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G‹R‹Ş
Azerbeycan folklorunun; derleme,
araşt›rma ve yay›n problemlerinin tart›
ş›ld›ğ› uluslararas› bu bilgi şölenimizde,
ben de Türk Kültür coğrafyas›n›n doğal
bir parças› olan Anadolu’dan yap›lm›ş
tesbitlerimi arzetmeye ve bunlar› tart›ş
maya açmaya çal›şacağ›m.
Tesbitlerimizi aktarmaya geçmeden,
coğrafî alan olarak Anadolu sahas›n›
seçmiş olman›n yan›s›ra, folklorun kap
sam›nda olmakla birlikte halk inançlar›
n›n, inanç muhteval› boyutu itibariyle,
halk icad› ürünlerinin içerisinde özel
yerinin olduğunu belirtmek istiyorum.
Bu hususlar› vurgulama ihtiyac› duyuyo
rum. Zira; bu iki özellik, hem derleme ve
hem de araşt›rma ile ilgili tesbitlerimi
zin tayin edeci faktörüdürler. Bu husus
lara metot ve teori münasebitiyle tekrar
döneceğiz.
Bir iki tan›m yapmak gerekir ise,
inanç nedir? Dinî inanç nedir ve Halk
inanc› nedir.? ile başlan›labilir. Dinî
inanç, inan›lan›n dinî kaynaklarla belir
lenilmesi ise, mesala ‹slâmiyet söz konu
su olunca (Kelam-› Kadim,Hadisler ve
Sünnet olunca) bu noktada inanç imanla
bütünleşir. Ancak, biz, dinî inançdan
değil, halk inanc›ndan söz ediyoruz. Halk
inanc› tan›m›n›n kapsam› tamamen din
d›ş› değildir ama, halk inançlar› tama

men din de değildirler. Aksi halde bu
saha folkloristlerin değil, din araşt›rma
c›lar›n sahas› olurdu. Din araşt›rmac›s›,
halk inanc›n› araşt›rmas›n m›, bid’ad ve
dinî folkloru bilmesin mi?1 Bu sorunun
cevab› “evet” olmakla beraber, ayr› bir
meseledir. Folklorist çal›şma yapacağ›
coğrafî alan›n mevcut ve geçmişteki din
lerini bilmesin mi? Tabi ki bilsin. Folklor
araşt›rmac›s›n›n bilhassa halk inançlar›
araşt›rmac›lar›n›n işbirliği yapacağ› ilmî
disiplinlerden belki de ilki dinler tari
hidir. Murad›m, halk bilimcinin veya
özellikle halk inanç› çal›şanlar›n ilişkili
olduklar› diğer bilim dallar›n› s›ralamak
değildir. Amac›m; araşt›rma ve derleme
problemlerini aksettirmeye çal›şacağ›m
halk inanc› çal›şmalar›n; genel folklor
içerisinde özel yeri olduğunu belirtmek
dir.
Biz bu k›sa tebliğimizde;
1- Halk inaçlar› çal›şmalar›nda,
metot, teori, politika, tan›mlar,
2- Halk kültüründe dejenerasyon
inkarc›l›k ve bölücülük,
3- Altyap› ile ilgili yetersizlikler üze
rinde duracağ›z.
MET‹N
Teori-metot-Politika-Tan›mlar
Anadolu’da Anadolu Türk folkloru
na, coğrafya ad›na kimlik vermek isteyen
bir nazariye var. Bu görüşe göre, Anado
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lu bir kültür beşiğidir bu beşikte Anado
lu halk bilimi yetişmiştir. Anadolu halk
bilimi, Anadolu halklar›n›n mal›d›r. Bu
görüşe göre halk kültürü yoktur, halkla
r›n  kültürü vard›r. Murad›m bu görüşü
teşhir etmek değil. Ancak hangi folk
lor mektepleri olduğunu bunlar›n neleri
vadettiklerini, bu okullar›n görüşlerinin
Türk Millî Kültür birliği itibariyle neler
vaad ettiğini bilmek zorunday›z.
