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Özet– Bu makalede, taflrada yaflayan insanlar›n geleneksel dinî yaflant›s› ve halk inançlar› incelenmifltir. Araflt›rma, ‹skilip ilçesinde yaflayan insanlardan 430 kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma
sonucunda, deneklerin yüksek düzeyde geleneksel dinî tutumlara ve
halk inançlar›na sahip oldu¤u görülmüfltür. Folk/popüler inan›fl ve uygulamalar, halk›n gündelik yaflam tarz› ve kültürü ile fonksiyonel biçimde bütünleflerek Türk toplumunda canl›l›¤›n› korumaktad›r. Özellikle bu durum k›rsal kesimde daha belirgin olarak hissedilmektedir.
Araflt›rma sonuçlar› göstermektedir ki, taflra insan›n›n dinî yaflant›s›nda folk/popüler inan›fl ve uygulamalar›n önemli bir yeri vard›r.
Anahtar Kelimeler– Geleneksel Dinî Yaflam, Halk ‹nançlar›, Yayg›n
‹nan›fllar, Taflra.

&
Kutsalla kurulan ba¤la beliren ve “kutsal›n tecrübesi / yaflant›lanmas›”
olarak tan›mlanan din, tarihsel ve toplumsal flartlarda tezahür etmesi
sebebiyle toplumsal bir olgu olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu sebeple din, insanl›k tarihi boyunca toplumsal hayat›n en önemli kurumlar›ndan birisi olmufltur. Türk topluluklar›nda da dini, tarihlerinin de¤erler
e¤itimi
hemen her döneminde ve bulunduklar› her yerde toplumsal bir reali- dergisi
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te olarak görmekteyiz (Günay ve Güngör, 1998). Bu çal›flmada daha
çok, günümüz Türk toplumunun geleneksel dinî yaflant›s› üzerinde
durulacakt›r. Türk toplumunun aktüel dinî hayat›na iliflkin bilimsel
çal›flmalarda geleneksel dinî unsurlar›n, özellikle halk aras›nda, oldukça a¤›r bast›¤› görüflü s›kça dile getirilmektedir (örne¤in bkz., Günay,
1999a; Kalafat, 1996; Mardin, 1993; Ocak, 1999a).
Öncelikle, Türk toplumunda dinî yaflant›n›n çok yönlü ve dinamik bir
karaktere sahip oldu¤unu belirtmek gerekir. Türk toplumunun bu çok
yönlü dinî yaflay›fl› ile alâkal› tipolojik de¤erlendirmelerde, bir tak›m
farkl› dindarl›k tiplerinin mevcudiyetine iflaret edilmektedir. Örne¤in
Günay, uygulamal› bir çal›flmas›n›n sonucunda (1999a), Türk toplumundaki dinî yaflay›fl›n dörtlü bir tipolojisini yapmaktad›r. Buna göre, kentin orta ve alt tabakalar›yla k›rsal kesimde yo¤unlaflan “geleneksel halk dindarl›¤›” birinci tip dindarl›k tarz›n› ifade etmekte olup, kökleflmifl ve kal›plaflm›fl unsurlar hâkim durumdad›r. fiekilcilik, geleneksellik, taklitçilik, ritualizm ve derin teolojik konulara fazla yer vermemek bu tip dindarl›¤›n karakteristik özelliklerindendir. Günay’›n tespit etti¤i di¤er dindarl›k tarzlar› ise, belli bir dinî kültür ve ö¤renime
sahip bulunan dinî elit zümre aras›nda geçerli olan “seçkinlerin kitabî
dindarl›¤›”, dinin tanr› ile kul aras›nda kutsal bir ba¤ oldu¤u anlay›fl›ndan hareketle bireysel nitelikteki “laik dindarl›k” ve bütün bu tipler
aras›nda geçifl teflkil eden “tranzisyonel dindarl›k” tipleridir. Günay,
baflka bir çal›flmas›nda da (1999b) özellikle ilk iki dindarl›k tipinin
Türk toplumunun dinî yaflant›s›n› anlamadaki önemine de¤inmektedir. Mardin ise (1993) Türk toplumunda seçkin din e¤itimi alan insanlar›n “kitabî, entelektüel dindarl›klar›” yan›nda, halk kesiminde yayg›n
olan ikinci bir dindarl›k tarz› olarak “halk dindarl›¤›” tiplerine vurgu
yapmakta; günümüz Türk toplumunun dinî yaflant›s›n›n do¤as›n› anlamada ikinci tip dindarl›¤›n de¤erlendirme d›fl› tutularak unutuldu¤una, bunun ise çok yanl›fl oldu¤una iflaret etmektedir. Yukar›daki tespitler yan›nda bu husus, birisi k›rsal çevrede, di¤eri kent merkezinde
olmak üzere taraf›m›zdan yap›lan iki ampirik çal›flma ile bir kez daha
do¤rulanm›flt›r. Bu iki çal›flma ile, Türk toplumunun dinî yaflant›s›nda bu dindarl›k tarzlar›n›n mevcudiyetini hâlâ muhafaza etti¤i, genifl
halk kesimlerinde ise halk dindarl›¤›n›n yayg›n biçimde mevcut oldu¤u istatistiksel olarak tespit edilmifltir (Arslan, 1997; 2002).
de¤erler
e¤itimi
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Sosyolojik perspektiften yola ç›karak yap›lan bu dindarl›k tipolojilerinde görüldü¤ü gibi, Türk toplumunun dinî yaflant›s› çok yönlü ve
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çok boyutlu bir nitelik arz etmekte olup, bunlar aras›nda geleneksel
halk dindarl›¤› (ya da popüler dindarl›k) genifl halk kitlelerinde yayg›n
olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. Asl›nda hemen hemen bütün
büyük dinlerde, entelektüel/kitabî dindarl›k ile halk dindarl›¤› ayr›m›
kayda de¤er bir flekilde birbirinden ayr›lmaktad›r (Gellner, 1999;
Long, 1987; Vrijhof & Waardenburg, 1979). Bir tarafta, üzerinde yaz›l› kültürün özelliklerini bar›nd›ran, dinî anlamda profesyonel bir s›n›f›n öncü rolüne sahip olan ve ortodoksiyi temsil eden kitabî dindarl›k,
öte tarafta ise mistik, büyüsel ve mitolojik unsurlara ve vurgulara sahip, derin bilgili, resmî ya da hâkim s›n›f tarzlar›ndan farkl› karakteristik özellikler gösteren dinî bir ifade biçimi olarak halk dindarl›¤› bulunmaktad›r. fiüphesiz bunlar› birbirinden tamamen ay›r›p karfl› kutuplara koyarak de¤erlendirmek yanl›flsa da, bar›nd›rd›klar› bir tak›m
özellikler böyle bir ayr›m› mümkün k›lmaktad›r.
Bu durumu, Türk toplumunun dinî kültürü ve dindarl›¤› içerisinde de¤erlendirdi¤imizde kitabî dindarl›k, Türk halk›n›n dindarl›¤›n›n çeflitli
boyutlar›ndan sadece birini oluflturmaktad›r. fiehir merkezlerinde dinî
bir ö¤renim görmüfl din bilginlerinden toplumun orta ve alt tabakalar›na ve k›rsal alana gidildikçe kitabî dindarl›¤›n etkisi nispî olarak azalmaktad›r. Onun yerine, daha çok sözlü kültüre dayal› yerel âdetler, mistik ve büyüsel ö¤elerle ‹slâmî ö¤elerin iç içe girdi¤i bir tür halk dindarl›¤› güçlü bir flekilde egemendir ve halk›n yaflam tarz› ve kültürü ile ifllevsel bir biçimde bütünleflmifl bir durum arz etmektedir. Dolay›s›yla
Türk halk›n›n dinî hayat›yla alâkal› bir çal›flmada “halk dindarl›¤›” kavramlaflt›rmas›, halk›n genelde dinî hayat›n›, özelde ise geleneksel dinî
hayat›n› anlamada uygun bir teorik çerçeve imkan› sunacakt›r.
Dolay›s›yla halk dindarl›¤› konusunun, Türkiye’deki dinî hayat› anlamada büyük bir yeri ve önemi bulunmaktad›r. Halk dindarl›¤› ya da popüler dindarl›k denilen olgunun, Anadolu’nun geçmifli ve bugünü için
de büyük bir anlam› vard›r (Babinger ve Köprülü, 1996; Günay ve Güngör, 1998; ‹nalc›k, 1992; Ocak, 1999a). Bu sebepledir ki, Türkiye’de halk
inançlar› kendi içinde anlaml› bir tür olarak hayatiyetini sürdürmekte ve
halk kat›nda bir tak›m fonksiyonlar da icra etmektedir (Mardin, 1993).
Örne¤in, kültürün kiflilik yarat›c› kat›nda yeni bir anlam yaratmakta, ayr›ca halk›n bilgisini flekillendirici bir süreç içerisinde, semboller arac›l›¤›yla insanlarda bir tür dünya görüflü oluflturma fonksiyonunu da yeri- de¤erler
e¤itimi
ne getirmektedir. Ancak Anadolu’da popüler dinin yayg›nl›¤› ve halk dergisi

