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Biz bu bildirimizde bazı bulgulardan yola çıkıyor, kültürel kimliğe 
dinler tarihçisi gözü ile bakmaya çalışıyor, savların doğruluğu nispetinde bir 
takım sonuçlar çıkarmaya amaçlıyoruz Çalışmamızda büyük ölçüde halk 
inançları verilerinden ve tasavvuf bil~erinin görüşlerinden yararlanıyoruz. 
Eski Türk İnanç Sistemi ile tasavvufi bazı bulgular arasında bağlantı kurmak 
mümkün iken, tasavvuf- mitoloji veri bağlantısı kurulabilir mi diye düşünüp, 
tespitierimize bazı testler yapıyoruz. Bu fikir bizde; Hikmet Tanyu1 ve onun 
takipçisi olan Abdurrahman Küçük2 ekolüne mensup araştırmacıların Türkle
rin Muhammed1 İslam'a girmeden evvel de Tek Tanrılı bir dine mensup ola
bileceklerine dair olan çalışmalan, Mübahat Türker-Küyel'in Gök Türkler 
dönemi Türk hakanlarının Tann tarafından yetkilendirilmiş olabileceklerine 
dair olan yazıları ve Dursun Yıldınm'ın Kök-Türk Çağında Tann mı Tannlar 
mı vardı, irdelemesi ile doğmuştu3. 

· Çalışmanın Temel Esasları: 

Kelam-ı Kadim'de "esatir" kelimesi vardır ki, mitoloji karşılığıdır. Bu 
kelime eskilerin masallan anlamındadır. Esatire inanmak daha ziyade iman-

1 Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tann inancı, İstanbul, 1986 
2 Abdurrahman Küçük, Mehmet Alpaslan Küçük, Türkistan'dan Türkiye'ye Alevilik

Bektaşilik (Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım), Ankara, 2007 
3 Dursun Yıldının, "Kök-Türk Çağında Tann mı Tannlar mı vardı" IV. illuslar arası 

Türk Falklor Kongresi Bildirilen, Ankara 



sızlık alanıeti olarak açıklanmıştır. 4 Sözlüklerde ise, "Tarih öncesi tanrıları
nın efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve 

,. 
özleınlerini göstermesi bakımından değeri olan hikayeler, ınitoloji"5 olarak 
açıklanmıştır. 

Bu tanıma göre, İslam Allah indinde zahir aleınle hiçbir ilgisi olmayan 
din iken, Mitolojinin bir safhası kaos/karmaşa/keşmekeş iken, Allah'ın olma
dığı bir yer de yok iken, kaos gibi görünse de her şey, tamamen ve noksansız 
Allah'ın kontrolü altındadır. 6 

Birkaç bin yıllık Türk tarihi, yer kürenin büyük bir bölümünü kapsa
yan Türk kültür coğrafyası, bu coğrafyanın oluşmasında rol oynayan yaygın 
bir Türk dili ve bu dili konuşanların taşıdıkları bir töre vardır. 

En azından bu tarih kadar eski nübüvvet tarihi, ilahi tebligat coğrafya
sı, tebligat dili ve bu dille veya dillerle duyt!!Ulan ilahi buyruk metni vardır. 
Bu iki gerçeğin dönem, coğrafya, dil ve inanç içeriğinin bir yerde bir şekilde 
birnebze de olsa ilişkilendirilmemesi mümkürı müdür? 

"Dinin zahir aleınle ilgisi yoktur"7 tespitine, bu türden bir muhakeme 
ve arayış ters midir? 

Fikrin Doğuşuna Yol Açan halk inançları, Bulgular: 

Türk kültür coğrafyasında bilhassa Uluğ Türkistan'da Türk kültürlü 
halklar arasında bir Türk Ata ıniti vardır. 9 Ana dili Türkçe olanlar da olma-