Anadolu’nun Türklerden evvel de
bir çok halka mesken olduğunu biliyo
ruz, kavimler güzergah› olmas› itiba
riyle, bir çok halk›n Anadolu’dan gelip
geçtiği bir gerçektir. Bunlar›n, baz› kül
türel tortular› b›rakm›ş olmalar› da çok
tabidir. Anadolu’da bugün de Türk soy
lu olmayan toplum örnekleri bulmak
mümkündür. Bu bizim gerçeğimizdir.
Öyle zannediyorum ki, Türk Danyas›n›n
da, sair milletlerini de tabii bir kaderi
dir. Ayr›ca, folklor severliğimiz bizi hiç
bir halk›n folkloruna düşman yapmaz.
Bütün halklar›n kültürel değerleri yaşa
mal›, biz onlara sonuna kadar sayg›l›y›z.
Ne var ki, millî kültür politikalar›n›n tes
bitinde, folklorumuzu tehdit eden unsur
lar› bilmek, tart›şmak durumunday›z.
“Anadolu bağlam›nda, Anadolu halk
lar›n›n halk kültürü, Anadolu Türk Halk
Kültürüdür.” Dersek, Anadolu’da farkl›
kültürel kimliklerin varl›ğ›n› kabülleni
riz. Bu tespit farkl› halklar›n farkl› olan
kültürleri için talep haklar›n› doğurur
ki, halklar aras› ihtilafa yol açar. Bu
şablonu Azerbeycan’a da Türk Dünyas›
n›n diğer kesimlerine de uygulayabiliriz.
Sebeb-sonuç itibariyle netice değişmeye
cektir. ‹ç ve d›ş siyasî kavga ile kültürel
kavga farkl› değildirler. Millî kültürlern
halk kültüründen kaynakland›klar› ise,

yeni bir keşif değildir.
Anadolu’da Türk Millî Kültürü uzun
süre, Anadolu’da yaşayan halklar›n
ortak halk kültürlerinin bütününden
oluşmuş veya büyük ölçüde öyle olmuş
tur. Yak›n zamana kadar, az-çok geçerli
olan bu yöntem, bu gün iki t›kan›kla kar
ş›laşm›şt›r. Bunlardan birisi, Anadolu
etnik dokusunda halk kültürü kavgas›
n›n başlam›ş oluşu ve diğeri de kültürel
değerlerini Türklük ortak paydas›nda
geliştiren bir Türk Dünyas› doğmuştur.
Yak›n zamana kadar Türkiye’de
uygulanan yerel kültürleri inkar etme
den Türk kimliğini bir üst kültür kimliği
olarak alma, formülü revize edilerek,
emsal olarak al›n›p bütün Türk Dünyas›
na şamil hale getirilebilir mi? Bu yakla
ş›m tarz›na göre; mesala Azerbaycan’da
ki halklar›n halk kültürlerinin varl›ğ›
kabul edilerek üst ve birleştirici kültürel
kimlik olarak, bu kültürlerden de besle
nilebilen Azerbeycan Türk Halk Kültürü
benimsemiş olacakt›r. Bu formül genel
Türk Dünyas›na teşmil edilerek, Türk
Dünyas› halk kültürü ortaya ç›kacakt›r.
Dünyan›n birçok yerinde kültürel
haklar›n› almak için bunca mücadele
veren Türk halk›, şüphesiz hiç bir halk›n
kültürel değerlerine asimilasyoncu bir
gözle bakamaz. Ancak, ölü medeniyetle
rin enkaz›ndan mirasc›l›k yaparak, halk
kültürümüzün sahipsiz b›rak›lmas›na
seyirci kalmam›z da beklenilmemeli.
Ahmet Yesevi’den Gül Baba’ya ger
çek olan bir kültür coğrafyas› var. Bu
Türk Kültür coğrayas›d›r. Bunun üze
rindeki tozun at›lmas› demek; geçmiş
tenkopmamak, Türklerin birbirinden
kopmamas› demektir. Bu hizmet, Türk
Dünyas› kadar Dünya için de yap›lm›ş
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bir kültürel hizmettir. Bütün kültürler
gibi Türk Kültürü de çeşitli kültürlerden
etkilenmiştir. Bu çok doğald›r. Bu kültür
miras›n›n ç›kar›lmas› için 5-6 y›l gibi
k›sa bir zaman yetmez. Bunun siyasete
yans›mas› için de erkendir. Ortak dil,
ortak tarih bu bak›mdan önemli2 olduğu
gibi; ortak kültür ortak halk kültürü ve
onun aslî unsurlar›ndan olan, ortak halk
inanc› kültürü de bunun için önemlidir.
