisesinin girişimi ile baskı ve zulüm altında yapılan Hıristiyanlaştırma ve 
Ruslaştırma faaliyetleri sonucunda Hıristiyan olmalarıdır. Onların bir 
özelliği de Hıristiyanlığı benimsemelerine rağmen eski Türk inançlarını 
canlı olarak yaşatmalarıdır. Çuvaşlar, günümüzde Rusya Federasyonu çatısı 
altında özerk cumhuriyet olarak varlığını sürdüren Çuvaşistan’da 
yaşamaktadırlar.7 Ayrıca, sayıları 300 000 civarında olan Kreşin Tatarlarını 
da bu çerçevede zikredebiliriz.8 

Gagauzlar ve Çuvaşlardan başka Hıristiyanlığı benimseyen Türk 
toplulukları da günümüzde varlıklarını devam ettirmektedirler. Bunlardan 
Hakaslar, Hakas Cumhuriyetinde yaşamaktadırlar. Onlar da Rus 
misyonerlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Hıristiyan olmuşlardır. Hatta, 
Hıristiyan olmalarına rağmen onların inanç sistemlerinde Şamanik unsurlar 
Hıristiyan inançlarına göre daha ağırlıktadır. Hakasya’da Türklerin milli 
kimliklerini koruma refleksi, Hıristiyanlığın gerilemesini, buna karşılık 
Şamanik inançların ve geleneklerin daha baskın olmasını sağlamaktadır. 
Gorno-Altay, Saha (Yakut) Türkleri ve Yakutistan’da yaşayan Dolganlar, 
resmen Hıristiyan olan ancak daha çok eski inanç ve geleneklerini devam 
ettiren Türk topluluklarındandır.9 

Tarihî süreç içinde, Türkler arasında benimsenen dinlerden birisi de 
Musevilik’tir. Museviliği benimseyen ve günümüze kadar muhafaza eden 
Türk topluluklarından birisi Karaimlerdir (Karay, Karai). Kırım, Polonya, 
Azerbaycan ve diğer bazı ülkelerde yaşayan Karaimler, Museviliğin sadece 
Tevrat’ı kabul eden Karai mezhebine mensupturlar. Ancak onların, bu 
mezhebin inançları ile günümüzde fazla bir ilgilerinin kaldığı da 
söylenemez. Karaimleri, VIII. Yüzyılda Museviliği kabul eden Hazarların ve 

                                                 
6 Bkz. Güngör, Türk Bodun…, 15. 
7 Bkz. Durmuş Arık, Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar), Aziz Andaç yayınları, Ankara 

2005, 241-402; Nuri Yüce, “Çuvaşlar”, DİA, VIII/388-392; Güngör, Türk Bodun…, 15-16. 
8 Bkz. Durmuş Arık, “Türk Kültürünün Farklı Bir Boyutu Olarak Kresin (Hıristiyan) 

Tatarların Dinî İnanışları”, VI. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi’nde sunulan 
basılmamış bildiri. 

9 Bkz. Güngör, Türk Bodun…, 15-16. 
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Kuman Kıpçaklardan bu inancı benimseyenlerin bakiyeleri teşkil etmektedir. 
Günümüzde sayıları çok azalan Karaimlerin büyük çoğunluğu Kırım’da 
yaşamaktadır.10 Onlar, kendilerini, Museviliğin  Karai mezhebine mensup 
Türk soylular olarak ifade etmektedirler. 

Türklerden Museviliği kabul eden diğer bir topluluk da 
Kırımçaklardır. Onların, sadece Tevrat’ı kabul eden Karaimlerden farkı, 
Tevrat yanında Hahamların yorumlarından oluşan Talmut’u da kabul 
etmeleridir. Sayıları çok az olan Kırımçaklar günümüzde Kırım Akmescit’te 
küçük bir cemaat halinde yaşamaktadırlar.11 

Günümüzde, Budizm’in Tibet biçimi olan ve Lamaizm olarak 
adlandırılan inanca mensup Türk toplulukları da yaşamaktadır. Rusya 
Federasyonu’nun çatısı altındaki Tuva Cumhuriyeti’nde yaşayan Tuva 
Türkleri Budizm’in Lamaist kolundandır. Ayrıca, Doğu Türkistan’ın Kansu 
eyaletinde yaşayan ve “Yugur” adıyla bilinen Türkler de Budist inanca 
mensuptur. Burada, Gorno-Altay bölgesinde yaşayan bazı toplulukların 
inanç sisteminin de Ak-Yang (Ak Din) veya Budizmo-Şamanizm olarak 
adlandırıldığını da zikretmek gerekir.12 

Günümüzde, yukarıda sayılan topluluklar dışındaki Türkler, İslam 
dinine mensuptur. İslam dinini belirli bir süreçte de olsa bu şekilde Türklerin 
tamamına yakın bir şekilde kabul etmesi dikkat çekici bir durumdur. Çünkü, 
insanların tarihten beri getirdikleri, atalarından tevarüs ettiği inançlarını 
değiştirmesi çok zor gerçekleşmektedir. Bu yüzden, Türklerin 
Müslümanlaşması olgusu, din tarihi ve tarih araştırıcılarını ister istemez 
bunun nedenlerini düşünmeye sevk etmektedir. 

