
DiNLER TARiHi ARAŞTIRMALARI -VII 

' 

•• • 
TURKIVE'DE 
• • • 

DINLER TARIHI 
(Dünü, Bugünü ve Geleceği) 

•• 

TÜRKiYE DiNLERTARiHi DERNEGi YAYlNlARI 



•• • • • • 
TURKIVE'DE DINlER TARIHI SAHASINDA • 

Giriş 

YAPilAN AlAN ARAŞTIRMAlARI 
•• • •• •• 
UZERINE BAZI DUŞUNCElER . 

· . Doç. Dr. Kemal POLA'r 
Atatürk Üniversitesi İlalıiyat Fakültesi 

Dinler Tarihi, mensubu kalmamış olanından günümüzde yaşayaruna 
kadar bütün dinleri, bu dinlerin zahiri ve batıni bütün yönlerini, hayatı kuşa
tan tarafını, sosyal ve kültürel cephelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Dinler, 
sadece inanç esaslarından ibaret olmadığı için din, sosyal bir teşekkül olma
nın yanında, kültürün temeli ve ana ögesi olarak görülmekte; kültür, millet 
gibi kavramların tarifinde temel unsur olmaktadır. Bu yönüyle din, hayatın 
bütününü kapsamakta ve dini inançlar günlük hayatta tüm canlılığıyla yaşa
maktadır. Dolayısıyla Türkiye'de Dinler Tarihi ile ilgili araştırmalann önemli 
konulanndan biri de Türk Dünyası ve Türkiye'de, yaşayan dini inançlar, halk 
inanışlan, örf-adet ve geleneklerdirl. 

Tarihte dinsiz bir topluma rastlanmamıştır. Her toplumun kültürel ha
yatının oluşumunda, örf-adet ve geleneklerinde elinin, dini inanışların belirli 
bir etkisi olmuştur. Her toplumun günümüze kadar ulaşan ve halen onların 
dini ve sosyal hayatında etkili olan halk inanışlan mevcuttur. Dinler tarihi 
bilim dalında yapılan alan araştırmalannın amaçlanndan biri işte bu inanış •· 
ve uygulamalan tespit etınektir. 

Alan araştırması, konu olarak araştırdığı toplumun, halka ait değerlerinin 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacına yöneliktir. Zira örf-adet, 
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ve ve terbiyesinde 
rol oynar; gelecek nesiller 

miizde ve gelecek

Alan konu
yer etmig, hayatm ortaya

Bu inamglan gelenek-goreneklerle bir
arz etmekte; hangisinin 

Her ve bir olmakta,
bir ifade ile her bir

Bu sebeple kelimesini, onun hayanna
kesin zordur. Din ve

birbirinden gibi, yalmz
nna ifade edebilmeleri de 
bunlar birbirlerini besleyen ve bir
mektedirler. ile

bir tecriibi ortaya ddet ve
gelenek olarak bir

olarak

Bu aragtlrmada sahasinda yapdan
incelenerek ve tecriibi ederek

yapdacak, ve uygulamalara igaret edilecek ve
bazi onerilerde
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konuya ve elde
iqin ya da
giderek Alan Alan
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leri mevcuttur. İyi bir araştırma yapabilmek için Alan araştırmasının bu özel
liklerini bilmekte fayda vardır. 

Alan araştırmasında genellikle küçük bir grubun ya da toplumun sos
yal yapısı, kişiler ve gruplar arası karşılıklı etkileşimi, kurumları, değerleri, 
inançları vb. sosyal olaylar çalışma konusudur6. 

Alan araştırması, derinlemesine fakat dar kapsaınlı bir araştırma yön

temidir. Alan araştırmasında ayrıntılar önemlidir. Alan araştırmasının amacı 

aynntıyı yakalamaktır. Dolayısıyla yüzeysel araştırmalardan kaçınılmalıdır. 