Tozun kald›r›lma yöntemlerinden birisi
de halk inançlar› araşt›rmalar›d›r.
Benim tesbitlerimden yapt›ğ›m ter
cihe göre; halk inançlar›ndaki araşt›r
man›n teorisi; Türklerin bidayetten beri
semavî bir dinin mensuplar› olduklar›,
bu inançc›n Türk Ata’dan başlad›ğ›.
Türk ad›n› Türk Ata veya onun ilahî
akidesinden al›nd›ğ› Türk Ata’n›n yur
dunun Türklerin ilk ç›k›ş yeri olduğu,
Türklerin ilk yay›l›m alan›n›n ise, bu
inanç›n yay›lma alan› olduğu bu inanç›n
muhtemelen Göktengri yani Ulu Tanr›
inanc› olduğu, Şamanizmin ilk ve daimi
lik arzeren Türk dini olmaktan ziyade,
alan kaymas› göstererek dinleşmiş ve
Gök Tanr› inanç› ile ayn› sahay› paylaş
m›ş bir büyücülük olduğu şeklindedir.
Halk inanc› araşt›rmac›s›, günümüz
de üç araşt›r›c› kimliğini bir arada taş›
maktad›r. Sahadan tespit yapacaks›n›z,
mesala kurtla ilgili bir inanç tesbit ede
ceksiniz. Bu sizin ilk rolunüzdür. Sonra
ayn› sahada yap›lm›ş çal›şmay› bilecek
siniz. Kurt konusunda bu tesbiti daha
evvel yapan var m›? Ayn› malzeme ayn›
alanda m› tesbit edildi? Litaratür taki
bini gerektiren bu uğraş›, sizin ikinci
görevinizdir. Ücüncü görev ise mensup
olduğunuz halklar kültürü içerisinde bu
tesbitin yeri nedir? Bu da size genel
Türk kültürünü bilmek mecburiyetini
yükler. Zira yanl›ş konulmuş bir taş,

Onun y›k›l›p mahvolmas›na yol açabi
lir. Bu üç farkl› evsaf bir araşt›rmac›da
aran›labilir. Ancak folklorist öncelikli
sağl›kl› derleyici olmal› veya derleme
karş›laşt›rma ve değerlendirme işlemle
ri belirli uzmanlara b›rak›lmal›. Netice
olarak bir halk bilici tipi belirlemek ve
onun araşt›rma s›n›rlar›n› tesbit etme
miz laz›m.
Türk Dünyas›nda izleyebildiğim
kadar› ile halk inanc› çal›şmalar›nda
farkl› metotlar uygulamaktad›r. Bir
metot birliğine muhtac›z. Baz› Türk
araşt›rmac›lar, halk edebiyat› içerisin
de, baz›lar› genel folklor derlemeleri içe
risinde, baz›lar› şahsi şiir ve hat›ralar›
ile bir arada inanç derleme çal›şmalar›
yapmaktad›r.
Türkiye’de Hocam Prof. Dr. Dursun
Y›ld›r›m,3 evvelce Sedat Veyis Örnek’in4
üzerinde durduğu bir sistematiği, halk
inançlar› için geliştirdi. Bu sisteme göre,
eski Türk ‹nanç Sistematiği temel kay
naklardan al›nan bilgi ile kuruluyor.
Sonra çal›şma yap›lan alandan derleni
len inanç muhteval› bilgi, Türk Dünya
s›n›n diğer kesimlerindeki benzerleri ile
karş›laşt›r›l›p Türk ‹nanç Sistematiğin
deki yerine işaret ediliyor.
