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Özet 

Bu çalışmada , Prof. Dr. Ünver GÜNAYve Prof. Dr. Harun GÜNGÖR tarafından kaleme alı 
nan "Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarih i" adlı eser tanıtı l maktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türklerin dini, inanç sistemleri . Türk inanç sistemi. 

Abstract 

This study deals with the "Religious History of Turks up to Now" which is organized by 
Prof. Dr. Ünver Günay and Prof. Dr. Harun Güngör. 

Key Words: Turks' Religion, Belief System. Turkish Belief System. 

Din; i lk insandan günümüze ulaşan süreç içerisinde her zaman var olmuş; top
l umların siyasi, sosyal ve kültürel yapılarının şekillenmesi nde önemli yere sah,ip 
bir olgudur. Öyle ki; hiçbi r dönemde, hiçbi r toplum veya toplulukta dinden so
yutlanmış bir sistem görmek mümkün deği ldir. 

Gerek ferdi gerekse toplumsal hayatın-dikkate değer bir gerçeği durumunda olan 
din kavramının ele alındığı ve "Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Ta
rihi" adını taş ıyan kitap Türklerdeki din olgusunu sorgulayan qir eserdir.. 

Başlangıçlarından Günümüze Türklerin Dini Tarihi adl ı eser temelde, dört bö
lümden oluşmaktadır. Bu bölümlere geçilmeden hemen önce yer alan Gi riş' te; 
eserin konusunun sınırları belirlenmiş, Türklerin tarihi-coğrafyası ve sosyo-kül-
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türe! yapısı ana hatlarıyla tasnif edilmiş ve çalışma esnasında izlenecek yöntem. 
kaynaklar ile Türklerin dini tarihinin belli başlı safhaları ve çalışmanın bölümle
ri ele alınmıştır. 

Eserin 1. Bölümü olan ve "Geleneksel Türk Dini" adını taşıyan bölümde Türkle
rin evrensel dinlerle temasa geçmeden önceki ilk dinlerine, yine ilk tarihi belge
ler ışığında (Çince yıllıklar. Orhun Abideleri, vs.) değin ilmiştir. 

Bu bölüm dahilinde Gök Tanrı inancının yanı sıra. eserde Yaygın Kutsal olarak 
nitelendirilen ve birtakım tabiat kuwetlerine inanış şeklinde tezahür eden mit
sel. efsanevi ve destani Fıiteliklere sahip olan inanç sistemlerine ve bunun ya
nında çok çeşitli toplumlarda görülen ve atalara saygıyı esas alan Atalar Kültü 
inanç geleneğine değinil miştir. 

Tür~ dini' hayatı içerisinde önemli bir yere sahip olması sebebiyle eserde. Gök 
Tanrı hakkında yazılan bir pasaj ı aynen almak yerinde olacaktır: 

"Gördük ki Gök Tanrı. eski Türk dininde, Aristo felsefesinden tanıdığımız. dünya
yı bir kere yaratan ve sonra da bir kenara çekilerek hiçbir müdahalede bulunma
yan bir tür "Demiurge" değildir. Bununla birlikte o, Sami kültür ağırlıklı dinlerin 
ilahlarında gördüğümüz. doğrudan doğruya her şeye müdahale eden birtanrı da 
değildir. Türklerde o, olaylara doğrudan olmaktan çok. dotaylı biçimde müdaha
le ediyor görünmektedir. Gücünü ve yetkisini Tanrı'dan alan kağan, onun adına 
ve onunla ahenk içerisinde davranmak durumundadır ... Dinler tarihi içerisinde. 
muhtelif semavi tanrıtarla mukayese edildiğinde, Türklerin Gök Tanrısı'nın öte
kilere nispetle asli özelliklerini daha fazla muhafaza ettiği görülmektedir." 

Gök Tanrı'ya ilişkin birtakım vasıflandırmalardan sonra şöyle denmektedir: 

"Öyle anlaşılmaktadır ki Türkler, daha geleneksel Türk dini döneminde. evrensel 
ve semavi dinlerin tek Tanrı anlayışına yakın özelliklere sahip bir tanrı anlayışı
na erişmiş bulunmaktadırlar ... Kendisine itaat edilmesi gereken ve koruyucu 
kudret olan Gök Tanrı. aynı zamanda yüksek bir ahlaki karaktere de sahiptir." 