4 
s 
6 
7 
8 

9 

Sabahattin Güngör, TasavvufMektuplan, Burhaniye, 2009 
Türkçe Sözlük, 2005 Ankara, s. 649 
A. g. e. 
A. g. e. 
Y~ar Kalafat, "Türklerin Dini Tarihinde Büyük Oğuz Kağan/Hz. İbrahim'in Yeri ve 
Rolü" Arşiv, <WWW. yasarkalafat. info> 
Türk milliyetçiliği kapsamında yer alıp Türk kültürlü halklar veya Türk kültür coğ
rafyası tanımlamalarına katılmayanlara da bir görüşü temsil ettikleri için doğal ola
rak saygılı davranılması gerektiğine inanıyoruz. Onların hassasiyetleri Türk milletli 
ile Türk halkının özdeş olduğunu, Türk kültürlü halklar tanımlamasının "çok sayıda 
halk"lılığa mesaj olduğu, çok halklılık halkları, halkların bu haklar için farklı men
subiyetlerden hareketle mücadelelerini meşrul~tıracağı kanaatindedirler. Buradan 
hareketle kardeş halklar arasında çok milliyetliliğin de gelişebileceğini, bu neviden 
bir gelişmenin milli birliği tehdit edeceği kanaatindedirler. Bu noktadan sonra bir 
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da. Birlikte halklann amrma
bu iyi

Bu noktada ve mesajlan "Biz
antropolojiye kiiltiir

antropolojiye da
ve ana halklar

muyorlar bir izah 
mi? gore belirleme ana

hareketle izah edilebilecektir. Ve ona diyerek,
gurmeden, olacak. Dil kiiltiirel belirleyici

ise Dile ragmen anlatabilen bir 
ve izah bir olabilmeli.

millet Birlikte yqayan sayda olmalan
o toplumu
Halklann ana bir geydir.

ortak ve da olabiien milli 
bir geydir.

birlikte demokratik
da keza demokratik bir 

lar. demokratik haklan arasmdaki talepleri kadar, 
talepler de Bu noktada demokratik

veya nereye
kadar ve ne anlamda "halklann haklan" ve nereye kadar ve hangi anlamda "birlikte

izah bu
Birlikte

sistemli ile
ederken ve birlikte 

destek size ortak payday

birlikte yqayan ederler.
birlikte haklarla bir tepsi veya pirinci
lar. Tepsideki veya Soz

Biz
olmalan Biz ister ister

ve qavdar yeni ortak

tepsideki veya var ise
yeni birlikte da halklann ile



yanlar da Türklüğü Türk Ata'dan başlauyor, Türklerden veya Türklüklerin
den balısedederken gali beladan beri deriereesine "Türk Ata'dan beri" diyor
lardı. Bu söylem daha ziyade sözlü tarih verilerinde efsanevi bulgularda geçi
yordu. Mesela Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Afga:r,ıistan'da ve Kazakis
tan'da, akademik toplanularda halk ozanlan sazlan ile kaulııncılara hoş gel
diniz derierken "Türk Atadan beri kardeş olanlar safa geldiniz" diyordu. Bu 
kardeşlik sadece dil ortaklığıiu değil, yaşam biçimi içerikli ilişkileri de kapsı
yordu. Bu açıklamalar, akademik protokol konuşmalannda da yer alıyordu 
Ayrıca Türk ata'nın bütün hayvan, insan, bitki ve bütün yaraulmışlardan 
sorumlu efsanevi kişiliğini anlatan menkıbeler de vardı. Kısaca bir başlangıç 
tarihi olarak manevi boyutti ağırlıklı mitolojik derinliklere götüren bir Türk 
Ata kültü oluşmuştu. 

Fergana yaşayan birkaç köy oluşturmuş, bölgesinin yerli halkı olan bir 
grup Türk, kendilerini ve çevreleri onlan "Türkata Türkleri" olarak biliyor
lardı. 10 Tacikistan kırsalında tespitini yapuğımız ve demografik hareketler 
sonucu giderek 1-2 köye sıkışmış olan toplum kendilerini Özbek, Türkmen, 
Kırgız veya Osmanlı olarak değil Türkatalı!fürk olarak tanımlamakta ve 
oranın yerli halkı olduklannı söylemektedirler.11 

Azerbaycan halk tefekkürüne göre Maide Suresinde Allah'ın övdüğü, 
üzerine yemin edilen ordu Türk Ordusu ve Araplara size dokunmadıklan 
sürece kendileri ile iyi geçinmeleri buyrulan millet, Türk milletidir.I2 . 