Alan araştırması, çok uğraş gerektiren, sancılı bir süreçtir. Çünkü araştırına
cının kendi kültürel anlayışından uzaklaşıp, yabancı ve bazen de rahatsız edici bir 

ortama alışmasını gerektirir. Bu olumsuz özelliği yanında alan araştırmasının 
olumlu özelliği de mevcuttur. Şöyle ki, Alan çalışması, çoğu zaman ömür boyu 
süren dostluklar, insanların hayatlarında olumlu etki yapacak hayati bilgilere ve 

bakış açılarına ulaşmak gibi kişisel, mesleki ve toplumsal ödül getirebilir7• 

Alan araştırmasının önemli bir özelliği de her araştırma gibi belli bir 

metot dahilinde ve sistematik olarak yapılmasıdır. Konunun seçiminden son

ra, ön çalışmaya konu ile ilgili genel kaynak eserlerin okunınası ile başlan
makta, bunu çalışma bölgesi ile ilgili eserleri okuma, bölge hakkında bilgi 

edinme takip etmektedir. Daha sonra araştırma izni alarak Alan araştırması 

yapılacak bölgeye/ülkeye gidilmekte, öncelikle çevre ve bölge halkı iyice 

tanınmaya çalışılmaktadır. Bölgede bu konuda çalışma yapan bilim adaİill ve 
uzmanlarla işbirliğine girilerek onların eserleri, kütüphaneleri ve görüşlerin
den faydalanma yoluna gidilmektedir. 

2. Alan Araştırması Yapmanın Amacı ve Önemi 

Alan araştırması ile yapılan bu tür çalışmalar, konu olarak araştırdığı.

toplumun, halka ait değerlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktanlması 
· amacına yöneliktir. 

Alan araştırmasının önemi son yıllarda daha da artmaktadır. Zira bir 

kültürü öğrenmenin yolu, alan araştırması yaparak, o toplumun gelenek, 

görenek, inanç ve davranış modellerini öğrenmektir. Alan araştırmaları saye-

6 Çiğdem Kağıtçıbaşı, Insan ve Insanlar, Evrim Yayınlan, 9. Baskı, İstanbul, 1996, s. 39. 
7 William A. Haviland, Haraled E. L. Prins, Dana Walrath, Bunny Mcbride, Kültürel Ant
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sinde milletler, toplumlar ve farklı din mensuplan, hatta aynı ülkenin farklı 
bölgelerinde yaşayan insanlar, kültürel ve dini özelliklerini aynnulı diyebile
ceğimiz düzeyde öğrenerek birbirleriyle daha iyi tanışmaktadır. 

Alan araştırmalan sayesinde, şimdiye kadar yazılmamış ve bilinmeyen, 
dolayısıyla kitaplarda bulunmayan yeni kaynak bilgiler, literatüre kazandı
nlmış olmaktadır. 

. 
Her toplumun günümüze kadar ulaşan ve halen onların dini ve sosyal 

hayatında etkili olan halk inanışlan mevcuttur. Dinler tarihi sahasında yapı
lan alan araştırmalannın genel amacı, araştırma yaptığı toplumun binlerce 
yıldan beri biriktirip getirdikleri, yaşayan halk inanışlarını tespit etmek, bun
lan Dinler Tarihi açısından ele alarak değerlendirmek, bu inanışiann kayna
ğını araştırmak ve bunlara bağlı olarak yapılan pratikleri fenomenolojik ola
rak yorumlamaktır. Böylece de bu pratiklerin uygulanış sebeplerinin tespit 
edileceği, inanışiann bir toplum için ne anlam ifade ettiği öğrenileceği ve 
toplumda yaptığı etkiye işaret edileceği düşünülmektedir. 

3. Alan Araştırması Yapan Kişilerde Bulunması 

Gereken Özellikler 

Alan araştırması yöntemini kullanan araştırmacı, tipik olarak çalışacağı 
grup ya da toplumun içinde bir süre yaşar. Yani araştırdığı olaylara "katılan 
gözlemcı'' olur. Ancak bu durumun çalıştığı olaylara etki etmemesi için çaba 
göstermelidir. Katılımcı gözlemci olmak demek, savaş çıkması durumunda o 
insanlarla beraber savaşa girmek demek değildir. Ancak araştırmacı, savaşçı 
bir insan grubuyla birlikte yaşayarak seferberlik döneminin o grubun kültü
ründe nasıl bir yer tuttuğunu çok iyi anlayabilirB. 