Ayrıca Gök Tanrı'yla ilgili diğer önemli bir hususa eserde. şu şekilde dikkat çe
kil miştir: 

"Kayda değer olan hususlardan biri de şudur ki; her ne kadar Göktürkler döne
minde. Tanrı'nın Türkleri koruması. hatta başka milletlerden üstün tutması ve 
hakanların iktidarı ondan almaları sebebiyle. bir yerde "Türk Tannsı" şeklinde ad
landırmaya rastlanmakta ve bu nedenle de Türklerde Gök Tanrı. sanki "ulusal bir 
Taıın" imiş gibi düşünülmektedir. Oysa gerçekte o. "kabile ilahı" veya "milli bir 
ilah" hüviyetinden ziyade "evrensel Tann" olarak kendini göstermektedir. Bu ne
denle, her ne kadar Gök Tanrı, Türk milletinin hayat ve istikbali ile ilgilense de. 
onun bu ilgi ve alakası. Türklerin ona iman etmesi ve onun sayesinde muzaffer 
olmalarından kaynaklanmakta. onun asli hüviyeti. bütün insanların ve kainatın 
Tanrı'sı olmakta toplanmaktadır." 
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Eserin 1. Bölümünde Gök Tanrı ve Yaygın Kutsal adı verilen inanç sistemlerin
den bahsedildikten sonra Kozmoloji başlığı altında, Türklerin dini algılayış biçi
miyle evren anlayışı biçimlerinin uyumuna ve buna bağlı birtakım disipliniere 
"üniversa/iım" veya "üniversiım" kavramları ışığında değinilmiş ve "Türklerde evren
sel tanrı an layışı ile evrensel düzen anlayışı birleşmekte, bu bakımdan da bir kı
sım araştırmacılar bizzat eski Türk dinini 'Üniversalizm' şeklinde adlandırmakta
dırlar." denilmiştir. 

·D iğer bir başlık olan Kozmogoni'den bahsedilirken; evrenin yaratılışına dair bir
takım rivayetlere. mitolojik unsurlara ve efsanelere değinilmiş; "Türk toplulukla
rının kozmogonileri" hakkında bilgiler, okuyucuya sunulmuştur. 

ibadet başlığı içerisinde; Türklerin, inanç dairesi içerisinde b~lundukları dine 
ait, dinsel uygulamalar adını da verebileceğimiz birtakım inanç pratiklerine (kur
ban, ayinler, dini ritüeller vs ... ) ve bu inançsal uygulamaları, yani ibadetleri ger
çekleştirdikl eri tapınaklardan bahsedilmektedir. 

Geçiş Mensekieri adını taşıyan başlık d§hilinde ise, insanoğlunun yaşam seyri 
içerisinde geçirdiği birtakım önemli olaylardan bahsedilmektedir. Bu başlıkta, 
insan hayatının bir nevi dönüm noktaları olan doğum, evlenme ve ölüm gibi kül
türel. sosyal, psikolojik, antropolojik vs. açılardan önem taşıyan birtakım uygu
lamalarına inançsal temelde açıklamalar getirilmiştir. 

Eserde ı. Bölümde yer alan diğer bir başlık da Karnlar adını taşır. Bilindiği üze
re Kamlar, Türk kültür ve dini hayatında önemli bir pozisyon üstlenmişlerdir. 
Kamlar, Gök Tanrı'nın, inanç sistemi içerisinde kitaptaki tabirle "deus otiosus"a 
dönüşmesi; yani ulaşılmaz olmaktan ayrılması ve yine kitapta yer alan tabirle 
"ikinci dereceden ve insanın dünyasına daha yakın kutsiyetlerin kendini göster
mesi sonucunda" ortaya çıkmaktadır. 