10 Yakup Deliömeroğlu, "Bilinmeyen Bir Türk Topluluğu: Fergana Türkleri", I. Türki
yat Araştırmalan Sempozyumu, ll-13 Mayıs 2005 Ankara 

ll Yaşar Kalafat, "Tacikistan' da Türk Halk Kültürü", Türk Kültürü Araştırmalan, prof. 
Dr. M. F. Kırzıolu Özel Sayısı, s. 480, s. 72-192 

12 "Tanrı bütün m:ıxluqatları yaradandan sonra insanı yaradıb v:ı yaratdıqdan sonra,_da 
"b:ırakallalı m:ın:ı ki, bel:ı bir varlıq yaratdım n dey:ı özünü öyüb. 
İnsan, yaradılmış varlıqların :ın ş:ır:ıflisidir, bu öz yerind:ı. Bir d:ı insanlar içind:ı el:ı bir 
mill:ıt vardır ki, o Tanrının sevgisina layiq olub. B:ıli, bu ş:ır:ıfli mill:ıtin adı Türkdür. 
Tanrı müq:ıdd:ıs kitabımız Quranda, maid:ı sur:ısind:ı buyurur ki; n Ey inananlari 
Aranızda dind:ın kim dön:ırs:ı bilsin ki, Allalı özünün çox sevdiyi v:ı onların da onu 
sevdi yi, üst:ılik iman g:ıtir:ınl:ır:ı qarşı t:ıvazökar, Allalıı dananlara qarşı güclü, Allalı 
yolunda cihad ed:ın, özünd:ın ikralı hissi duyanları vecin:ı d:ı alınayan bir mill:ıt 
yaradar. Bu, Allalıın ist:ıdiyin:ı verdi yi nem:ıtdirn. 
Tanrı h:ımçinin, saff sur:ısind:ı; "N:ıf:ıs n:ıf:ıs:ı yüyür:ın, qığılcımlar sovuran, s:ıh:ır-s:ıh:ır 
hücuma qalxan, tozu dumana qatan v:ı düşm:ınl:ırin üstün:ı cı ıman atlara v:ı qazil:ır:ı and 
içir:ım kig. n -deyir. Gör:ıs:ın Qıınmda tanrının t:ısvir etdiyi bu mill:ıt kimdir:ı! 
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lehqeleri ile konqan ve dilbilimcilere gore 
olarak toplumlarda da ciddi bir tore

Tore iqin, Bu
noktada tore ile etimolojik

onemli bir

H. Z. tore
soylerken, "tora" dan uzerinde de

olmak da itibariyle gereken bir
Koku bu derece gidebilen bir bu

derece bir ve
Bu Tiirkqenin bir tebligat
mektedir.

ortak ozellikleri-
ne tek bir bahsetmek kolay

ve gore

da arablara
onlara
tayh, 2009)

13 Ankara, 2009s. 70
14 ilk Tiirkqe Ilk

lar devlet vermesi,
Devlet ve 

askeri
feragat

ve biiyuk tablosu.
ilk gaheseri. gaheseri. eda ve

ve
Bir bir millet yapabilecek eser. 

yaw ilk,fakat
ilk

en 1250 sene oteye vesika. en biiyuk
vesilesi olan en

mezar ... Prof. Dr.
"Hz. Hz.

kemikli boylu,
boyleydi. edilmektedir.

tin 2009



mevcut dağılımlanndaki örneklere bakılınca ciddi farklılıklar arz edebiliyor
lardı. Bu noktada Türklüğün ortak paydası, fizi1d özellikleri olmaktan ziyade, 
kültür, sosyal antropoloji içerikli idi. 

Böylece, muhtemel başlangıç noktası sayılabilecek ve ilahi duyurucu
lar kronolojisinde bir halka oluşturabilecek bir Türk ata, onun dili olan Türk
çe ve o dilin türevleri ile konuşulduğu geniş coğrafi alandan bahsedebiliyo
ruz. Bu alanda adeta sıradan beşeri olmaktan da öteye kutlu bir mahiyeti 
olan, ortak denilebilecek bir töreyi paylaşan, aynı zamanda doğal bir sonuç 
olarak farklı fiziki yapı da arz edebilen bir Türklük ile karşı karşıyayız. 16 