Prof. Dr. Kamil Nerimanoğlu Veli
yev 1997 y›l›nda Azerbeycan folkloru
için bu tarz metot muhteval› bir değer
lendirme yapt›. Bu çal›şma örnek olarak
al›n›p ayn› şablon Türk Dünyas›na uygu
lanabilir.5
Netice olarak metotsuz bilgi der
lemek teorisiz fikir üretmek mümkün
olmad›ğ› gibi bunlar olmay›nca kültür
stratejisi olmaz. Stratejsiz bir harekat›n
taktiği olmaz. Yani amacs›z bir uğraş›y›
geçmez.6
Anadolu Türk Halk ‹nanç› derleme
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leri ve daha ziyade de araşt›rma çal›şma
lar›nda, en önemli ihtiyaçlardan birisi,
teori yokluğunun giderilmesidir. Bu ihti
yaç Anadolu Türk Halk ‹nançlar›ndan
fazla, Türk Dünyas› Halk ‹nançlar› iti
bariyle zaruret haline gelmiştir. Yap›lan
çal›şmalar ve yap›lacak çal›şmalar bir
felsefeye muhtaçt›r. Nereye varmak iste
diğimiz bilinmeden neyi inşaa edebiliriz.
Hal bu olunca, folklor çal›şmalar›n›n
bütün alanlar›nda ihtiyaç duyulan teori,
halk inançlar› çal›şmalar› itibariyle özel
öneme haizdir.7
Türk Mitolojisi yaz›lmadan halk
inanc› çal›şmalar› yapmak ne derece zor
ise, halk inanç› çal›şmalar› yap›lmadan
da Türk Dinî Tarihi’ne Türk Dünyas›n
dan yenileri de eklenilerek ihtiyaç, kar
ş›layacak ortak bir eser yap›labilmelidir.
Halklar›n›n mitolojisi yap›lmam›ş ve ulu
sun dinî tarihi yaz›lmam›ş bir milletin
halk inanç› derleyicilerinin derledikleri
malzeme, başka kültürlere harç malze
mesi olmak zorundad›r.
Bir an evvel Türk Dünyas›ndaki
dini tabakalaşma yüzy›llara göre kat
man-katman tesbit edilebilmelidir. Tür
kiye’de Hocam Prof. Dr. Şaban Kuzgun
ekibi ile Türk Dünyas› inanç haritas›n›8
tabakalaşmaya da inecek tarzda çal›ş
maktad›r.
“Dini kitaplar› (Avesta, Zebur, Tev
rat, ‹ncil, Kur’an tarihî zemine oturtmak
veya halklar›n tarihine destek olarak da
almak doğru değildir”9 türünden onayla
mam›z kesinlikle mümkün değildir. Bu
konuda görüşlerimizi evvelce de aç›kla
d›k.10
Dejenerasyon-‹nkarc›l›k-Bölücülük
Halk inanç› çal›şmalar› ve dinî folk
lora gösterilen ilgi, dinî taaassup içeri
sinde olan çevrelerce de engellenmek ist

denilmektedir. Bu çevrelerin halk inanç›
çal›şmalar›na bazen “bid’adlar›n hortla
t›lmas›na vesile olan girişimler”olarak
bakt›klar› ve bazen de, bir  k›s›m aş›r›
pozitivistlerin halk inançlar› muhteval›
folklor derlemelerine “‹rticaî harekat,
hurafeleri derleme” gözü ile bakt›klar›
oluyor. Gerçek dini, hurafeden ay›rama
yan cahil kesimin bir k›sm›, çal›şmala
r›m›za “Mahremiyetlerini aç›kl›yormu
şuz gibi” değerlendiriyorlar. Mani teşkil
etmemekle birlikte karş›laş›lan engeller
olarak bilinmeleri yararl› olacakt›r.
Bu özellikleri ile, tesbit ve teşhisi
yap›lmam›ş halk inançlar› itibari ile
hassas bölgeler, misyoner faaliyetlerine
uygun savaş teşkil etmektedir.11 Halk
inançlar› çal›şmalar›n›n bilimsel bir
çerçevede h›zland›r›lmalar›, Türk Dün
yas›na yönelik misyoner faaliyetlerinin
tesirini azaltabileceği itibariyle de önem
lidir.