25

Mustafa ARSLAN

aras›nda büyük fonksiyonlar gördü¤ü gerçe¤i genelde hep inkâr edilegelmifl, sadece hurafelerden bahsedilmifltir. Tüm bunlardan anlafl›laca¤› üzere, halk dindarl›¤› ya da popüler dindarl›k, Türk toplumunun dinî hayat› aç›s›ndan önemli bir olgu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Türk toplumunun dinî hayat›nda geleneksel dinî unsurlar›n ve halk
inançlar›n›n a¤›rl›¤› bu derece önemli olmas›na ra¤men, bu konuda deneysel/uygulamal› çal›flmalar›n azl›¤› dikkat çekmektedir. Türkiye’de halk
inançlar›n›n kendi içinde anlaml› bir tür oldu¤u ve halk kat›nda bir tak›m
fonksiyonlar icra etti¤i gerçe¤ine ilk dikkati çeken Mardin’den (1993) sonra bu konuda baz› çal›flmalar yap›lsa da, bunlar›n ço¤unlukla teorik düzeyde oldu¤u ve uygulamal› çal›flmalar›n s›n›rl› kald›¤› görülmektedir.1
Halbuki, Türk toplumunun dinî hayat›n›n önemli bir kesitini oluflturan
ve bu sebeple de genifl halk kesimlerinin dindarl›k tarz›n› anlamada belli bir konuma sahip olan halk dindarl›¤› üzerinde daha genifl ve derinlemesine, uygulamal›, deneysel çal›flmalara ihtiyaç oldu¤u da bir gerçektir.
Nitekim Günay da bu hususa de¤inmekte ve bu alandaki çal›flmalar›n
istenilen düzeyde olmad›¤›n› söylemektedir. Ona göre (1999b) “çeflitli
boyutlar› içerisinde Türkiye’de halk dindarl›¤›n›n veçheleri ve dinamizmi konusunda parçal› baz› alan araflt›rmalar› elimizin alt›nda bulunmakla birlikte, do¤rusu bu konuda gözlem, yerinde tespit, kat›lma,
anket ve istatistik usullerini tarihî ve etnografik yöntem ve tekniklerle
desteklemek suretiyle, çok daha genifl ve sistematik analizlere ihtiyac›m›z bulunmakta ve anlafl›lan, ancak bu yolla bu dinî kültür ve dindarl›¤› çok çeflitli yönleri ve faktörleri aç›s›ndan baflar› ile bilimsel inceleme konusu yapma flans›m›z bulunmaktad›r. Mamafih, flimdiki
halde dahi, eldeki mevcut veriler onun çok veçheli, çok boyutlu, çok
fonksiyonlu ve oldukça dinamik oldu¤unu bize göstermektedir.”
Bu tespitler gösteriyor ki, halk dindarl›¤› gibi genifl toplum kesimleri aras›nda hâlâ canl›l›¤›n› muhafaza eden çok yönlü ve dinamik bir olgu üzerinde, sistematik din sosyolojisinin metotlar› çerçevesinde deneysel incelemeler yapmak önem arz etmektedir. Halk inançlar› ya da halk dindarl›¤› konusunda Bat› ve Asya (özellikle Çin ve Japonya) ülkelerinde ampirik ve deneysel say›s›z birçok bilimsel çal›flma yap›l›rken,2 ülkemizde
1 Bu konuda yap›lan birkaç ampirik çal›flma için bkz. Arslan, 1997 ve 2002; Günay ve di¤erleri, 1996; Özensel, 2001; Tanyu, 1967; Tapper ve Tapper, 1996; Tuncer, 1996.
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2 Örnek olarak bkz. Duara, 1991; Hori, 1983; Kaneko, 1990; Miyake, 1972. Anthony, 1998;
De Oliveira, 1994; Pecklers, 1998; Schultz, 1990.
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bu konuda yeterli bilimsel çal›flma yap›ld›¤›n› söylemek pek mümkün
gözükmemektedir. Bu da halk aras›nda, yayg›n bir dindarl›k tarz› olarak
halk dindarl›¤›n›n öneminin gerçek boyutlar›yla anlafl›lamam›fl olmas›na
ba¤lanabilir. Buradan hareketle, eldeki çal›flmada Türk halk› aras›nda
yayg›n olan baz› halk inançlar›n›n durumu hakk›nda (ilçe düzeyinde) uygulamal› bir araflt›rma yapmak amaçlanm›flt›r. Bu sebeple, çal›flmada ‹slâm’›n temel inanç ve ibadetlerine ait bulgulardan ziyade geleneksel dinî unsurlara ve halk inançlar›na ait bulgulara yer verilecektir.

Hipotezler
Araflt›rman›n problem ve amac›na ba¤l› olarak flu hipotezler gelifltirilmifltir:
(i) Türk halk›n›n dinî hayat›nda geleneksel dinî unsurlar ve halk
inançlar›n›n oldukça önemli bir yeri bulunmaktad›r.
(ii) Halk›n geleneksel dinî yaflant›s›nda eski Türk kültürüne, bunun
yan›nda di¤er kültür ve medeniyetlere ait inan›fllar da mevcut
olup bunlar, ‹slâmî inançlarla bir arada hayatiyetini devam ettirmektedir.
(iii) Türk toplumunun dinî kültürü ve dindarl›¤› içerisinde kitabî dindarl›k muhtelif boyutlardan sadece birisi olup, k›rsal alana do¤ru
gidildikçe halk dindarl›¤› güçlü bir biçimde kendisini hissettirmektedir.
(iv) Halk dindarl›¤›, halk›n yaflam tarz› ve kültürü ile fonksiyonel bir biçimde bütünleflmifl olup, bu haliyle o, çok boyutlu ve oldukça dinamik bir olgu olarak Türk toplumunda canl›l›¤›n› korumaktad›r.