Kimliğe Dinler Tarihçisi Gözü ile Bakış: 

Mukaddes kitaplardaki verilerin, bilgilerin arkeolojik, lengüistik veya 
benzeri bulgularla teyidi veya dokümanter edilmesi cihetine gidilebilirken, 
genel Türk tarihi ve Hz. Adernden başlatılan İslamiyet itibariyle böylesi bir 
proje üzerinde durulamaz mı? Bu arayışta H. İbrahim-Hz. Muhammed soy 
ilişkisinden yola çıkılarak Türklüğün yerine işaret edilemez mi?17 

Bir kısım tasavvuf bilginlerine göre, Sümerlerde olduğu gibi dini ve 
mülki idare liderliğinin bir kimlikle birleştiği dönemlerde, 18 Kamlıktan ve 
kağanlıktan oluşan iki otoritenin bir şahısta birleştiği çağlarda, Türklerde 
yapılanma nasıldı? Mevcut "dağınık" görünümü veren bilgiler bu anlayış 
çatısı altında toplanamaz mı idi? Gök Tengri Hükümdarlara, yarlık, kut, güç 
veriyordu.19 Yazıtlarda "Türük Tengrisi", Türük Rakam" "Türük Buyniğu" ve 

16 Yaşar Kalafat, "Kanturaoğulları, Tufan Merkezli Genel Türk Tarihi" Nuh Peygam
ber, Dünya Tufanı ve Nalıçıvan Beynelhalk Sempozyumu, 24-25 Nisan 2009, 
Nalıcıvan ,. 

17 A. Küçük-M. A. Küçük, a. g. e. s. 92 Hz. İbrahim'in soyu konusu, bu soyun Sümer
lerle ilgisi, Sümerlerin Türklüğü ve Hz. Muhammed'in soyu, milliyet ve Türklül1;ü 
başlıkları altında irdelenmiştir. . 

18 'Tarihte yakın doğudaki pek çok aşiretin 2 alfabesi vardı Biri dini diğeri dünyevi. 
Genellikle dini alfabenin harfleri günlük yazılarda kullanılmaz, bundan çok korkulur
du. Sümerlerde ise her hecenin iki okunuşu vardı Sümer kelimesinin batını anlamı ışık 
saçan adam ve zahiri anlamı ise Çum-Ar yıkanan erkek dem ekti. S ümerler çok yıkanış
lar ile bilinirlerdi. " (Sabahattin Güngör, Kevn'in Üç Vücudu, 2009 Burhaniye) 

19 "Gök Tengri, teşrii gücünü, bütün evreni, toplumu ve insanı yasaya göre yaratarak, 
yarattıklarını yasaya göre düzenleyerek, hükümdara ise yarlık vererek onu yargıla
yarak ortaya kor. İcrai gücünühükümdarakut ve güç vererek gerçekleştirir. Kazai 
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Türük. Budunu tanımlamalan ile Karşıtı olarak da Yağı bulunmaktadır ki, o 
hilekardır, aldatıcıdır, sahtekardır, kışkırtıcı ve nifak sokucudur.20 

Sıfat olatak ele alımnca Türklüğe, Mevlana, Geneeli Nizaıni ve benzerle
rinde olduğu gibi tasavvuf bilginlerince güzel anlamı veriliyordu. Çevre ilişki
lerinde, fizikte, seste ve benzerlerinde güzel anlamı neden Türk'e uygun gö
rülınüştü.21 Diğer tarafta toplum lideri durumunda olan iınamda, karakter, 
fizik, bilgi, ses ve diğer güzellikler aranıyordu. Türk olmak sadece doğuştan bir 
vergi mi idi? İstenilmesi halirıde sonradan Türk olunamaz mıydı? Türk olmak 
ve Türkleşmiş olmanın ortak paydası izahımızdaki özel anlam benzetmesi ola
rak 'takva sahibi olmaktır' demek takva kelimesine farklı bir anlam yüklenmiş 
olma manasma gelebilir ıniydi?22 Evvelce yapılmış çalışmalarda bir şekilde 
değinilmiş olan bu konulu bilgiler tekrar anlaınlandırılamaz mı idi?23 