Eserin ilk bölümünün bir diğer başlığı ise, "Geleneksel Türk Dini Etrafında Tar
tışmalar" adını taşır. Kitabın bu bölümündeki şu ifade dikkat çekicidir: 

"Esasen. geleneksel Türk dini gibi; bir kabileye veya halka yahut millete ya da 
halklar grubuna ait olan dinlerin tarih içerisinde belirli bir gelişme gösterip ken
dilerine göre bir sistemleşmeye erişmekle birlikte; onların bu gelişim süreci içe
risinde, daha ileri dereceden sistemleşme, teşkilatianma ve müesseseleşmete
re gidemedikleri ve dini terminoloji ve sistemleşmenin onlarda bu h§liyle gele
nekleşerek gelişimin belli bir evresinde tıkanıp kaldığını önemle belirtmeliyfz." 

işte Türk dininin sistemleşmedeki birtakım sorunları eserdeki ifadeyle "Bu din
lerin gerek başlangıç formları ve gerekse de tarihten bilinen şekilleri altında. 
hangi sistem içinde değerlendirilmeleri gerektiği konusunda birçok bilimsel tar
tışmaların ve görüş ayrılıklarının çıkması ile sonuçlanmış bulunmaktadır. " işte 
bu görüş ayrılıkiarına dayanan ve birçoğu ilkel disiplinler olarak nitelendirilen 
ve Türk dininin menşei itibariyle hangi yapı içerisinde değerlendirilmesi gerek-
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tiğini savunan birçok görüş belirmiştir. Bu bağlamda eserde. Totemizm tartış· 
maları: Şamanizm meselesi; Animizm. Fetişizm, Politeizm. Düalizm. Henoteizm 
ve Monoteizm gibi birçoğu ilkel disiplinler içerisinde değerlendirilen inanç sis· 
temleri etrafındaki tartışmalardan bahsedilmiştir. 

Geleneksel Türk Dini Üzerine Bir Değerlendirme adını taşıyan başl ı kta; gelenek· 
sel Türk dininin inceleme sahası nda karşı laşılan güçlüklerden ve onun yapısı n· 
da bulunan karmaşı klığa dikkat çekilmiş, bu karmaşıklığın ayn ı zamanda bir zen
ginlik ve çeşitlilik sebebi olduğu da vurgulanmıştır. 

Eserin ikinci bölümü, "Evtensel Dinlerle Temaslar ve Bunların Türklerin Arasın· 
daki Yayılışı" adını taşır. 

Dünyadaki bütün ilk zaman dinleri gibi eski Türk dini de yerini birtakım evrensel 
diniere bırakmıştır. Bunun elbette birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler 
arasında; bu eski zaman dinlerinin eserde yer alan ifadeyle "statik" olma ları. es
ki çağiara ait inanç unsurlarını barındırmaları, "toplumlarda meydana gelen is· 
tihalelere ayak uyduramamaları" gibi birçok neden rahatlıkla s ıra l anabilir. Say· 
dığımız nitelilidere sahip bir dinin. "daha dinamik karakterli evrensel dinlerin 
karşısında silinmeye mahkum olmaları da" elbette kaçınılmaz son olarak tarif· 
lendirilebilir. 

işte bu bölümde, geleneksel Türk inanç sisteminden (ya da sistemlerinden) ev· 
rensel boyutta nitelendirebileceğimiz inançsal sistemlerin içerisine dahil olan 
Türk inanç sisteminin, bu değişim ve geçiş sürecini neden ve nasıl yaşadığı ak· 
tarıla gelmiş ve sonuçları hakkında da hükümlerde bulunulmuştur. 

Eserde. Türklerin. geleneksel inançlarından sıyrılarak (ya da koparak) dahil ol· 
duğu birtak ım inançsal sistemler; Konfüçyanizm ve Taoizm. Budizm. Zerdüştilik, 
Man i dini, Hıristiyanlık ve Musevilik olarak sınırlanmıştır. Bu dini sistemler ve 
inançlar; ilk ortaya çıkışlarıyla birlikte ele alınarak Türkler arasında ne zaman ve 
hangi koşullarda yayıldığı anlatılmış ve bu değişim süreciyle ilgili şu bilgiler ak· 
tanimıştır: 

"Görüldüğü gibi Türkler, dini tarihlerinin belli bir döneminden itibaren ve hatta 
geleneksel Türk dininin. tarihten bilinen çok erken dönemlerinden itibaren Ta· 
oizm. Konfüçyanizm. Budizm. Zerdüştlük. Mani dini, Hıristiyanlık ve Musevflik 
gibi dünyanın büyük dini sistemleri ile temasa geldiler. Bu temasların Türklerin 
dini tarihi ve yaşayışı üzerinde önemli sonuçları o lmuştur. Her şeyden önce. bu 
temas sürecinin belli bir döneminden itibaren, göreceğimiz gibi, başka bir ev
rensel din yanıi islamiyet devreye girmiş, sonuçta Türklerin çok büyük bölümü. 
bu dinde karar kıl mışlardır; ancak Türklerin, bundan önce, yukarıda sözünü etti· 
ğimiz evrensel büyük dinlerle temasa gelmeleri dahi onların artık geleneksel 
dinlerini terk etmelerinin zamanının geldiğinin habercisi olmuştur." 
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Ayrıca bu değ işim ve etkileşim sürecinin tek taraflı yaşanmad ığını aktaran şu k ı
sım da bizce önemli bi r yaklaşımdır: 