Yöntem ve Bilgi Toplama Araçlar›
Bu araflt›rmada, daha önce gerçeklefltirilmifl olan, Anadolu’nun Bir
Taflra ‹lçesindeki ‹nsanlar›n Dindarl›k Boyutlar› Üzerine Sosyolojik
Bir Araflt›rma: ‹skilip Örne¤i (Arslan, 1997) isimli çal›flma için toplanan veriler kullan›lm›flt›r. Konu ile alâkal› bir ölçe¤in oluflturuldu¤u ve bu ölçekten elde edilen puanlar›n ba¤›ms›z de¤iflkenlere
göre da¤›l›m›n›n sunuldu¤u önceki çal›flmadan farkl› olarak burada, her bir ölçek maddesine/ifadeye verilen cevaplar›n da¤›l›m› ve de¤erler
e¤itimi
aritmetik ortalamalar› sunulacakt›r.
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Araflt›rman›n evrenini, Çorum ili ‹skilip ilçesinde yaflayan insanlar oluflturmaktad›r. Tesadüfî örneklem tekni¤i ile seçilen ilçe halk›ndan 430 denek ise araflt›rma örneklemini oluflturmufltur. Ankete her yafl, cinsiyet,
e¤itim, sosyo-ekonomik düzey ve sosyal statüden insanlar›n kat›l›m› sa¤lanarak örneklem karakteristi¤inin de¤iflken olmas›na özen gösterilmifltir.
Halk inançlar› spesifik bir özellik arz etti¤inden, deneklere sunulan
ifadelerin gelifltirilmesi için konu ile alâkal› baz› çal›flmalardan (örne¤in,
Abdulkadiro¤lu, 1986; Christian, 1987; Kaneko, 1990; Long, 1987;
Örnek, 1966; Patai, 1987; Tanyu, 1976a) ve uzman görüfllerinden yararlan›lm›flt›r. Halk inançlar› konulu bir çal›flmada yöresel baz› inan›fl ve
davran›fllar›n da tespit edilip ifadelendirilmesi gerekirdi. Halk›n bu tip
tutum ve davran›fllar›n› tespitte gözlem metodundan faydalan›ld›.
Mülâkat yöntemiyle de halk aras›nda konuyla ilgili hususlara aflina
insanlardan ilçe halk›n›n dinî yaklafl›mlar› ve ne tür manevî halk
inan›fllar›na sahip olduklar› konusunda bilgi al›nmaya çal›fl›ld›. Bu
davran›fllar›n uzun bir listesi yap›ld›. Bu listeden uygun görülen yöreye
has davran›fllar ile Anadolu halk inan›fllar›na iliflkin ifadeler anket formuna konuldu. Bunlara ek olarak, gözlem ve mülâkatlardan elde edilen
bilgilerden araflt›rma sonuçlar›n›n yorumlanmas›nda da yararlan›ld›.
Deneklerin halk dindarl›¤› ölçe¤indeki her bir maddeye verdikleri cevaplar›n tek tek yüzde dökümü yap›lm›fl, seçeneklere düflen denek say›s› (f) ve yüzdeler (%) hesaplanarak tablo halinde afla¤›da sunulmufltur.
Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde, araflt›rmada elde edilen bulgular sunulmufl ve bunlara
dayal› olarak baz› yorumlar yap›lm›flt›r.
Ba¤›ms›z De¤iflkenlere Göre Örneklemin Genel Nitelikleri
Araflt›rmaya kat›lanlar›n cinsiyet, yafl ve e¤itim durumlar›na göre da¤›l›mlar› Tablo 1’de sunulmufltur.
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Tablo 2’de dinî bilgilerin al›nd›¤› yerlere göre da¤›l›ma bak›ld›¤›nda, Kur’an
Kursu ya da mahalle camilerinde/hocalar›nda dinî bilgilerini ald›klar›n› belirtenlerin en yüksek orana sahip oldu¤u görülmektedir. Bunu, yak›n seviyede “anne-baba” seçene¤i takip etmektedir. “Baflka” seçene¤ini iflaretleyenler aras›nda on üç kifli “dinî kitap okuyarak”, iki kifli “araflt›rmamla”, iki
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Tablo 1
Kat›l›mc›lar›n Cinsiyetlerinin, Yafllar›n›n ve E¤itim Durumlar›n›n Da¤›l›m›
f
%
Cinsiyet
Kad›n
143
33,3
Erkek
287
66.7
Yafl
20-29
141
32.9
30-39
113
26.3
40-49
100
23.3
50-59
39
9.1
60 ve üstü
36
8.4
Bofl
1
E¤itim
Okur-yazar de¤il
39
3.9
Okur-yazar diplomas› yok
22
5.1
‹lkokul
125
29.1
Ortaokul
44
10.3
Lise
135
31.5
Üniversite
64
14.9
Bofl
1
Toplam
430
100

kifli “fakültede”, bir kifli de “kulaktan, çevreden” ifadelerini yazm›fllard›r.
Görüldü¤ü gibi araflt›rmaya kat›lan deneklerin toplam % 82 gibi büyük bir
ço¤unlu¤u dinî e¤itimini geleneksel olarak alm›flt›r. Resmî okullarda ya da
okuyarak dinî bilgisini edinenlerin say›s› (%18) çok düflüktür.
Tablo 2

Dinî Bilgi Kanallar›na Göre Da¤›l›m

Dinî Bilgi Kanallar›
Anne-baba
Kur’an Kursu, mahalle mamileri
‹lk-Orta-Lise
Cami vaazlar›
Dinî sohbetler
Baflka
Bofl
Toplam

f

%

117
140
59
38
48
18
10
430

27.9
33.3
14.0
9.0
11.4
4.3
100.0
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Araflt›rmaya Kat›lanlar›n Dinî Yaflant›lar›ndaki Geleneksel Dinî
Unsurlar›n ve Halk ‹nançlar›n›n De¤erlendirilmesi
Bu bölümde, öncelikle araflt›rmaya kat›lan deneklerin halk inançlar›na yönelik tutum maddelerine verdikleri cevaplar›n da¤›l›m›, sonra da
maddelerin aritmetik ortalamalar› sunulacakt›r. Böylelikle, halk›n dinî yaflant›s›ndaki geleneksel dinî unsurlar›n ve halk inançlar›n›n yeri
ve yo¤unlu¤u tespit edilmeye çal›fl›lacakt›r.
Anadolu’da genellikle insanlar, ruhlar›n›n huzurlu olmas› (öte dünyada azaplar›n›n hafiflemesi ve daha rahat bir ortamda bulunmalar› vb.)
için ölülerine Kur’an hatmi ya da mevlit okutmaktad›rlar. Halk aras›nda özellikle mevlit okutmak daha yayg›nd›r ve vazgeçilmez bir konumdad›r. Bunu ise genellikle Kur’an ve mevlit okumay› bilen hocalara
yapt›rmaktad›rlar. Bu uygulaman›n araflt›rma alan›ndaki durumunu
ö¤renmek için Tablo 3’e bak›ld›¤›nda, deneklerin % 93,4 gibi büyük
bir ço¤unlu¤unun, huzurlu olmas› için ölünün ruhuna hatim/mevlit
okutman›n gereklili¤ine inand›¤› görülmektedir. % 6.4’lük çok az bir
kesim ise bu inan›fla kat›lmamaktad›r.
Halk aras›nda geleneksel dinî unsurlar ve halk inan›fllar›, do¤um, evlilik
ve ölüm gibi hayat›n belli bafll› dönemlerinde3 daha yo¤un biçimde ortaya ç›kmaktad›r. Bu konudaki çal›flmalar›yla tan›nan ünlü din bilimci
Waardenburg, Müslümanlar aras›nda görülen halk inan›fllar›nda ilk s›ray›, bu geçifl dönemlerine ve bu dönemlerde yap›lan uygulama ve merasimlere (rite de passage) vermektedir (Waardenburg, 1979). Bu dönemler aras›nda özellikle ölüm safhas›n›n ayr› bir önemi vard›r. Bu dönemde insanlar, sevdiklerini kaybetmelerinin verdi¤i üzüntü ile bir tak›m
inan›fl ve uygulamalara bafl vurmaktad›rlar. Bu sebeple halk inançlar›,
ölüm etraf›nda yap›lanlar itibar›yla çok zengindir.4
Uygulama yap›lan bölgede ölünün yedi, k›rk ya da elli ikinci gecesinde, kabirdeki azab›n› hafifletmek için mevlit-hatim okutulmakta ve yemek verilmektedir. ‹lçe halk› bu günlerde ölünün ruhunun/can›n›n bedeninden ayr›ld›¤›na inanmaktad›r. Kur’an-mevlit okutma ve yemek
verme gelene¤i de bu inanca dayanmaktad›r.
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3 Bu dönemlere geçifl dönemleri, bu dönemlerde yap›lan ritüellere de geçifl ritüelleri
denilmektedir (Dictionary of Beliefs & Religions, 1995).
4 Bu konuda farkl› örnekler için bkz. Kalafat, 1996.
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Tablo 3

Dinî Yaflant›lardaki Geleneksel Dinî Unsurlara ve Halk ‹nançlar›na Dair
Tutumlar
Hiç

Tam

Kat›lm›yorumKat›lm›yorumKat›l›yorumKat›l›yorumCevaps›z Toplam

TUTUMLAR

f

Ölünün ruhunun huzurlu
olmas› için ruhuna hatim
veya mevlit okutmak ge- 6
rekti¤ine inan›yorum.
Ölünün yedinci, k›rk›nc›
veya elli ikinci gecesinde
33
mevlit ya da Kur'an okutulmal›d›r.
Ölünün devri, ›skat› (alt›-üs42
tü) mutlaka yap›lmal›d›r.
Kale'de* Hz. Ali'nin at›71
n›n ayak izleri vard›r.
Kur'an okunmufl suyun fli15
fa olaca¤›na inan›yorum.
Mevlit v.b. geleneksel uygulamalara hor bakan bir 16
fikre sahibim.
Kem gözlü insanlar›n nazar›n›n dokundu¤u bir 24
gerçektir.
H›z›r, dede gibi manevî
varl›klar›n görülece¤ine 33
inan›r›m.
Arife, bayram günlerinde,
kandil gecelerinde evlerde buhur yak›lmas› fay- 48
dal› bir uygulamad›r.
Bir kifli k›rk gün sabah namaz›nda fieyh Muhiddin
Yavsî (dede)'yi ziyaret eder- 38
se dilekleri kabul edilir.
fieyh Yavsî Camii’ndeki
Kara A¤açta manevî bir 52
kuvvet vard›r.
Muska tafl›yarak nazardan
ya da di¤er kaza ve belâlar- 100
dan korunaca¤›ma inan›r›m.