Bu gelişmeye bağl› olarak Türkiye’de
yaşan›lan başka bir gerçek de, halk kül
türümüze yönelik bölücü faaliyettir. Bir
dönem, Türk halk kültürünün Karagöz
gibi baz› ürünlerini Yunanistan, karn›
yar›k ve döner gibi baz› kültür mahsülle
rini de Ermeniler sahipleniyorlard›. Şim
di ise, ‹slamiyeti yorumlama fark›ndan
doğan baz› inanç kesimlerine ve bazen
yerel farkl›l›klar içeren halk kültürümü
zün varyantlar›na, farkl› millî kimlikler
ad›na sahip ç›kabilmektedir.
Türk halk kültürünü yok saymak
veya onu kendileri ad›na sahiplenmek
veya onu modernize etmek nam›na deje
nere etme tahdidi ile karş› karş›yay›z.
Kanatimce Türk Dünyas› itibariyle bey
nelminel olan halk kültürü değerlerimiz
ile, sadece Türk Dünyas›n›n muayyen
yerlerinde var olan halk kültür değerle
rimizi tesbit edip, bize ait olduklar›n›

Millî Folklor	66
66
Millî Folklor

tescil ve teşhir etmeliyiz.
Bu maksatla, ilkin bağ›ms›z Türk
Cumhuriyetlerinden başlan›larak beher
Türk bölgesinin inanç haritalar› ç›kar›l
mal›.Has›m idoloji merkezlerinin mak
satl› faaliyetlerine vasat teşkil etmemesi
için, hassasiyet arzeden kesimler uzman
larca şuurlu bir  şekilde belirlenmelidir.
Sonra Türk Dünyas›n›n bu inanç paf
talar›ndan, Türk Dünyas› genel inanç
haritalar› ç›kar›labilmelidir. Halk kültü
rü ile ilgili yap›lan çal›şmalara, bilhas
sa inanç muhteval› yay›nlara, mutlaka
“‹nanç Endeksi” konulmas› prensip ola
rak kabul edilmelidir.12
Altyap› Yetersizlikleri
Türk Dünyas› Halk ‹nançlar› Lugat›,
ve Ansiklopedisi henüz haz›rlanmam›ş
t›r. Meslektaşlar henüz birbirini tan›ma
maktad›rlar. ‹lgili litaratüre hakimiyet
yeterince sağlanamam›şt›r. Kril harflari
ni bilmek Türk lehcelerine aşina olmak
yetmemektedir. Büyük çoğunluğu Rusca
olan kaynaklar itibariyle yap›lm›ş çal›ş
malardan istifadeyi şimdilik zorlaşt›r
maktad›r.
Türkiye’de yap›lan halk inançlar›
çal›şmalar›n›n yay›n problemlerinin
baş›nda, neşriyat süresinin sürünceme
de kalarak uzamas› hususu vard›r. 2-3
y›l matbaada bekleyebilen çal›şmay›, 3-4
defa elden geçirmek zorunda kalan araş
t›rmac›, son yenilikleri işleyemediği için
okuyucu karş›s›nda mahcup; olmakta
d›r. Türk Dünyas›nda, inanç konusunda,
ortalama haftada bir kitap, günde bir
makale ve 15-20 günde bir de sempoz
yum yap›lmaktad›r. 3 y›l bekleyen yay›
n›n yazar›, haliyle yeni çal›şmalar› ese
rine yans›tamad›ğ› için mahcup olmak
tad›r.
Halk inanç› çal›şmalar›n›n ürünle

ri henüz, modern roman, hikaye, tiyat
ro, televizyon oyunlar›na yans›mam›ş
t›r. Medeniyete dönüşmesinde estetik
sanat erbab› güzideler henüz devrede
değildir, kültür çark› gerektiği gibi h›zl›
dönmemekte, kültürleşme çok ağ›r git
mektedir.
Halk inanc› çal›şmalar› sadece kitap
tan›t›mlar›nda, ilgili sempozyumlar›n
kapan›ş oturumlar›nda kritik edilip
değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir.