Ön Türklerde hakan konumundaki devlet yöneticilerinin, yaratanın 
duyurusunu yaratılanlara duyurulması ve takibindeki rolü ne idi? Orılann 
ilahi tebligattaki görevleri, semavi dinler gözlüğü ile incelenemez ırıi idi?24 

Kur'an Kerim'de övülen halcikaten Türk mü idi ve hakkındaki hadisler 
tesadüfu mü idi? sahihliği kabul edilen bu hadisler dinler tarihi çalışmalanna 
kimliğin belirlenmesi ve kimlikteki devamlılık adına ışık tutamazlar mıydı? 
Bu Türk hangi Türk'tü? Türklüğe girebildiği gibi kişi ve kişiler Türklüklerini 

gücünü ise idare edenlerle idare edilenleri denetleyerek, varlık yasasına karşı gelen
leri cezalandınp yok ederek gösterir. "Mübalıat Türker Küyel, "Türklerde Adal~t 
kavranıının antolajik Bir Temeli Var mıdır?" X. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 22-26 
Eylül1986, Kongreye Sunulan Bildiriler ITI. Cilt, s. 735-743 

20 Mübalıat Türker Küyel, "Bilge Kagan Bir 'Filozof-Arlıont' mudur?" XI. Türk Tarih 
Kongresi, Ankara 5-9 Eylül1990, Ankara, 1994 s. 455-465 

21 Tur-k'lar; alim, iazıl, edebli, sakin, temiz giyimli ve devrin insanlanndan O ile 30 yıl 
dalıa uzun yaşayan insanlardı. (S'!balıattin Güngör, Kevn'in Üç Vücıldu, 2009 Bur
haruye) 

22 "Takva yerine 'mütedeyyin' dine bağlı denilse dalıa doğru olur. "(Sabalıattin Güngör, 
Kevn'in Üç Vücıldu, 2009 Burlıaniye) 

23 A. Küçük ve M. A. Küçük yaptıklar bir çalışma ile; M. İ. Çığ, İ. H. Danişmend, L. N. 
Gumilev, Z. Kitapçı, M. Köksoy, J-P. Roux, O. Turan, Y. Z. Yörüklıan, N. K. Zeybek 
gibi yazarlann, Türklüğü bu açıdan araştıran çalışmalanın incelemişlerdir. 

Abdurralıman Küçük, Mehmet Alpaslan Küçük, Türkistan'dan Türkiye'ye Alevilik
Bektaşilik (Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım), Ankara, 2007 

24 Mübalıat Türker Küyel, a. g. m. ler 
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yitirme durumuna da düşebiliyorlar mı idi? Hadislerde övgü kazanan İstan
. bul'un fatibi millet alclığı bu "kut" u koruyabilmiş mi idi? Değil ise, neden? 

Bu çalışma, Yahya Kemal'in, aba ve postun olmasına rağmen meydan
larda Diyar-ı Rfun'a gelmiş evliyanın olmayışını, sorgulamasına bir cevap 
bulabilir mi?25 

Kavmi Necip hiyerarşisinde ismi geçen Yasef oğlu Türk'ün üzerinde 
durulan konu itibariyle irdelememizde bir yeri olabilir mi idi? Yasef Sibirya 
bölgesini irşatla görevlendirilmişti. Bu bölgenin Türk dilli halklarının halk 
inançlarında ki Irlal Ata veya An Irgıl daha ziyade bir varis veli görünümü 
arz etmektedir.26 Türklüğün ilk çıkış coğrafyası bu bölge mi idi? 

Esasen Ergenekon, Kantur ve Ya Feth/Yasef'in oğlu Türk'le başlatıla
cak bir Türk tarihi, Hz. Tur ile başlatılacak Türk tarihi yanında daha dün gibi 
kalır. Nuh Tufanı M. Ö 13. 200 lere tarihlendirilirken, Hz. Tur M. Ö 23. 000 
lerle tarihlendirilmektedir.27 Bu gerçeğe rağmen Biz kurgumuzu Hz. Türk 
Ata içerikli halk inançları üzerine kurduk.28 

Yafes/Feth oğlu Türk bir ilahl tebligatçı ise bu tebligatın özü töre ola
bilir mi? Esas değişmemekle beraber ilahl tebligatlardaki sair hususların, Türk 
töresi'nin mahiyetini anlamada bazı ipuçları verebilir mi? 