%

f

%

f

%

f

26,2 287

%

f

%

f

%

1,4

22

5,2

112

67,2

3

-

430 100

7,7

72

16,7

164 38,1 160 37,2

1

,3

430 100

9,8

76

17,7

127 29,5 176

9

2,1 430 100

16,5

120

27,9

137

31,8

85

19,8 17

4

430 100

3,5

37

8,6

178

41,4 197

45,8 3

,7

430 100

3,7

22

5,1

5,6

46

10,7

7,7

75

11,1

127 29,5

40,9

264 61,4

1

,2

430100

190

44,2 170 39,5

-

-

430 100

17,4

176

40,9 142

4

,9 430 100

104

24,2

175 40,7 100 23,3

3

,7 430 100

8,8

91

21,2

197 45,8

90

20,9

14 3,3 430 100

12,1

99

23

179 41,6

91

21,2

9

2,1 430 100

23,3

117

27,2

135 31,4

74

17,2

4

,9 430 100
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* Bu kale araflt›rma yap›lan ilçenin ortas›n, surlar› olan büyük bir kaledir. Tarihsel gerçekli¤e ayk›r› olarak, halk aras›n üstünde Hz. Ali’nin at›n›n ayak izleri oldu¤una ve Hz. Alinin at›yla bu kaleden uçarak ayr›ld›¤›na inan›l›r. Kaleyle ilgili (Hz. Ali’nin de içinde yer
ald›¤›) bir de “kesikbafl” hikayesi anlat›l›r. Türk halk inan›fllar›nda “kesikbafl” motifi için
bkz. Ocak, 1986.
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Tablo 3’ün devam›

Dinî Yaflant›lardaki Geleneksel Dinî Unsurlara ve Halk ‹nançlar›na Dair Tutumlar
TUTUMLAR

Hiç

Tam

Kat›lm›yorumKat›lm›yorumKat›l›yorumKat›l›yorumCevaps›z Toplam
f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

H›drellez gibi eskiden beri
kutlan›lan senelik merasimler anlams›z, bofl geleneklerdir.
Evliya, fleyh, ermifl gibi s›fatlarla an›lan insanlara iyi

80

18,6

177

41,2

106 24,7

262

60,9

103

24

15

3,5

57

13,3

222 51,6 132 30,7

4

,9 430 100

21

4,9

48

11,2

190

4

,9 430 100

117

27,2

155

36

6,5

2

,5 430 100

121

28,1

127

29,5

13

1

,2 430 100

3

,7

17

4

-

- 430 100

31

7,2

59

13,7 8

31

7,2

3

1,8 430 100

,7 430100

gözle bakmam.
Bir evliyan›n türbesinde,
evimdeymiflim hissi uyan›r ve
manevî bir huzur duyar›m.
Allah'a inan›rsan ve bir evliyan›n türbesinde dua ve dilekte bulunursan dileklerin
sonunda gerçekleflir.
fiifl sokarak ya da coflarak
yap›lan zikir törenlerinin
dinî hisleri art›r›c› oldu¤u

44,2 167 38,8

128 29,8

28

inanc›nday›m.
Nazar de¤en kifliye kurflun
dökülerek nazar› yok edilebilir.

125 29,1 56

Kandil gecelerini ibadet
ederek, mevlit, Kur'an dinleyerek geçiririm.