Alan Araştırmacılannın en öneınli araçlan, defter, kalem, kamera, ka
yıt cihazı ve dizüstü bilgisayardır. Ancak hepsinden en öneınlisi araştırmacı
nın esnek toplumsal becerilere sahip olmasıdır. Tanımadığı bir kültürü göz
lemlerken el yordamıyla yönünü bulmak yerine, incelediği toplum üyelerin
den yardım alarak çevresinde olan bitenleri anlamlandırabilmelidir. Alan 
Araştırmacısı, kültürün bir kesimine verdiği önemin, diğer kesiınleri görme-

8 Kağıtçıbaşı, .lıısaı:ı ve lnsa.ıılar. s. 40. 
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sine engel olmayacak biçimde engin bir ufka sa:;up, titiz birer göL-lernci ola
bilmelidir9. · 

Alan araştırmacısı, ön yargılarıyla hareket etmemelidir. 

Duygularını işinden ayrı tutmalıdır ve tarafsız gözlem yapabilmelidir. 

Her türlü sosyal kesimden insanların psikolojisini kavrayabilmeli ve 
. . . 

onları konuşturabilme yeteneğine salıip olmalıdır. 

Halkı seven ve halkın içine karışmaktan zevk alan bir kişiliğe salıip 
olmalıdır. 

5. Alan Araştırmalarının Eksik Yönleri ve Bazı Öneriler 

Dinler Tarihi anabilim dalı bünyesinde yapılan alan araştırmalarına 
genel hatlanyla baktığıınız zaman bazı eksikliklerin olduğunu görmekteyiz. 
Kanaatimizce bu durum, alan araştırmalanyla ilgili çalışmalann yem olması, 
bu tür çalışmalann folklor ve halk bilimine kayması endişesiyle bilim dalı
ınızda fazla rağbet görmemesinden kaynaklanmaktadır. Biz burada söz konu
su eksikliklere temas edip bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. 

1. Terminoloji/Kavram Birliğinin Olmaması 

Bu tür çalışmalarda dikkat çeken en önemli hususlardan birisi, termino
loji birliğinin olmamasıdır. Şöyle ki, bazı araştırmalarda halk inancı kavraını 
kullanılırken bazılarında halk inanışı terimi tercih edilmektedir. Bu durum da 
karışıklığa sebep olmakta metod ve kavram kirliliğine yol açmakta, genç araş
tırmacıları ikilemde bırakmaktadır. Dolayısıyla Halk inancı ve halk inanışı 
kavramları iyice irdelenerek netleştirilmeli, birisine karar verilmeli ve o kulla
nılmalıdır. En azından aynı araştırmada kavram birliğine önem verilmelidir. 
Çünkü aynı araştırmada bile söz konusu her iki terim de kullanılmaktadır. 

Kanaatimizce, Halk inancı yerine Halk inanışı kavraını tercih edilme~ 
lidir. Çünkü inanç denilince genelde ilahi dinlerde sağlam bir nassa dayanan 
dilli dogmalar ve inanç esaslan akla gelir. Oysa inanış veya' halk inanışı der
ken halkın keııdisinin sonradan ortaya çıkardığı genelde kaynağı belli olma-

- • -- '! • - . 

yan, her hangi bir dilli referansa dayanmayan kabullenmeler anlaşılır10 • Bu 

9 Haviland vd, Kültürel Antropoloji, s. 70. 
1 O Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde Gelenek ve İııamşfa.ı; 2. Baskı, s. 58; 

Geniş bilgi için bk. Ali Murat Yel, "Huraff!' mad. , TDV İslAm Ansiklopedisi. İstan-
bul 1998, c. XIII. s. 381. . 
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konuyu biraz aqacak biitiin konusudur.
bir oz bir de geleneksel yiiz mevcuttur.

tepesine diigen kar her biri oz olarak
bir de ve dibinde varsayahm, igte bu
da geleneksel yiiz olarak Nasd kartopunun iqinde
kokleri, taglar, ve her nesne geleneksel

de din hayati tecriibeleri 
ve mevcuttur. vahyi

yiiz ise bir ifadeyle dini ve doktrinel
temsil eder, ise din toplumda yqanan

temsil eder. halk inanci yerine halk denmesi kanaatirnizce
daha isabetli olacaktlr. 

