” D O Ğ U ANADOLU'DA ESKİ TÜRK
İNA NÇLAR ININ İZLERİ”
İsmet ALPASLAN
Folklorumuzun zengin olduğu yer
lerden biri de D oğu A nadolu Bölgesi
dir. Araştırm acılar, folklorcular ve b öl
gede görev yapan meraklı kişiler, bu
ranın folklor dolu hayatını yakından
görmüşlerdir. Bölgenin kültür çeşitli
liği ve zenginliği bugün bile özelliği
ni korumaktadır.
D oğu A nadolu’nun folklor biriki
m ine rağmen, yeterince incelendiğini
söylem ek oldukça zordur. Şimdiye k a
d ar birçok çalışma, derlem e ve in ce
lem eler yapılmıştır. A n ca k yapılanla
rın çoğu dağınıktır, sistemli bir biçim 
de ele alınmamıştır. Düzenli incelem e
ler genelde üniversite m ensuplarınca
yapılmıştır. îşte «D oğu A nadolu’d a Es
ki Türk İnançlarının İzleri» adını ta
şıyan kitap da sistemli çalışmalardan
biridir. Sosyal araştırm acı Ve yazar
Y aşar KALAFAT’m hazırladığı bu ki
tap, bizim kültürüm üzün önemli bir
yönünü kapsamaktadır.
Bilindiği gibi inanç, insanlar ve
toplum lar için çok önemli b ir konu
dur. İnançlar insanların yaşayış biçim 
lerini ve hayat felsefelerini ortaya çı
karır Sosyal hayatın kaynağı ve m ih
veri, inançtır. İnancı sadece dinî ıtikad olarak düşünmek yanlıştır. O, herşeyden önce topumun üst yapısının
(m addî olm ayan kültür) temel öğesi
dir. Bu sebeple inancın toplum haya
tında
vazgeçilm ez bir yeri
vardır.
Türk Milletini yaşatan, h er devirde
Cüçlü devletler ortaya çıkartan un
surlardan biri de b ir bütünlük oluş
turan inancıdır. İnancım ız ortak ve
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sağlam temelli olmasaydı, belki de bu
günlere gelemezdik.
Türk Kültürünü A raştırm a Enstitüsü’n ce yayınlanan «D oğu A nadolu’
d a Eski Türk İnancının İzleri» kitabı
nın önemi, yukarıda belirtm eğe çalış
tığım ız husustan ileri gelm ektedir. Y a 
zar incelediği çok sayıda kitap ve m a
kalenin yanında, kaynak kişilerin b il
gilerine başvurmuş,
kendi
yaşayış,
gözlem ve tesbitlerinden de yararlan
mıştır. Geniş b ir kaynaklar listesi v a r
dır. A yrıca yabancı ve Türk bilim
adam larının konuya ilişkin çalışm ala
rının sentezi v e özeti yapılmıştır. K o 
nular eski Türk hayatından, yani O r
ta A sya’dan alınıp günüm üze getiril
diği için bir bütünlük teşkil etmekte
dir. Kitap baştan sona kadar ilginç
tesbitler ve örneklerle doludur.
Doğu A nadolu ’da Eski Türk İnanç
larının İzleri, iki ana bölüm e, her b ö 
lüm de konularına göre kendi içinde
ara bölüm lere ayrılmıştır. Birinci b ö 
lüm de inanç hakkında açıklam alar y a 
pıldıktan sonra İslâmiyet öncesi Türk
inançları tahlil edilmiştir. Bu bölüm de
İslâmiyet öncesi ve sonrası inançlar
dan bolca örneklere rastlamaktayız.
İkinci bölüm de ise, insan ve toplum
hayatında görülen törenlerle inançlar
işlenmiştir.
Kitaptaki konuların ana başlıkları
şu n la rd ır:
Türk İnançlarına Genel Bakış,
Tengri İyeler ve Kam, İyeler, Gök ve
Y er İyeleri, Ev-O cak-O d/A teş-A ğıl İye
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leri, Kişioğlu, Kum-Şaman-Oyun-Ozan,
Doğum , Ad V erm e Evlenme / Düğün,
Ölüm -M ezar-Yaz ve Yuğ Töreni...
Konulara ilişkin resimler, kitabın
sonunda ayrı b ir bölüm olarak veril
miştir. Doğu A n ad olu ’nun birçok ilin
den çekilen resim ler, yazı ile anlatılan
ları tamamlar mahiyettedir.
«D oğu A n ad olu ’da Eski Türk inanç
larının İzleri», kültürüm üzün bir b ö 
lümünü inceleyen eserdir. Okunması
gereken bu folk lor kitabının
ikinci
baskısı daha ayrıntılı ve bol ömelcli
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olmalıdır.
Sayın Yaşar KALAFAT’ı
tebrik ederken, bu konuda yardım cı
olabileceğim izi de belirtmek isterim.
Öteki araştırmacıların folklorum uzun
benzer dallarını aynı anlayış ve am aç
la araştırmaları, artık zorunlu hale
gelmiştir. Zira gelişen teknoloji ve TV,
bize ait olan kültür değerlerini a cı
m asızca öldürmektedir. Kültür Bakan
lığı, üniversitelerimiz ve folklorcuları
mız, son yıllarda hızlanan kültür eroz
yonunu önlemezse, birkaç sene sonra
çok geç olacaktır.
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