Küyel'in varclığı sonuca göre; Gök Tanrı topluma yasaları vermez. Ama 
varlığını, emirlerini dinlemeyen Türk badunu yok ederek gösterir. Emri din
ler ise onlan, kut verdiği kağan eli ile tekrar diriltir. Toplumu düzenleyen 
mecburi kurallan, kamu nizamını, örf ve geleneklerin kesin hükümler birli-

25 

26 

27 
28 

"Aba var, post var meydanda er yok: 
'Horasan erierinden bir haber yok 
Uzun yollarda durdum hiç eser yok 
Diyar-ı Rıim'a gelmiş evliyadan!" Yahya Kemal "geldikti Bir zaman Sarı Saltık'la 
Asya' dan" 

Yaşar Kalafat, "Türklerin Dini Tarihinde Büyük Oğuz Kağan!Hz. İbrahim'in Yeri ve 
Rolü" Arşiv 

Sabahattin Güngör, Kevn'in Üç Vüdidu, 2009 Burhaniye 
,.. . ' . ' . 

Hz. Adem'in Kiş ve Iy evliliğinden dünyaya gelen 9. oğlu, semanin 3. katındaki Türk 
takımYıldızları'ndan prensesle evlenince daha sonra İli-Tur-Is Ka-an denilecek olan 
Tur doğar. Böylece Türk adı, ilk kez Hz. Şist'in döneminde İlk Adem Nebi'den 1000 
yıl sonra günümüzden 26. 500 yıl önce ortaya çıkmıştır. Tasavvuf bilginlerinden bir 
kısmı Hz. Muhammed'in atası olan Tur'u Turkların 1. atası ve efsanelerde anılan 1. 
Hz. Turk'ün bu ·olduğunu kabul ederler. Bu ata aynı zamanda birçok farklı isimden 
toplumun da Tur atasıdır 
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Gok Tengriden Oysa
ber'e

Bu Ata veya bagka
bir

Bu derece ana ve
itibar goren, geria itibar

tekrar

duyuru dili olarak ana dili idi ve bu
ilk dili idi. Bu itibar

ise duyurusunun dilleri ile duyuru
dili ve Bu dille yapdan
duyuru, yabanci
Bolge ve ve ewelce yapdan duyuru

ile muhtemelen az-qok kendisi ile 
birlikte ve da antropolojisini
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29 Mubahat Kiiyel,,"Bilge XI.
Ankara5-9 Ankara,1994
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yıllık dönem, arz'ın şeriat olarak boş kaldığı bir dönemdir.32 "Şu an yeryüzü
nü oluşturmuş son insan, 26. 000 yıl evvel oluşmuş olan Hz. Kiş (a. s) ve eşi 
Hz. İy (a. s. )'dırlar. Oluşturulan her son insan, bir önceki insandan en az bir 
vasıf ka.mildir. Dolayısıyla onların; onların ademlerinin üç-beş vasıf noksan 
olması, İlahi tanzirnin gereğidir. "33 

' 
Türklerin İslam'a girmeden evvel kısmen Hıristiyanlık veya Yahudilik 

gibi diniere girmiş olduklan, Türkler İslam dini ile karşılaşınca da bu dinler
den aynlıp toptan İslam dinine girdikleri teşhisi, İslam'ın inanç içeriği ve 
ilahi tebligatçılann görevlerinin mahiyeti bakımından, çelişki içerdiği intiba
sı bırak.maktadır. Zira Hz. Muhammed'le birlikte gelen mesaj Hz. İsa ve Hz. 
Musa'nın duyurolarını da içerirken, İslam'ın Hz. Muhammed'le birlikte baş
latılmamJŞ olması olgusundan hareketle, izahımızdaki, Türk tebligatçıya veri
len görevin yeri, zamarn ve mahiyetini belirleyecektir.34 

Keza Türklerin Muhammedl İslam'a girişlerindeki kolaylık anlatırken, 
her iki inanç arasındaki içerik yakınlıklanndan bahsedilir. Bu yakınlığın 
varlığı eski Türk İnanç sisteminin de bir ilahi tebligatçımn izlerini taşıdığıru 
düşündürmektedir. Bu arada semavi dinler arasında bunca ortak yaniara 
rağmen, onlardan birisine değil de Muhammedl İslam' da Türklerin karar 
kılmalan, Türk Ata veya Tüİ'klere has geçmişteki ortak bir ata tezine kuvvet 
kazandırmaktadır. 