190

44,1 220 51,2

Tablo 3’e bak›ld›¤›nda deneklerin %75,3 gibi büyük ço¤unlu¤unun bu inanca kat›ld›¤› ya da çok kat›ld›¤›; %24,4’ünün ise kat›lmad›¤› ya da hiç kat›lmad›¤› görülmektedir.
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Devir ve ›skat (halk aras›ndaki kullan›m›yla “ölünün alt›-üstü”),
Anadolu’nun bir çok yerinde ve de uygulama alan›ndaki halk aras›nda ölünün namaz ve benzeri ibadet borçlar›n›n aff› için yap›lan bir
uygulamad›r. Devirde bir miktar para, hoca taraf›ndan insanlar›n eline verilir ve geri al›n›r, karfl›daki de bu paray› alm›fl kabul eder. Böylelikle (hiç para verilmedi¤i halde) kefaret için çok para verilmifl say›l›r ve ölen kiflinin namaz, oruç vb. borçlar›n›n affolunaca¤›na inan›l›r. Deneklerin % 70,4 gibi büyük bir ço¤unlu¤u bu uygulamaya
taraftard›rlar. % 27,5 gibi bir kesimin ise böyle bir uygulaman›n gereklili¤ine inanmad›klar› görülmektedir.
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Tarihsel gerçeklere ayk›r› olmas›na ra¤men ilçede bulunan kalede Hz.
Ali’nin ayak izlerinin bulundu¤u efsanesine deneklerin yar›dan fazlas›
(% 51,6) inanmakta, % 44,4’ü bu inan›fla kat›lmamaktad›r. Halk
aras›nda, tarihsel gerçeklere ayk›r› da olsa, bu tip inan›fllara sahip olanlar›n varl›¤›, Türk popüler dindarl›¤›n›n oluflmas›n› ve geçmiflten
günümüze varoluflunu sürdürmesini sa¤layan ö¤elerden birisi olan
“gaza Müslümanl›¤›” ile alâkal›d›r. Müslümanlar›n ‹slâm’la s›n›r boylar›nda tan›flmalar›n›n ve ayr›ca savaflç› bir millet olmalar›n›n bir sonucu olarak do¤an “gaza Müslümanl›¤›” Türk popüler dindarl›¤›n›n yap›sal
ö¤elerinden birisidir. Türklerin ‹slâm’a girifli ve Anadolu’nun fethi
sürecinde oldukça canl› bir flekilde varl›¤›n› hissettiren “gaza ruhu” Türk
popüler dindarl›¤›na oldukça fazla etkide bulunmufltur. Hz. Ali, Battal
Gazi gibi dindar ve savaflç› yönü olan kimi tarihî flahsiyetler, menk›beler
vas›tas›yla mitolojik karaktere büründürülmüfl; bu “gaza ruhu”, “mitolojik boyut” ve “sûfîlik”le meczolunarak, Türk popüler dindarl›¤›na
yüzy›llar boyu sürecek biçimde kesin olarak damgas›n› vurmufltur.5
‹lçede yayg›n olan di¤er bir inan›fl da bir tak›m rahats›zl›klar›n giderilmesi (flifa) amac›yla okunmufl suyun içirilmesidir. Yayg›n olan bu inan›fl›n
deneklerdeki yans›mas›na bak›ld›¤›nda, deneklerin % 87,2 gibi büyük bir
ço¤unlu¤unun bu inan›fla kat›ld›¤›, % 12.1’inin bu inan›fl› benimsemedikleri görülmektedir. Bu sonuca göre, deneklerin büyük bir
ço¤unlu¤unun, Kur’an ayetlerini belli amaçlar için okuma ya da okutma
anlay›fl›na sahip olduklar› anlafl›lmaktad›r. fiekilci ve duygusal ö¤elere yer
vermek ve derin ilâhiyat konular›na mesafeli olmak halk dindarl›¤›n›n da
en belirgin özelliklerindendir. Böylelikle ‹slâm’›n temel ilkelerinden olan
Kur’an inanc› ve onun etraf›nda flekillenen baz› inan›fl ve uygulamalar,
halk dindarl›¤›n›n en zengin örneklerine katk› oluflturmaktad›r. Halk
aras›nda Kur’an, her derde deva ve her derdin ilac› olarak kabul edilmektedir. Onun flifa verici özelli¤inin, manevî konular yan›nda maddî
hastal›k, kaza ve belâlar karfl›s›nda da oldu¤una inan›lmaktad›r. Bu sebeple, yüze ya da rahats›z olunan yere Kur’an ayetlerini okuyup üfleme,
suya okuyup hastaya içirme gibi inan›fllara rastlanabilmektedir.
Sürekli ayn› cevap/derece fl›klar›n›n iflaretlenmemesi için deneklere
ters ifadeler de sunulmufltur. Bunlardan birisi de mevlit ve benzeri
geleneksel uygulamalara iliflkin ifadedir. Tablo 3’te alt›nc› tutuma
5 Bu konuda ve di¤er yap›sal ö¤eler hakk›nda genifl bilgi için bkz. Arslan, 2002.
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bak›ld›¤›nda deneklerin % 8,8’inin mevlit ve benzeri geleneksel uygulamalara karfl› olma fikrine kat›ld›klar› % 90.9’unun ise buna kat›lmad›klar› görülmektedir. Buna göre, deneklerin %90 gibi büyük
bir ço¤unlu¤unun mevlit ve benzeri geleneksel uygulamalara olumlu gözle bakmakta olduklar›n› söyleyebiliriz.
Mevlit uygulamas› deneklere, alt›nc› tutuma ait ifadede geleneksel statüde bir uygulama olarak, birinci tutuma ait ifadede ise Kur’an’la birlikte dinî statüde bir uygulama olarak sunulmufltur. Deneklerin dinî
nitelikli bir uygulama olarak mevlide yaklafl›mlar› (% 93,4) ile, geleneksel bir uygulama olarak mevlide yaklafl›mlar› (% 90.9) ayn› oranlarda seyretmektedir. Bu da mevlidin halk aras›nda oldukça fazla ra¤bet gören bir uygulama oldu¤unun bir göstergesidir.
Kem gözlü insanlar›n bak›fllar› ile karfl›s›ndakine baz› zararlar verece¤ine dair Müslüman toplumlar aras›nda oldukça yayg›n bir inan›fl vard›r.6 Kem gözden korunma yöntemlerinin Irak ve Fas gibi birbirinden
çok uzak ülkelerde (Zubaida, 1994) ve Türkiye’de (Ac›payaml›, 1962)
ortak flekillerde (kurflun dökme ya da gök boncuk takma gibi) tezahür
etmesi bu yayg›nl›¤a önemli bir örnektir. Deneklere, nazar inanc›ndan
ziyade kem gözlü insan›n nazar› söz konusu edilmifltir. Halk aras›nda
kem göze sahip insanlar›n, karfl›s›ndaki insana zarar verece¤ine dair
yayg›n bir inan›fl vard›r. Deneklerin % 83.7’si bu inan›fla kat›lmakta,
% 16.3’lük bir kesim ise bu inan›fla kat›lmamaktad›r. Dolay›s›yla, deneklerin büyük bir ço¤unlu¤u, kem gözlü insanlar›n, karfl›lar›ndaki insana bak›fl›yla zarar verece¤i inanc›ndad›rlar.
Halk inan›fllar›nda mistik uygulamalar oldukça zengin bir konumdad›r. Bunun sebebi olarak halk tabakas›n›n duygusal olmas›, coflku, heyecan ve duygusall›¤a daha bir e¤ilimli olmalar›, gerekti¤i biçimde
ak›lc›, rasyonel bak›fl aç›s›ndan hareket edemeyiflleri gibi tespitler düflünülebilir (Mensching, 1994). Ak›lc› davran›fl belki e¤itimle elde edinilen daha sonraki bir safhay› temsil eder. Bu sebeple halk aras›nda
mistik ve metafizik hususlar fazla ra¤bet görebilmektedir. Örne¤in,
“H›z›r”, “dede” gibi varl›klar›n görülebilece¤ine ve darda kal›nd›¤› zaman insanlar›n yard›m›na gelece¤ine inan›lmaktad›r.7 Bu inan›fla deneklerin %74’ünün kat›ld›¤›n›, %25’inin ise kat›lmad›¤› görülmektedir.
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6 Kem göz hakk›nda Müslüman toplumlardaki farkl› inan›fl tarzlar› için bkz. Patai, 1987.
7 H›z›r ya da h›drellez kavramlar›n›n Türk halk dindarl›¤›ndaki önemi konusunda bkz. Ocak,
1990 ve 1998.
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Buna göre araflt›rmaya kat›lan deneklerin büyük bir ço¤unlu¤unun bu
varl›klar›n görülece¤i inanc›n› tafl›d›klar› anlafl›lmaktad›r. Halk aras›nda bu konudaki rivayetler ve bafl›ndan bu flahsiyetleri görmeyle alâkal› bir fley geçenlere dair hikâyeler mistik ve gizemli bir hava içerisinde
anlat›l›r. H›z›r’›n evlere u¤rad›¤›na ve u¤rad›¤› yerlere bereket getirdi¤ine, H›z›r’› gören kiflinin dile¤inin de yerine gelece¤ine inan›l›r. ‹nan›fla göre H›z›r, mübarek gün ve gecelerde, h›drellez günlerinde ya da
nadiren anî olarak normal bir günde görülebilir. “Dede” ise daha çok
ölmüfl veli kiflilere halk›n verdi¤i bir isimdir. Bunlar›n ise özellikle beyaz giysili ve sakall› bir flekilde, kiflilerin yaln›z bulunduklar› anlarda
görülece¤ine inan›l›r. ‹nan›fla göre bunlar, daha çok terkedilmifl (metrûk) evlerde, mezarl›klarda, karanl›k yerlerde görülebilmektedir.
Ölülerin ruhlar›n›n gelmesini kolaylaflt›rmak için buhur yakma inan›fl›na deneklerin % 64 gibi bir ço¤unlu¤unun kat›ld›¤›, % 35.3’ünün ise kat›lmad›¤› görülmektedir. Araflt›rma alan›ndaki halk aras›nda, kandil geceleri, özellikle de arife ve bayram günleri, ölülerin ruhlar›n›n geri döndü¤üne inan›lmakta ve ölüyü eve çekmek için buhur yak›lmaktad›r. Burada atalar›n ruhlar›n›n geri gelece¤ine dair animist bir inan›fl ve o ata
ruhuna duyulan sayg› görülmektedir. Bu inan›fla/uygulamaya özellikle
orta ve ortan›n üstü yafl gruplar›nda ve kad›nlarda rastlan›lmaktad›r.
fieyh Muhiddin Yavsî, Bayramiye Tarikat›n›n Tennûriyye flubesinin
ileri gelenlerinden bir sûfî fleyhi olup (Azamat ve Bayramo¤lu, 1992;
Gölp›narl›, 1949) ilçede ad›yla an›lan camide ziyarete aç›k türbesi
mevcuttur. Türbe, ilçe halk› aras›nda ziyaret aç›s›ndan belirgin bir
öneme ve flöhrete sahiptir. Bu türbe ve cami ile alâkal› olarak, ‘k›rk
gün’ aral›ks›z sabah namaz›n› bu camide k›lman›n ve fieyh Muhiddin
Yavsî türbesini ziyaret etmenin kiflinin dileklerinin kabulü için gerekli oldu¤u inan›fl› mevcuttur. Anadolu’nun birçok yöresinde dilek kabulü için türbe ziyaretinde bulunulmas› âdeti yayg›nd›r.8 Ancak buradaki inan›flta, türbe ziyaretinde dilek tutmayla sabah namaz›na devam
gibi bir dinî ibadetin iç içe geçmifl oldu¤u dikkat çekmektedir. Kad›nlar ise ayr›ca perflembe günleri buraya gelip ö¤le namaz›na kadar dilek tutup ibadet etmektedirler. Ayr›ca, bu camide cuma ve bayram namazlar›n› k›lman›n di¤er camilere oranla daha sevap oldu¤u düflünce8 Bu konudaki örnekler için bkz. Günay ve di¤erleri, 1996; Sar›kç›o¤lu, 1979; fianl›er,
1997; Tanyu, 1967; Tuncer, 1996.
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si ve bu belli günlerdeki namazlardan sonra bu zat›n türbesinin etraf›nda tavaf eder gibi dönerek9 yap›lan türbe ziyareti de halk aras›nda
yayg›nd›r. Deneklere, halk aras›nda mevcut olup uygulamas› da yap›lan, “k›rk gün sabah namaz›na ad› an›lan camide devam edildi¤i takdirde dileklerin yerine geldi¤i” fleklindeki inan›fl soru olarak yöneltilmifltir. Deneklerin % 66.7’sinin bu inan›fla kat›ld›¤›, % 30’unun ise kat›lmad›¤› görülmektedir. Dolay›s›yla deneklerin üçte ikiden fazlas› ad›
geçen camide yap›lan bu uygulamay› benimsemekte olup sonucunda
da dile¤inin yerine gelece¤ine inanmaktad›r.
Araflt›rma alan›ndaki insanlar aras›nda, yukar›da zikredilen caminin
bahçesindeki yafll› ulu bir ç›nar a¤ac›n›n (halk aras›nda Kara A¤aç
denilmektedir) kutsall›¤› ile alâkal› bir inan›fl mevcuttur. ‹lçedeki baz› insanlar a¤ac›n manevî bir kuvveti oldu¤una da inanmaktad›rlar.
Deneklerin % 62,8’inin bu inanca kat›ld›klar›, % 35.1’inin ise kat›lmad›klar› görülmektedir. Bu inan›fl› da, deneklerin üçte ikiden fazlas› benimsemektedir. A¤aç, bir çok dinde kutsal bir varl›k olarak kabul edildi¤i için (Frazer, 1991; Tanyu, 1976b) a¤aç kültü insanl›k tarihinin hemen her döneminde kendini göstermektedir. Türk kültüründe de uzun as›rlar boyunca “kutsal a¤aç” inanc›n›n (a¤aç kültü)
çok önemli bir yeri olmufltur (Alt›ntafl, 1987; Barutçu, 1982; Oymak,
2001; Ögel, 1995; Tanyu, 1976b; Ülker, 1991). Bu durum günümüzde de devam etmekte olup, Anadolu’nun baflka yerlerinde halk aras›nda hâlâ tek ve ulu a¤açlara önem verildi¤i, sayg› duyulup kutsal
say›ld›¤› bilinmektedir (bkz. Barutçu, 1982; Günay, Kuzgun, Güngör ve Say›m, 1996; Oymak, 2001).
Anadolu’da halk aras›nda, özellikle kem gözlü insanlar›n nazar›ndan ve di¤er kaza ve musibetlerden korunmak için muska kullan›m› mevcuttur. Muskalar›n kullan›m amaçlar›, beflerî korku ve arzular›n bütün yönlerini harekete geçirir: cin-ifritler, kem göz, hasta9 Halk inançlar›nda yayg›n olan bu uygulamaya “tavaf motifi” denilmektedir. Anadolu’nun
de¤erler
e¤itimi
dergisi