"Bununla birlikte. belirtmek gerekir ki. evrensel dinlerle temaslar. yalnızca gele
neksel Türk dininin onlardan etkilenmesi. kendisinde olmayan birçok inanç ve 
uygulamaları bünyesine dahil etmesi . yahut bu etkilenmeler sonucunda yeni 
form lara yönelmesi şeklindeki ge l işmelere imkan vermemiş; öte yandan Türkle
rin arasına dahil olan dinamik ve evrensel karakterli dinler de geleneksel Türk 
dini. inançları, gelenekleri ve kültüründen etkilenmiş ve esasen onlar. birçok du
rumlarda Türk kültürü ve karakterine adaptasyon suretiyle hayatiyet bulabi Imiş
lerdir ki: bu durumun örneklerine yukanda işaret etmiş bulunmaktayız." 

Sonuç olarak görü lmektedir ki; Türk inanç sistemi içerisinde evr'ensel diniere te
mas. eski Türk dini ile İ s lamiyet arasında bir geçiş ve belki de bir uyum görevi 
üstlenmiş ve yüzyıllar boyunca Türk inanç sisteminin içerisinde yer almıştır. 

Eserin üçüncü bölümü ise İslamiyet ve Türkler adını taşımaktadır. 

İslamiyet. hiç şüphe yok ki; Tü rk din tarihi bir yana. Türk tarihini dahi etkileyen; 
Türk tarihine. kültürüne. sosya l-siyasi ve askeri hayat ına yön veren bir niteliğe 
sahiptir. Özellikle Anadolu'nun Türkleşmeye başlama süreci. aynı zamanda is
lamlaşmaya başlama sürecidir. Türk ve Müslüman kavramlarının yüzyıllardır bu 
topraklarda beraber yaşaması bize. bu iki kavramın. birbirinden ayrılmaz bir bü
tünün iki parças ı olduğunu göstermektedir. Zira; dünya coğrafyası üzerinde 
Müslüman olma kimliğini kaybetmiş birtakım Türk toplu luklarının. Türk olma 
bilincinden de uzaklaştıkları bilinmektedir. · 

Pek çok alt başlıktan oluşan "İslamiyet ve Türkler" adlı bölüm de genel olarak; 

a. Türk-islam tarihine genel bir bakış 

b. Türklerin islam dinine girmelerinin nedenleri, islam'la tan ışmaları ve bu ta
nışmanın meydana getirdiği neticeler 

c. Türklerin İslamiyet'le tanışmaları nın ardından gerek Orta Asya'da gerekse Or
ta Doğu, Balkanlar. Kafkasya ve Hindistan'da kurmuş oldukları ve islami tesirin 
yüksek olduğu siyasi teşkilatianma Iar. olarak sıra lanabil ir. Bu bahisler okuyucu
ya. bilimsel bir disiplin içerisinde sunu lmuştur. 

Zaman zaman Küçük Asya tabirleriyle de nitelendirilen Anadolu'nun; islamiaş
ma süreci ve bu süreç içerisinde geçirdiği değişiklikler. gelişrı:ıeler ve bu etkile
şim sonucu meydana gelen sosyal. siyasal. kültürel ve edebi aç ıdan önemli olan 
teşekküller de hem bizi hala etki lernesi açısından hem de Anadolu kül tür tarihi
nin temelini teşkil etmesi ve Türk din tarihine yön vermesi açısından önem arz 
etmektedir. 