Türk Ata ile Yasef oğlu Türk aynı şahıs iseler, Türklükle ilgili mitolojik 
verilerle semavi kaynakların örtüştüğü söylenebilecektir. Bu noktada "Türk
lerlıı XL yy. la birlikte Türk- İslam sentezi başlattıklan" değil, inanç itibariyle 
asıllanna döndükleri söylenebilecektir.35 Bu arada milli peygamber olmaz. 
Mahalli N ebi olur,36 noktasına parmak basalım. 

32 Sabahattin Güngör, Gökleri Sultanı, Burhaniye, Arşiv 
33 A. g. e. 

,. 

34 "Tarihi süreç içerisinde Türk boylanndan; İslam'ı benimserneden önce Yahudilik, 
Zerdüştilik, Budizm, Manihaizm ve Hıristiyanlık gibi dinlerden herhangi birini ka
bul edenler olmuştur. Ancak bu kabul ediş genele şamil olmamış; bir boyla veya az 
bir grupla sınırlı kalmış ve bu sınır İslam dini ile karşılaşınca değişmiştir. Böylece 
kendi özel dinleri dışmda temasa geldikleri hiçbir dini büyük çoğunluk olarak kabul 
etmeyen Türklerin tamamma yakını toplam İslami din olarak kabul etmiştir. Sınırlı 
kalmış, Türkler İslam dini ile karşılaşınca değişmiştir. (A. Küçük a. g. e) 

35 "Hz. Şit (a. s. ) nin mükevvenatm 3. semasmdaki Tur-k Takım Yıldızı'ndan getirilen 
bir kızla evlenilirildiği dini kaynaklarda yer alan bir husustur. Tur bedenen güçlü 
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hareketle ilk tarihi, ve
Tiirkliik ile yeni boyutlar 

yeni

Eski ifadeler de an-
din" da yeni Bu

noktada konumu ve ona kaftan itiba-
riyle ve
nesne olmaktan ozne getirilebilecektir. Konu

Bu ile tari-
hi" tarihi
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da son bulacakur 
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merkezli bir Bu mitolojik
veriler bu
Turk tarihinden ve problem olarak 

nden soz edebilmek birlik
bu anlatabilmekte

tek
halklar birlikte

olan olarak
kabul edenler olarak

demektir son Boylece Turk, demektir,
ve M. 25. 500 vanr. Giingor,

Viicudu,2009
36 nebiler

nebiler olarak Allah her yerde Sabahattin
Viicudu, 2009

37 Merkezli
ve 24-25 2009,



. Sözlü kültürde "Adam olmak", "Adamlık yapmak", "Adam gibi adam", 
"Adamlık adına", "Adam evladı", "Adamlık adına" ve benzeri örnekleri ile 
yaşamakta olan iyi ~an, insan gibi insan, kaliteli insan anlamındaki özlü 
sözlerdeki "adam" ın Adem/Adan ilişkisi aranabilir mi? Bazı töresel veriler 
anlatılırken, "Başlangıçtan beri" anlamında "Adem atadan bu güne" denilmiş 
olması, Türk ata tezini kuvvetlendirebilir? Zira Türk kelimesi de, beni Adem, 
Adernden gelen anlamında da halk kültüründe yer tutmaktadır. 

Türk cins ismi güçlü anlamında kullanıldığı gibi, gelişmiş, tekarnili et
miş, mükemmel anlamlarında da kullanılmıştır. Bu gelişmişlik bir dönemin 
insan sosyal dokusu içerisinde ilahi tebligat almış olanlar anlamında kullanıl
mış olması da mümkündür. Bütün bu veriler teyit ve tekarnille muhtaçtırlar. 

Buradaki Türklüğün manevi boyutu üzerinde duruşumuz, onun bir 
simge, bir sembol, bii kavram bir anlam olarak ele alınıp Hanif inancındaki 
yerlerine vurgu yapabilmek içindir. 

1' 
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