36

çeflitli bölgelerinde baz› mekânlar (ev, cami, minare vb.) ve özellikle türbeler etraf›nda
dilek tutarak ve dua okuyarak dönme âdeti yayg›nd›r. Araflt›rma alan›nda yap›lan bu uygulaman›n Anadolu’nun di¤er yerlerindeki örnekleri için bkz. Kalafat, 1996. Ayr›ca, bu
uygulaman›n günümüz Orta Asya’s›ndaki örnekleri için bkz. Kalafat, 1994.
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l›klar, kaza ve belâlar, düflman sald›r›lar›, felâket ve aksilikler ya da
maddî kay›plardan korunmak; olumlu yönde ise, aflkta, çocuk sahibi olmada, seyahatlerde, iktidar sahibi insanlarla temas kurmada
ve di¤er birtak›m teflebbüslerde baflar›ya ulaflmak için. Bu uygulama sadece Anadolu’da de¤il di¤er ‹slâm ülkelerinde de görülmektedir (Patai, 1987). Anadolu’da mevcut olan bu uygulamaya araflt›rma alan›ndaki deneklerin % 48.6’s›n›n kat›ld›klar›, % 50.5’lik bir
kesimin ise kat›lmad›klar› görülmektedir. Buna göre, deneklerin yar›s›n›n kaza ve belâlardan, nazardan korunmak için muska takma
uygulamas›na karfl› oldu¤u ancak, yar›ya yak›n bir kesimin ise bu
uygulamay› benimsedi¤i anlafl›lmaktad›r.
Halk aras›nda yayg›n olan h›drellez ve benzeri kutlamalar›n denekler
aras›ndaki durumunu ö¤renmek amac›yla deneklere h›drellez konusunda ters anlaml› bir ifade yöneltilmifltir. Deneklerin % 38.4 gibi bir
kesimi, h›drellez gibi eskiden beri kutlan›lan merasimlerin anlams›z
ve bofl gelenekler oldu¤u inan›fl›ndad›r. Deneklerden bu ters anlaml›
ifadeye kat›lmayan % 59.8’lik kesim ise h›drellez ve benzeri merasimlerin anlams›z ve bofl gelenekler olmad›¤› ve kutlan›lmas› gerekti¤i kanaatindedir. H›drellez kültü ile alâkal› olarak halk aras›nda bir çok
inan›fl ve merasimler canl›l›¤›n› sürdürmektedir (Ocak, 1990 ve 1998).
5 May›s günü temizlik yap›p, yiyecek ve içecek haz›rlama gibi ifllerle
bafllayan h›drellezle ilgili bütün merasimleri, âdet ve gelenekleri Ocak,
dört grupta toplamaktad›r. Bunlar “flifa ve sa¤l›k talebine yönelik olan
inanç ve âdetler, u¤ura, bereket ve bolluk talebine yönelik olan inanç
ve âdetler, mal, mülk ve servet talebine yönelik olan inanç ve âdetler,
talih, k›smet açmaya yönelik olan inanç ve âdetler”dir (Ocak, 1998).
Dolay›s›yla h›drellez kültü etraf›ndaki halk inanç ve âdetleri çok canl› bir flekilde kendisini göstermektedir.
H›drellez kültü Türk halk dindarl›¤›n›n mitolojik boyutuna; evliya kültü de kutsal ve mistik boyutuna önemli birer örnektirler. Hatta, Türk
halk dindarl›¤›n›n en belirgin karakteristi¤inin “evliya kültü” oldu¤u
(Ocak, 1999a) söylenebilir. Evliya inan›fl›, özellikle ziyaret olgusu ile
birleflerek Türk halk›n›n geleneksel hayat›nda, baflka bir deyiflle Türk
halk dindarl›¤›nda merkezî bir yer edinmifltir (Günay ve di¤erleri, de¤erler
e¤itimi
1996; H›nçer, 1976; Tanyu, 1967). Evliya kültü, Türk toplumunda ol- dergisi
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du¤u gibi, farkl› flekil ve dereceler alt›nda, di¤er ‹slâm ülkelerinde de
mevcuttur (Patai, 1987). Bu sebeple deneklere, halk aras›nda yayg›n
olan veli/evliya inan›fllar› çerçevesinde baz› sorular yöneltilmifltir. Evliya kültü çerçevesinde deneklere ilk olarak evliya, fleyh ermifl gibi
flahsiyetlere nas›l bakt›klar› z›t ifade biçiminde sorulmufltur. “Evliya,
fleyh, ermifl gibi s›fatlarla an›lan insanlara iyi gözle bakmam” ifadesine deneklerin % 14.4’ü kat›l›rken, % 84,9’u ise bu ifadeye kat›lmamaktad›r. Buna göre, deneklerin % 85 gibi büyük bir ço¤unlu¤unun evliya, fleyh, ermifl gibi s›fatlarla an›lan flahsiyetlere sayg› duydu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu sonuçlar göstermektedir ki, Türk halk dinarl›¤›n›n en
belirgin karakterini oluflturan evliya kültünün, uygulama yap›lan bölgedeki halk aras›nda da önemli bir yeri bulunmaktad›r.
Evliya inan›fllar› çerçevesinde deneklere yöneltilen di¤er bir ifade, türbe ziyareti konusundad›r. Türk toplumunun dinî hayat›nda türbe-yat›r ziyaretinin oldukça önemli bir yeri bulunmaktad›r (Arslan, 2002;
Günay ve di¤erleri, 1996; Tanyu, 1967; Tuncer, 1996). Hatta türbe ziyareti halk aras›nda o kadar yayg›n bir olgu haline gelmifltir ki kendi
etraf›nda, ad›na ziyaret kültürü denebilecek bafll› bafl›na bir kültür
oluflmufltur (Günay ve di¤erleri, 1996; H›nçer, 1976).
Bu sebeple deneklere “Bir evliyan›n türbesinde, evimdeymiflim hissi
uyan›r ve manevî bir huzur duyar›m” ifadesi yöneltilmifltir. Deneklerin % 16.8’inin bu ifadeye kat›lmad›¤›, % 82.3’lük bir ço¤unlu¤un ise
kat›ld›¤› görülmektedir. Buna göre, deneklerin büyük ço¤unlu¤u türbe
ziyaretinde bulunduklar›n›n yan› s›ra, bu ziyaret an›nda manevî bir
huzur bulduklar›n› da ifade etmifl olmaktad›rlar.
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Halk aras›nda evliya kültü çevresindeki di¤er bir inan›fl ise türbelerde
dilekte bulunmakt›r (Arslan, 2002; Günay ve di¤erleri, 1996; Tanyu,
1967). Manevî huzur duyma yan›nda, türbe ziyaretine insanlar› çeken
sebeplerin bafl›nda hastal›ktan flifa bulma, çocu¤un olmas›, bir arzunun yerine gelmesi vb. bir tak›m dilek ve isteklerin, türbe ziyareti s›ras›nda yap›lacak dua ve dileklerle, adaklarla yap›ld›¤› takdirde kabul
edilece¤i umudu ve inanc› gelmektedir. Bu da insanlar› dilekte bulunmak için türbe ziyaretine itmektedir. Bu konu ile alâkal› olarak deneklerden, “Allah’a inan›rsan ve bir evliyan›n türbesinde dua ve dilekte
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bulunursan dileklerin sonunda gerçekleflir” cümlesine kat›l›p kat›lmad›klar›n› ifade etmeleri istenmifltir. Deneklerin % 16.1’inin bu ifadeye
kat›lmad›¤›, % 83’ünün ise kat›ld›¤› görülmektedir. Buna göre, deneklerin büyük ço¤unlu¤u bu uygulamay› hofl karfl›lamakta, dilek için türbe ziyareti yapman›n gereklili¤ine ve türbe ziyaretinde yap›lan dileklerin eninde sonunda gerçekleflece¤ine inanmaktad›r.
Deneklere, ilçede bilinen bir tarikata has zikir çeflidi ile alâkal› bir cümle yöneltilmifltir: “fiifl sokarak ya da coflarak yap›lan zikir törenlerinin
dinî hisleri art›r›c› oldu¤u inanc›nday›m.” Buradaki ifadeden, normal
insan›n namaz vb. günlük ibadetlerinde söyledi¤i dinî kelimeler de anlafl›labilece¤i için “zikir yapmak” kelimesi yerine cümle bu flekilde ifadelendirilmifltir. Bu cümle, tarikatlara yönelik tutumu, ayn› zamanda da