Önemine yukarıda dikkat çektiğimiz birtakım meselelere. gerek eserin daha iyi 
an laşılmas ı için gerekse konunun önemin in farkına varılması için eserden al ı n-
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tılarla devam edelim. Ilk olarak, eserde yer alan ve Türklerin islamiyere yaklaşım 
tarzını ve onu kabulleniş şeklini yansıtan bir alıntı yapacağız: 

"Türkler Anadolu'ya gelmeden bir asır önce lslam'ı kabul etmişlerdi. Bununla 
birlikte, onların arasında hala islam dinine girmeyenler ve hatta Hıristiyan un
surlar da mevcuttu ve bunların Islamiaşması Anadolu'da tamamlanmıştır. Öte 
yandan, Türklerin büyük bir bölümünün göçebe olması dolayısıyla onların sathi 
bir şekilde lslamlaştıklarına ve eski inanç ve geleneklerini Islami bir boya altın
da devam ettirdiklerine işaret etmiştik. Anadolu'ya gelen Türkler de çoğunlukla 
göçebe idiler ve onlar da Müslüman olmakla birlikte eski inanç ve geleneklerini 
sürdürmekteydiler. Nitekim Haçlılar zamanında, eski Türk inançlarına göre ölü
lerini silah larıyla birlikte gömen Türklere rastlanmıştır. Hatta Anadolu Selçuklu 
ve diğer beyliklere mensup sultanlar, beyler ve azizierin cesetlerinin; XIII. yüzyıl
da bile mumyalanarak gömüldükleri bilinmektedir. Göçebe T_ürklerin. daha baş
langıçtan itibaren, eski inanç ve geleneklerine daha uygun düşen müfrit Şii 
akımlara kolaylıkla meylettiklerine de yukarıda işaret etmiştik." 

Gerek Anadolu din tarihi gerekse Türk tarihi için önem taşıyan bir diğer vak'a da 
Moğol istilasıdır. Biz burada Moğol istilasının nedenleri üzerinde durmak yeri
ne, bir manada bu istilanın sonuçlarından olan Anadolu tasawuf cereyanının 
oluşum seyri ne kısaca yer vereceğiz: 

"Moğol istilası ile Anadolu'da tasawufun ve tarikatların gelişmesi , her tarafta 
tekke ve zaviyelerin açılması. şeyh ve müritlerin çoğalması ; Islamiaşmayı da hız
landırmıştır. Her tarafta şeyhler. babalar ve mutasawıflar: din ve mezhepler ara
sındaki ayrılıkları yumuşattılar, sevgi temasını işlediler; din farkı gözetmeksizin 
fakirlere, muhtaçlara ve hastalara yardım edildi." 

Yukarıda bahsi geçen bu oluşum hakkında dikkate değer bir tespit de şudur: 

"Mevlana, Yu n us, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu'da yetişen büyük Türk sufileri 
ve Mevlevilik ve Bektaşilik gibi Türk tarikatlarının. kayda değer bir müşterek özel
likleri de onların, bir Türk hümanizmi geliştirmiş olmalarıdır. Bu hümanizma. 
konunun bir uzmanının deyişi ile 'dağıtıcı değil, birleştiricidiL Orada Türk dü-

• şüncesi, töresi, hoşgörüsü ve ahlakı egemendir. Bu Türk hümanizmi; bir yönüy
le milll değerleri vurgulamakta, bir başka yönüyle de insanlığa açık bulunmak
tadır.' " 

Eserin bu bölüme ait i leriki kısımlarında da Anadolu'da yaşanan islamiyet'le il
gili olarak; beylikler dönemindeki siyasi parçalanmışlık. isyanlar ve istilalar ara
sında yaşamaya çalışan islamiyere ve bu dini n Anadolu sahasında diri tutulma
sında büyük etki sahibi olan tasawufl cereyanlara ve tarikatların önemine dik
kat çekilmiştir. Yine Osmanlı Devleti döneminde, Anadolu'daki lslamiyet'e de 
değinilmiştiL Bununla ilgili olarak eserden nakledeceğimiz kesit bilhassa Os
manlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşadığı buhranı ve bunun Türk dini haya
tına etkilerini göstermesi bakımından dikkat çekicidir: 
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"Fatih'ten Kanuni'ye uzanan geniş dönemde. geleneksellik ve dinamizm arasın
da uzun bir tereddüt ve bir alternatif karşısında bocalayan Osmanlı İmparator
luğu daha sonra. önce duraklama sonra da gerileme belirtileri göstermeye baş
ladı. XVII. yüzyıldan itibaren toplumda dini ve fikri hoşgörü giderek azaldı. Bu 
dönemde tasawuf ehline lüzumundan fazla düşman lık gösterilmiş o l ması kay
da değerdir. Devletin türlü alanlarda geri kalışın ın hep bidatlere bağlanmakta 
oluşu, geleneksellik ve dar görüşlülüğün tipik göstergeleridir. Bu yüzyılda Kadı
.zadeliler veya Fakılar denUen vaizler grubunun. bu mutaassıp görüşlerin temsilci
si oldukları gözlenmektedir. Onların. tasawuf konusunda Sivasi E[e11di ile olan 
tartışmaları. içerik yönden bakıldığında: bu dönemde din meselelerini n. norma
tif ve skolastik bir yaklaşımla. teferruat kabilinden konulara irccı edilerek çıkma
za sürüklenildiğini bize gösteriyor: Sigara ve kahve içmenin haram olup olmadı
ğı, büyüklerin elini öpmek, kabir ziyareti. Yezid'e lanet. sema ve raks. Hz. Pey
gamber'in annesi ve babasının imanı meselesi. matematik tahsilinin meşru 
olup olmadığı. .... 