Türk halk inançları, tarihten günümüze karşılaşılan bir çok din ve 
kültüre rağmen günümüze kadar Müslüman Türklerde devam ettiği gibi 
Hıristiyan hatta, milli bir din haline gelmiş olan Museviliği din olarak 
benimsemiş olan Türklerde de devam etmektedir.  

                                                 
10 Bkz. Şaban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Genişletilmiş II. Baskı, Ankara 1993, 299-

320; Hikmet Tanyu, Türklerin Dini Tarihçesi, Burak yayınevi II. Baskı, İstanbul 1998, 29-
72; Ahmet Gökbel, Kıpçak Türkleri (Siyasi ve Dini Tarihi), Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000, 
303-343; Durmuş Arık, “Türk Yahudiler: Kırım Karaileri”, Dini Araştırmalar, C. VII, S. 
21, s. 27-49. 

11 Güngör, Türk Bodun…, 15-16, 259-269. 
12 Güngör, Türk Bodun…, 17. 
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Türk dünyasında özellikle ruh inancı ve buna dayalı diğer inanç ve 
uygulamalar büyük ölçüde benzerlik hatta özde ayniyet göstermektedir. 
Anadolu’dan Balkanlara kadar Türk toplulukları arasında rastlanan ancak 
kökeni bilinmeyen bir inancın, bizi, o inancın izi sürülerek İran, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan yoluyla en teferruatlı 
şekilde Altaylarda, Yakutistan’da bulmanın ve çözümlemenin mümkün 
olacağı sonucuna ulaştırmıştır. Ancak bu bizi, Türk inançlarının en otantik 
halinin coğrafi açıdan en uç noktada olan Türk toplulukları arasında 
bulunabileceği gibi bir genelleme yapmaya da götürmemelidir. Bazen 
Hakasya’da Yakutistan’da varlığı devam etmeyen inançlara Anadolu’da da 
rastlayabilmek mümkün gözükmektedir. 

Eski Türklerdeki ruh inancının günümüzde bazı durumlarda muğlak 
olduğu, bununla beraber, ata ruhları konusunda berrak olduğu 
gözlemlenebilmektedir. Bu inanç, özellikle Müslüman Türklerde veli, 
evliya, eren inancına dönüşmüş, Hıristiyan Türklerde ise aziz inancı ile 
bütünleşmiştir. Onların mezarları kült ve ziyaret merkezleri haline gelmiş, 
bu tür yerler ve çevresi çeşitli adaklara, uygulamalara konu olmuştur. Eski 
Türklerdeki ata ruhlarıyla ilgili inançlarda olduğu gibi, velilerin de bu 
dünyada olanlara yararının veya zararının dokunabileceği mantığının 
egemen olduğu bir inanç ve uygulamalar bütünü ortaya çıkmıştır. Ruh 
inancının, Müslümanlık inancıyla bütünleşmiş şekilde devam ettirilme 
şekillerinden birisi de belirli günlerde ölülerin ruhları için Kur’an-ı Kerim 
okutulması ve çeşitli uygulamaların yapılmasıdır. Anadolu’dan Orta 
Asya’ya Türkler, Perşembeyi Cumaya bağlayan gecede geçmişlerinin ruhları 
için Kur’an-ı Kerim okumakta, dua etmektedir. Türk topluluklarının 
çoğunda bu gecede dini açıdan hoş görülmeyen davranışlardan kaçınmaya 
özen gösterilmekte, hatta tereyağı ile bir şeyler kavurarak yemek yapılmakta, 
koku çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bunlardan, evin etrafında, muhtemelen 
bacasında bekleyen geçmişlerin ruhlarının istifade edeceği düşünülmektedir. 

Geleneksel Türk inançlarında çok önemli bir yer tutan kurban 
uygulaması, Müslüman Türklerde İslam dininde de bu ibadetin 
bulunmasından dolayı devam etmiştir. Bununla beraber kutlu sayılan 
yerlerde adak adayıp kurban kesme uygulaması da paralel olarak varlığını 
korumuştur. Ayrıca kansız kurban kapsamında olan saçı uygulamaları, 
Müslüman olduktan sonra da Türkler arasında yaşatılmıştır. Saçı ile bazı 
dileklerin gerçekleşeceğine ve bazı belaların defedilebileceğine inanılmıştır. 
Hıristiyanlık’ta kanlı kurban uygulaması bulunmamasına rağmen 
Hıristiyanlığı benimsemiş olan Türk toplulukları, çeşitli vesilelerle, eskiden 
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beri getirdikleri kanlı kurban uygulamalarını günümüzde de 
gerçekleştirmektedirler. 

Sonuç olarak Türk halk inançları hem Türkiye’deki farklı grupları 
hem de Türk dünyasını bir arada tutan önemli unsurlardandır. Bu inançlara 
önem vermek, hem Türkiye’de hem de Türk dünyasında Türk merkezli 
düşünmeye, dünyayı bu şekilde algılamaya katkı sağlayacaktır. 
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