S›k yap›lan geniş kapsaml› k›ymetlen
dirmelerden yoksunuz. Türk Dünyas›n
da, ülkeler baz›nda yap›lan değerlendir
meler, Türk Dünyas› geneline teşmil
edilebilmelidir. Lüzumsuzdan kurtar
mak ve mükerreri önleyerek kaynak
israf›na mani olmak, ancak bu şekilde
sağlan›labilir.
SONUÇ
Sonuç olarak denilebilir ki; Türk
Kültürünün daimi kaynağ› olan Türk
Halk Kültürü ve onun içerisinde özel
yeri bulunan Türk Halk ‹nançlar›, Tür
kelleri baz›nda tek tek ele al›n›rken, ona
paralel olarak da, Türk Dünyas› geneli
itibariyle ele al›nmal›d›r. Bu alandaki
çal›şmalar›n yap›labilmesi için bir k›sm›
teori ve metot gibi acil olan ihtiyaçlar›n
giderilmesi gerekmektedir, Türk Destan
lar›, Türk Mitolojisi, Türk Dinler Tarihi
gibi temel kaynak eserler sağlan›lmal›,
halk inanc› çal›şmalar› ilgili diğer ilmî
disiplinlerle ihate edilmelidir.
NOTLAR
* Bu çal›şma 20 - 22 Kas›m 1997 tarih
leri aras›nda Lenkeran- Azerbeycan’da
yap›lan “Azerbeycan Folkloru: Derleme,
Araşt›rma ve Yay›n Problemleri Ulus
lararas› Folklor Bilgi Şöleninde tebliği
olarak verilmiştir.
(1) Yaşar Kalafat, ‹slamiyet ve Türk Halk
‹nançlar›, Ankara 1996
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(2) Sn. Cumhurbaşkan› Süleyman Demirel’in,
04 Kas›m 1997 Ankara’da 4. Uluslararas›
Türk Kültür Kongresi’ndeki Konuş
malar›ndan.
(3) Prof. Dr. Dursun Y›ld›r›m’›n metodunu
master ve doktora öğrencilerinin çal›ş
malar›nda gözlemek mümkündür. Mesela;
Y. Kalafat, “Doğu Anadolu Eski Türk
‹nançlar›n›n ‹zleri” Ankara, 1990
(4) Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi,
Ankara, 1995
(5) Prof. Dr. Kamil Nerimoğlu Veliyev, ‘Azer
beycan Folkloru; Problemler, Vazifeler”
Milli Folklor, Yaz, 1997
(6) Yaşar Kalafat, “Giresun Yöresi Örnekleri
‹le Türk Halk Sufizmi” Giresun Kültür
Sempozyumu, Giresun, 1997
(7) Yaşar Kalafat; “Türk Halk ‹nançlar› Çal›ş
malar›nda Teori-Metot ve Karapapag
Türk Halk Ozan› Aş›k Şenlik” Karakal
pak Halk Destan› K›rk K›zlar ve Türkçe
Konuşan Halklar›n Folklorik Meseleleri
Sempozyumu, 10-12 Ekim 1997 NokusKarakalpakistan

(8) Prof. Dr. Şaban Kuzgun, “Anadolu’nun
‹nanç Haritas› ve Misyoner Faaliyetlerine
Al›nacak Tetbirler” ‹kinci Avrasya ‹slam
Şuras› 21-24 Ekim 1996, ‹stanbul
(9) Prof. Dr. Sad›k Tural, “En Eski Türk Şehri
Oş mudur?” Bilge Dergisi, S. 14 Güz 1997,
Sh. 8-9
(10) Yaşar Kalafat, Değişim sürecinde ‹slam
(Kutlu Doğum Haftas›) 1996) Ankara,
1997, Sh. 299-204
(11) Yaşar Kalafat, “‹rşad Hizmetlerinde
‹nanç Tabakalaşmas› ve O Konunun
Haritalanmas›n›n Önemi” 1. Din Şuras›
ve Müzakereleri (01-05) Kas›m 1993)
C.1.Ankara
(12) Prof. Dr. Sad›k Tural,-Elmas K›l›ç
(Yay›na haz›rlayanlar) Nevruz ve Renk
ler, Ankara 1996 (Y.Kalafat’›n Değerlen
dirme Konuşmas›, Sh. 357-363()
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