Türklerin Dini Hayatı adlı eserin son bölümü ise Modern Dönem adını taşımak
tadır. Bu bölüm iki ana baş l ıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki XIX. ve XX. Yüz
yıllardaki Gelişmelere Toplu Bir Bakış adındadır. Eserin bu bölümünde. başlık
tan da anlaşılacağı üzere, geniş bir coğrafyayı kapsayan ve giderek küçülen (bil
hassa Osmanlı Devleti için söz konusu bir durum) ve gerek siyasi ve sosyal. ge
rekse ekonomik açıdan büyük bunalımlar yaşayan islam dünyasının içerisinde 
bulunduğu mevcut durum gözler önüne serilm iştir. Bu duraklama ve gerHeyişin 
yanı sıra. Batı 'da meydana gelen yükselişe ve bu yükselişin yine islam dünyası 
üzerindeki etkilerine değini lmiştir. 

Türklerin Islam dünyası üzerinde yüzyıllar boyunca oynamış olduğu aktif rolü 
belirtmesi açısından eserden aldığımız şu ifadeler dikkat çekicidir. 

"Bu açıdan baktığımızda; bazı Batılı, Arap ve iranlı düşünürlerin iddialarının ak
sine, islam medeniyetinin genel inhitatından Türkleri sorumlu tutmak ve Türk
lerin islam dünyasına hakimiyet dönemini çöküntü dönemi şeklinde gösterme
ye çalışmak hatalı olduğu gibi ; öte yandan Türklerin, islam tarihin in genel gi~i
şi üzerindeki olumlu ve yapıcı etkilerinin ve rollerinin büyüklüğünü de önemle 
belirtmeliyiz. Türklerin, islam'a ve islam medeniyetine olan bu katkılarının hem 
maddi hem de manevi bakımlardan olduğunu da ısrarla ifade etmemiz gerek
mektedir. Müslüman Türkistan. tefsir, fıadis. ftkıfı, kelam ve tasavvuf gibi dini ilimie
rin yanı sıra. Uluğ Bey ve faaliyetlerini Anadolu'da sürdüren Ali Kuşçu gibi müs
pet bi limler alanında yetiştirdiği bi lginlerle de islam medeniyetine değerl i kat
kılarda bulundu. Osmanlılar riyaziyye ve fıe~j'et ilimleri alanında bu müspet geliş
meleri bir süre devam ettirdiler. Onlar. islam hukuku alanında, Selçuklular dö
neminden itibaren başlayan bazı çalışmaları devam ettirerek, bu alanda katkı
la!da bulundular. Edebiyat. mimari ve sanat alanlarında da onların belli geliş-
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meleri ortaya koydukları gözlenmektedir. Lakin onlar, çökmekte olan Islamı 
ilimleri ve felsefeyi ihya edemediler." 

Bu bölüme ait olan ikinci başlık ise Bugünkü Durum ve Sorunlar adını taşıyan 
ve birtakım istatistiki bilgileri de barınd ıran bölümdür. 