2.
Bilim

den biri de orneklemin yansitmamasiveya
kabul gormeyen genele tegmil edilmesidir. Boyle bir

ve bu eksiklikten iqin
omeklem, kaynak bolgelerdenveya yerlegim
den konuda bir yetinilmemeli, kaynak 

kadar toplumda
rastlanacak tespit iqin zira bu
tiir soylegide haurlatmakta veya 
elde edilebilmektedir.

bir inamg tespit ve bunu bir ifade
iqin onemli ve bu

istiyorsak,"felan kaynak ifadesine gore1' diye bir 
Boylece tolumun

ifade gibi, onemli bir tespitte
iqin kaynak da

kaynak kigiler, bazen
veya iqinde amaciyla

lan her zaman cevap vermeyebilir. Bu aragurmaci
biitiin cevap olsa da, her soruya cevap

Kaynak elde bilgileri kontrol



re de sorınalı; görüşme tekniğiyle elde edilen bilgiler, mümkünse gözlem 
tekniğiyle kontrol edilmelidir. 

4. Kaynak KişVŞabıs Verınede Birlik Olmaması 

Kimi araştırmalarda kaynak kişilerin sadece isimleri ve yaşları yazılır
ken, kimisinde ise sadece isimler yazılınaktadır. Halbuki alan araştırmaların
da bunun usulü bellidir. · 

Kaynak kişi verme usulü sırasıyla şu şekildedir: Kaynak kişinin adı, soyadı, 
doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumu, adresi, anlattığı bilgiyi kimden aldığı, 
derlemenin yapıldığı yer, derlemenin yapıldığı tarih11• Burada verilen her bilgi
nin, araştırmanın konusu ve özelliğine göre ayn bir yeri ve anlamı vardır. 

5. Görsel Materyallerle Desteklemenin Yetersiz Olması 

Bu tür alan araştırmalarında çalışmanın görsel malzemelerle desteklen
mesi çok önemlidir. Ancak burada da bir metod birliği göremiyoruz. Bazı ça
lışmalar yeteri kadar görsel materyallerle desteklenmezken, bazılarında araş
tırmacının boy boy resimlerine yer verilmektedir. Halbuki konunun özünü 
yansıtan can alıcı, görsel malzemelere yer verilmelidir. Bilirıdiği gibi, görsel 
materyaller, tarihirı belgeleridir. Dikkat edilirse görsel tarihe daha çok para 
harcarımaktadır. Bazen bir fotoğraf, bir romanın anlatamayacağını anlatır. 

Bir diğer eksik ve yanlış kullanıma da, resim ve fotoğraf kavramlarında 
rastlanmaktadır. Şöyle ki araştırmacı, kendisinin bizzat çektiği ve araştırma
sına koyduğu fotoğrafların altına resim yazmaktadır. Halbuki resim başka 
fotoğraf başkadır. Fotoğraf, mekanik bir makineyle çekilir; resim ise elle çizi
lir, yani manueldir. 

6. Anket Metodunun Kullanılmaması 

Dinler tarihinde alan araştırmasının birçok metodu kullanılmakta an
cak, anket metoduna pek rastlarımamaktadır. Halbuki anket uygulama, alaıı 
araştırmasının en önemli ve güvenilir metotlarından biridir. Bu yüzden Din
ler tarihi sahasında da anket metodımun kullanılmasına başlanmalı, bunun 
için ölçek geliştirmeye çalışılıp, Türk kültürürıe has genel geçerliği ispatlan
mış, ölçek geliştirmek gerekmektedir. 

Anket soruları hazırlanırken ve ölçek geliştirilirken, geniş bir kaynak 
taraması yapılmalı yapılan araştırmalarda verilen bilgiler hangi soruların 

ll Anun, Türk Halk Bilimi_ s. 42-43. 
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ise tespit ve ona gore

7. Alan

bolgelerde kadar halde
bolgelerde biiyuk bile

Bu noktada tespit gerek yerel yone-
ve gerekse Dinler ile yoluna

Boylece onernli bir elde olur. Bu da bolgeler ve
daha iyi vesile eder.

8. ve

Alan bir de ve
geligmelere,
dan Aynca ilgili ve

Biraz daha ifade etmek
kalmakta, sadece terfi alan aragtlr-

desteklenmeli; bolgenin
ve geligmesinde ve
yan bilgi sahibini depo bu

9. Genelde Tek 

Dinler olsa da, genelde 
enaniyet ve ego da

kahyor. daha verimlidir. tek
ne kadar iyi soylerseniz soyleyin, Koro

soylerseniz hem daha az yorulur, hem de daha iyi
Bu Dinler tarihi sahasmdaki akademisyenlerimiz 

da birbirine anabi-

ve ortaya daha yararh Boylece konu
ele gibi, ve de

yurt yurt bilim ve
de ortak

10.
Alan en de,

var olup de devam



ediyormuş gibi göstermektir. Bu kanşıklığa sebebiyet vermemek için, günü
müzde yaşamayan ancak önceden var olan inanış ve uygulamalann başına 
"eskiden" ibaresi konmalıdır. 