çok özel bir tarikat uygulamas›na iliflkin tutumu ifade etmektedir. ‹lçede Rufaî tarikat›na ba¤l› bir grup taraf›ndan flifl sokarak, coflarak zikirler yap›lmakta, bazen de halk izleyerek bu kolektif ritüele kat›lmaktad›r. Burada dinî hisler, mucize-harikulâdelik, korku-ürperti, coflku ve
heyecan iç içe geçerek izleyenlerde bir tak›m duygular uyand›r›lmaktad›r. Bilindi¤i gibi “tarikatlar”, özellikle “halk tasavvufu” fleklinde kitlelerin dinî inanç ve davran›fllar›n›n flekillenmesinde çok etkili olmufllard›r. Ünlü Türkolog Kissling’e göre sûfîlik, teflkilatlanm›fl bir halk dinini ifade ediyordu (Kissling, 1993 ve 1994). Ancak araflt›rmada, genel
olarak tarikatlar hakk›ndaki düflünce de¤il, ilçede zaman zaman yap›lan özel bir uygulama soru olarak yöneltilmifltir. fiifl sokarak, coflarak
yap›lan zikirlerin dinî hisleri art›r›c› oldu¤una, deneklerin % 63,2’si kat›lmad›¤›n›, % 36,3’ü ise kat›ld›¤›n› ifade etmifltir. Buna göre deneklerin
üçte biri, flifl sokarak yap›lan zikrin dinî hisleri art›r›c› oldu¤una inan›rken, üçte ikilik ço¤unluk da dinî hisleri art›r›c› olmad›¤› inanc›ndad›r.
Araflt›rma yap›lan ilçede uygulanan di¤er bir inan›fl ve uygulama da,
göz de¤mesi/nazar›n verdi¤i zarardan korunmak için yap›lan kurflun
döktürmedir. Bir parça kurflun ateflte eritilerek, göze gelen kiflinin
bafl› üstündeki bir kapta bulunan so¤uk suya dökülür. Kurflunun so¤uk su içinde ald›¤› flekil “okunarak”, kifliye kimin nazar›n›n de¤di¤i tespit edilir ve daha sonra kurflunun ald›¤› flekildeki göze benzer
herhangi bir ç›k›nt›n›n temsil etti¤i “kem göz”, “flifllenerek” ya da de¤erler
e¤itimi
okunarak yok edilir. Bu uygulama yaln›z Türk ya da ‹slâm toplumla- dergisi
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r›nda de¤il, bir çok toplumda benzer ya da farkl› biçimlerde görülmektedir. Kem gözden korunma yöntemlerinin Irak ve Fas gibi birbirinden çok uzak ülkelerde ve Türkiye’de ortak flekillerde tezahür
etmesi flafl›rt›c›d›r. Kurflun dökme de böyledir. Zubaida, “kurflun
dökme” uygulamas›n›n Orta Do¤u’da da aynen görüldü¤ünü belirtmektedir (Zubaida, 1994). Nazar de¤en kifliye kurflun dökülerek nazar›n yok edilebilece¤ine, deneklerin % 57.6’s›n›n kat›lmad›¤› görülmektedir. %42.1’lik kesim ise bu uygulamaya taraftard›r. Bu sonuçlara göre deneklerin yar›ya yak›n›n›n kurflun dökme uygulamas›na
taraftar, yar›dan biraz fazlas›n›n ise karfl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Türk toplumunda mübarek gün ve gecelere ra¤bet gösterildi¤i bir gerçektir. Özellikle kandil gecelerinde halk›n dinî duyarl›l›¤› daha bir artmakta ve dinî törenlere kat›l›m, di¤er zamanlara oranla daha çok olmaktad›r. Bu gecelerde kandiller yak›l›r, türbeler ayd›nlat›l›r. Kandillerde en yayg›n uygulama ise mevlit, aralarda da Kur’an okutmad›r.
Camilerde, evlerde ve özellikle de radyo ve televizyonlarda mevlit okutulur ve halk taraf›ndan dinlenir. % 4,7’lik çok az bir kesimin bu uygulamaya kat›lmad›¤›, % 95,3 gibi bir ço¤unlu¤un ise bu uygulamaya
kat›ld›¤› görülmektedir. Buna göre deneklerin büyük ço¤unlu¤u, mübarek sayd›klar› kandil gecelerinde mevlit ve Kur’an dinlemektedirler.
Buraya kadar, yöneltilen ifadelere deneklerin verdikleri cevaplar yüzde ile
ele al›narak gösterildi. Burada ise deneklerin, kendilerine yöneltilen ifadelerin aritmetik puan ortalamalar› s›ralanmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan deneklerin halk dindarl›¤› tutumlar›, en yo¤un maddelerden daha az yo¤un
olan maddelere do¤ru s›ralanarak afla¤›daki tabloda sunulmufltur.
Genel olarak deneklerin halk dindarl›¤› tutum maddelerine verdikleri
cevaplar›n aritmetik puan ortalamalar›na bak›ld›¤›nda, puanlar›n 3,59
ile 2,15 aras›nda de¤iflti¤i, son üç madde hariç di¤erlerinin 2,50’nin
üstünde oldu¤u görülmektedir. Buna göre deneklerin, halk dindarl›¤›
tutumlar›ndan 16’s›na orta ve yukar›s› yani yüksek, 3’üne ise ortan›n
alt› ve afla¤›s› yani düflük derecede sahip olduklar› görülmektedir.
de¤erler
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Buradan hareketle deneklerin tutumlar›nda, ‹slâmî inan›fllar›n geleneksel biçimde yaflanmas›n› ifade edenlerin daha bir ön planda oldu¤u söylenebilir. ‹nanç ve uygulamalarda, içerisinde halk inan›fllar›na
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Tablo 4
Halk Dindarl›¤› Tutum Maddelerinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmas› (N= 430)
Halk Dindarl›¤› Tutum Maddeleri
Arit. SD.
Ortl.
Ölünün ruhunun huzurlu olmas› için ruhuna hatim veya mevlit
okutmak gerekti¤ine inan›yorum.
3,59 0,65
Mevlit ve benzeri geleneksel uygulamalara hor bakan bir fikre sahibim. 3,48 0,76
Kandil gecelerini ibadet ederek, mevlit, Kur’an dinleyerek geçiririm.
3,45 0,6
Evliya, fleyh, ermifl gibi s›fatlarla an›lan insanlara iyi gözle bakmam.
3,39 0,9
Kur’an okunmufl suyun flifa olaca¤›na inan›yorum.
3,3 0,77
Allah’a inan›rsan ve bir evliyan›n türbesinde dua ve dilekte
bulunursan dileklerin sonunda gerçekleflir.
3,18 0,8
Kem gözlü insanlar›n nazar›n›n dokundu¤u bir gerçektir.
3,17 0,83
Bir evliyan›n türbesinde, evimdeymiflim hissi uyan›r
ve manevî bir huzur duyar›m.
3,1 0,75
Ölünün yedinci, k›rk›nc›, elli ikinci gecesinde mevlit-Kur’an okutulmal›d›r. 3,05 0,92
Ölünün devri, ›skat› (alt›-üstü) mutlaka yap›lmal›d›r.
3,03 0,99
H›z›r, dede gibi manevî varl›klar›n görülece¤ine inan›r›m.
3
0,9
Bir kifli k›rk gün sabah namaz›nda fieyh Muhiddin Yavsî (dede)’yi
ziyaret ederse dilekleri kabul edilir.
2,81 0,87
Arife-bayram günlerinde, kandil gecelerinde evlerde
buhur yak›lmas› faydal› bir uygulamad›r.
2,76 0,93
fieyh Yavsî Camii’ndeki Kara A¤açta manevî bir kuvvet vard›r.
2,73 0,93
H›drellez gibi eskiden beri kutlan›lan senelik merasimler anlams›z,
bofl geleneklerdir.
2,65 0,94
Kale’de Hz. Ali’nin at›n›n ayak izleri vard›r.
2,57
1
Muska tafl›yarak nazardan, di¤er kaza ve belâlardan korunaca¤›ma inan›r›m.2,42 1,03
Nazar de¤en kifliye kurflun dökülerek nazar› yok edilebilir.
2,27 1,01
fiifl sokarak, coflarak yap›lan zikir törenlerinin dinî hisleri
art›r›c› oldu¤u inanc›nday›m.
2,15 0,9