Bu bölümde ilk olarak "Türk dünyasının dini manzarası ile ilgili özlü ve genel is
tatistiki bir tablo" ile eliiyi aşkın Türk topluluğunun nüfus, dini durum ve yaşa
dıkl arı yerler açısından tasnifi verilmiştir. Başlıca sorunlar adını taşıyan alt baş
lık dahilinde, "bu istatistiki rakamların. çok özlü bir bilimsel ve makro-sosyolo
jik analizi ve değerlendirmesi" verilmiş ve şu yargıya varı lm ıştır: . 
" ... çıkan sonuç şudur ki; günümüzde Türklerin çok büyük çoğunluğu Müslü
man'dır; Müslüman Türklerin büyük bölümü Sünni ve Hanefi mezhebinden ol
makla birlikte. arala rında az da olsa Şafii mezhebinde olanlar da mevcut qulun
makta; ayrıca önemli bir bölüm Şii-Alevi olmaya devam etmektedir. Nihayet. 
Türk toplulukları içerisinde sayıları az da olsa başka diniere mensup olanların 
da varlıklarını bir şekilde sürdürdükleri anlaşılmaktadır ki; bu durum, sad~ce ta
rifsel bir olgu olarak değil. fakat aktüel bir dini ve sosyo-kültürel gerçeklik olarak 
da Türk dünyasının plüral ve hatta pliiralist (çoğulcu) bir dini manzarayasahip bu
lunduğunu bize göstermektedir." 

Ayrıca . yine bu başlık çerçevesinde. dünyada meydana gelen yeni değişme ve 
gelişmelere dikkat çekilmiş, bu değişim ierin Türk dünyasına etkileri konusunda 
şu değerlendirmeler yapılmıştır: 

"Hiç şüphesiz Türk dünyası da bu gelişmelerden olabildiğince etkilenmekte 
olup; bunun yankılarını toplum hayatının hemen her alanında bir şekilde gözle
rnek mümkündür. Buna göre. çağdaş Türk topluluklarının halihazır dini yaşayı
şını. inanışları, örf ve adetleri. tutum ve davranışlarını da bu etkileşimierin dı
şında düşünmek safdillik olacaktır. Zira. din ile toplum arasında organik bir bağ 
mevcuttur; bu bakımdan da bir toplumun dini yaşantısını kendi maneVı iç dina
miklerinin yanı sıra. özellikle içinde hayatiyet bulduğu toplumsal çevre ve onun 

· ilişkili olduğu öteki dış çevresel şartlar ve etkileşimierin dinamiği bağlamında 
• tam olarak anlamak ve açıklamak mümkün olmaktadır." 

Eserin sonunda yer alan Genel Değerlendirme ve Sonuç başlığı altında, eserde 
kronolojik bir disiplinle ele alınan Türk din tarihi , ana hatlarıyla ve konuyu to
parlamak maksadıyla özetlenmiştir. Türk inanç sisteminin genel olarak izahını 
ele alması bakımından şu yaklaşım önemlidir: 

" .. . islam dininin hakim olduğu Türk dünyası. her şeye rağmen dini planda belli 
bir plüralizmi de sürdürmekle dini tecrübesine zenginlik katmaya devam etmekte
dir. işte bu şekildedir ki; Türklerin büyük bölümü Müslüman olarak kalmaya de
vam eder ve onun başta Sünnilik-Hanefilik olmak üzere çeşitli formlarına ait ol
mayı başarır ve bu arada Sufilik ve tarikatlar. onun dini yaşayışının önemli bir 
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veçhesini oluşturmaya devam ederken. başta Hıristiyanlık ve özellikle de Orto
doksluk olmak üzere. Lamaist Budizm ve Musevi lik de Türklerin a ras ı nda küçük 
cemaatler halinde varlıklarını sürdürmektedirler. Keza. tarihi süreç içerisinde 
yerini büyük ölçüde islam dinine bırakmış bulunan geleneksel Türk dini de. ba
zı Sibiryalı ve Altaylı Türk boylarında çok küçük gruplar halinde de olsa hala 
Türklerin arasında hayatiyerini korumayı başarmış bulunmakta: böylece o, gü
nümüzde dahi Türklerin dini hayatına renk ve zenginl ik katmaya devam etmek
tedir." 

Sonuç olarak: yüzyıllardır tarih sahnesinde aktif olarak rol oynamış ve oynama
ya da devam eden: dünya tarihinin gidişatma yön vermiş ve zaman içerisinde sa
hip olduğu siyasi. sosya l ve kü ltürel müesseselerle kendine ha~ bir kültür o l uş
turmuş olan Türklerin. dini tarihini ele alan bu eseri elimizden ge ldiği nispette 
tanıtmaya çalıştık. 
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