Alan araştırması derken sadece halk inaınşlan ve gelenek görenekler 
anlaşılmış, ha.Ibuki dinlerin özellikle ibadet boyutlan çalışılırken bizzat göz
lem yapma ve görsel materyallerle destekleme, konunun anlaşılması, kav
ranması ve unutulmaması açısından önemlidir. 

Kanaariınce konunun özelliği gereği bir araştırma ne sadece teorik ne 
de sadece alan araştırması olmalıdır. Eğer hem teorik bilgi verilir, hem de 
alan araştırmasıyla desteklenirse efradım cami ağyanm mani bir çalışma olur. 

6. Alan Araştırmalarında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar 

1. Muhatabı ürkütmeme/güven verme. Sağlıklı bir alan araştırması 
yapmak ve güvenilir bilgilere ulaşabilmek için, araştırma yaptığımız bölgede
ki insanlara özellikle kaynak kişilere güven verme, onlan ikna etme ve bilim
sel bir aştırma olduğuna ve sadece bilimsel maksatlı kullanılacağına inandır
ma çok önemlidir. Aksi takdirde istenilen doğru bilgiyi vermedikleri gibi, 
araştırınacıyı yanlış bilgilere de sevk edebilmektedirler. 

2. Çevreyi tanıma ve kavramlarm yerel anlamlanm bilme önemlidir. 

3. Yerinde gözlem ve araştırmaya gereği kadar zaman aynlmalı, alan 
araştırması yapılan bölgeye mümkün olduğu kadar farklı zamanlarda ve bir
kaç kez gidilmelidir. Özellikle bayramlar ve özel günler atlanmamalıdır. 

4. Teorik alt yapı gereklidir. Bütün bilim dallannda araştırma yapan 
bilim. adamlan arasında (hangi milletten, hangi devletten, hangi boydan veya 
soydan olursa olsun) ulaşılacak hedefler bakımından bir ilişki söz konusudur. 
Nitekim önceki bilim adamlanmn eserleri, yaptıklan çalışmalar sonraki bilim 
adamlanna kaynak olmakta rehberlik etmektedir12• Bu yüzden konuyla ilgili 
literatür taranmalı, dikkatlice okunmalıdır. Konuyu tüm yönleriyle ele alacak 
sorular hazırlanmalıdır. Zira daha sonra şu soruyu da sorsaydım denmekte, 
araştırma bölgesine tekrar gidilemediği ve sorulamadığı için başka kaynak
lardan telafi yoluna gidilmekte, böylece tekrara düşülmekte veya o bölgenin 

12 Alan araştırmalannda dikkat edilecek önemli hususlar hakkında geniş bilgi için bk. 
Cengiz Alyılmaz, (Kök)Türk Harili Yazıtlanrı İzinde, Karam Yayınlan, Ankara, 
2007, s. 172-175. 
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olmayan o gibi gosterilmektedir. Bu da
ve

5. Kaynak bizzat o
ve sonucunu seqmek isabetli

rastgele konugulan veya
iqin konuyu bazi yoluna gitmekte veya
gereksiz soyleyerek Bu da

yonde

6. Yontemsiz ve bir
emekler ve verimsiz Bu alan da bir plan ve
program qerqevesinde 

Alan metodu
kendimize has metod belirlenmelidir.

Kanaatimce her Dinler tarihqi, kendi bir alan 
Bu bizleri vefa ve
ifadesi; zamanda

ur. de "Dinler Tarihqiler 
Goziiyle

etnoloji vb. gibi alt

Alan tek
verilmelidir. Alan zor ve bir

olarak desteklenen,
Projeleri

Alan lusa resmi ziyaretler 
lere dayanarak ve yapilan

Dinler halk derlemekle yetinmemeli, 
amaca olarak, toplumun binlerce beri
rip getirdikleri, halk tespit etmeli, Dinler tarihi

ele alarak bu
suretiyle bunlara olarak pratikleri fenomenolojik olarak 
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