ait ögeler de bulunmakla birlikte, ‹slâmî niteli¤i a¤›r basanlar daha
yüksek puana sahiptir. ‹nan›fl ve uygulamalardaki ‹slâmî nitelik zay›flad›kça tutumlar›n puanlar› da düflmektedir. Ancak onlar›n da orta düzeyde oldu¤u, çok düflük yo¤unlukta olmad›¤› görülmektedir. Tablo
4’e bak›ld›¤›nda yüksek tutum maddelerinin, “ölüye mevlit ve hatimKur’an okutmak, kandil gecelerini ibadetle geçirmek, Kur’an’›n flifa
oluflu, evliya çevresindeki inan›fllar, türbe ziyareti” gibi inan›fl ve uygulamalar› ifade etti¤i görülmektedir. “Kale’de Hz. Ali’nin ayak izleri,
muska ve kurflun dökme uygulamalar› ve flifl sokarak yap›lan zikir de¤erler
e¤itimi
uygulamas›” gibi maddelerin yo¤unlu¤u ise çok düflüktür.
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Sonuç ve Öneriler
Bu araflt›rmada, Türk toplumundaki geleneksel dinî yaflant› ve halk
inançlar› bir ilçe düzeyinde inceleme konusu yap›lm›flt›r. Araflt›rma
sonucunda elde edilen verilere bak›ld›¤›nda, araflt›rma öncesi kurulan
hipotezlerin do¤ruland›¤› görülmektedir.
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Araflt›rma sonucunda, deneklerin yüksek düzeyde geleneksel dinî
tutumlara ve halk inançlar›na sahip oldu¤u görülmüfltür. Dolay›s›yla, taflrada yaflayan günümüz insan›n›n dinî yaflant›s›nda, halk dindarl›¤›n›n önemli bir yerinin oldu¤u söylenebilir. Halk dindarl›¤›,
halk›n gündelik yaflam tarz› ve kültürü ile bütünleflerek Türk toplumunda hâlâ canl›l›¤›n› korumaktad›r. Özellikle bu durum kentlerden k›rsal alana gidildi¤inde daha bir belirgin olarak görülmektedir.
Halk›n kendine has e¤ilimleri (hissî ve duygusal olmalar› vb.), sorunlar› gündelik hayat›n içinde deneysel yollarla pratik olarak çözmeleri ve giderilemeyen bir tak›m psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlar›n varl›¤›, halk inançlar›n› halk›n gündelik hayat›nda vazgeçilmez
k›lmaktad›r. Böylelikle bu tarz inan›fl ve uygulamalar, halk›n yaflam
tarz› ve kültürü ile ifllevsel bir biçimde bütünleflerek kal›c›l›klar›n›
sürdürmektedirler. Ayn› zamanda bu e¤ilim ve ihtiyaçlar, halk aras›nda farkl› nitelikteki inan›fllar›n bir arada bulunmas›na da sebebiyet vermektedir. Bu sebepledir ki, çal›flma alan›ndaki halk aras›nda,
‹slâmî inanç ve uygulamalarla mistik ve büyüsel uygulamalar›, yine
eski Türk kültürüne ve baflka din ve kültürlere ait inan›fllar› senkretik tarzda bir arada bulunabilmektedir.
Bu tespitler ›fl›¤›nda, Türk halk›n›n dinî yaflant›s›nda önemli bir yeri olan “halk dindarl›¤›” gerçe¤i dikkate al›nmal› ve bu sosyolojik
gerçeklik, bid’at ve hurafe söylemi içerisinde küçümsenerek geçifltirilmemelidir. Halk inançlar›n›n tabiat› ve halk aras›nda yayg›nlaflma
sebepleri, farkl› yönleriyle de¤erlendirilmeli ve topluma din hizmeti sunulurken bunlardan faydalan›lmal›d›r. Bu sebeple, bu konuda
uygulamal› ve sistematik baflka bilimsel çal›flmalar yap›lmal› ve
bunlar, yetiflkinlere din hizmeti ve e¤itimi veren insanlar›n bilgisine sunulmal›d›r. Halk aras›nda yayg›n bir tarz olarak halk dindarl›¤›n›n gerçek yönleriyle bilinmesi, hem toplumun dinî hayat›n›n
farkl› yönlerinin tan›nmas›, hem de yetiflkinlere nitelikli din hizmeti götürme aç›s›ndan önem arz etmektedir.
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Traditional Religious Life and Folk Beliefs in Turkish Society:
An Applied Inquiry among Countrymen
Citation/©– Arslan, M. (2003). Traditional religious life and folk beliefs in Turkish society: An applied inquiry among countrymen / Türk
toplumunda geleneksel dinî yaflam ve halk inançlar›: Taflrada yaflayan
insanlar aras›nda uygulamal› bir çal›flma. Journal of Values Education
(Turkey) / De¤erler E¤itimi Dergisi, 1 (2), 23-46.
Abstract– This paper examines folk beliefs and traditional religious life of
people who live in the countryside. A research was conducted among 430
people in a town called Iskilip in Turkey. Results suggest that the samples
have traditional religious attitudes and folk beliefs at high level. Folk/popular beliefs and practices have continued their significance in Turkish society and become functional as a united whole in people’s daily life and culture. Especially this situation is perceived much more in the countryside.
The findings suggest that folk/popular beliefs and practices have made an
impact in the countryman’s religious life.
Key Words– Traditional Religious Life, Folk Beliefs, Common Beliefs, The
Countryside.
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