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olmadýðý gibi günümüzde Kýrgýzistan ve Al-
taylar’da ortaya çýkan “tengrizm / tengri-
anstvo” inanýþýyla da bir baðlantýsý yok-
tur. Bu sebeple kam / þamaný geleneksel
Türk dinine özgü bir otorite tipi olarak de-
ðerlendirmek doðru deðildir. Geleneksel
Türk dininin temel unsurlarý þunlardýr: a)
Göktanrý. Türkler arasýnda tanrý inancýnýn
çok eskilere dayandýðýný söylemek müm-
kündür. Avrupalý bazý araþtýrmacýlar Su-
merler’in göktanrýsý Dingir ile Türkler’in
tanrýsý arasýndaki paralelliðe dikkat çek-
miþtir. Doðu Asya’dan Orta Avrupa içleri-
ne kadar hemen her yerde kendini göste-
ren Türk topluluklarýnda tanrý inancý mer-
kezî yere sahip olmuþtur. Tanrý kelimesi
bölgelerin fonetik özelliklerine göre fark-
lýlýk gösterse de Türkler’in kabul ettiði bü-
tün dinî sistemlerde yer almýþtýr (Roux,
s. 110). Ayrýca Türkler tanrýyý ifade etmek
üzere baþka kavramlara da yer vermiþ, bu
amaçla “idi, izi, ugan, çalap, bayat, hudâ,
kuday” gibi kelimeler kullanýlmýþtýr. An-
cak bunlardan hiçbiri tanrý kelimesi ka-
dar eskiye dayanmadýðý gibi onun kadar
yaygýn kullanýma da sahip deðildir. Nitekim
Nestûrî Hýristiyanlýk yoluyla Türkçe’ye gi-
ren çalap / çelebi kelimesi bugün ancak
bazý yer adlarýnda kalmýþtýr. Orhon yazýt-
larý esas alýndýðýnda kâinat düzeninin ve
insan kaderinin kendisine baðlandýðý, eze-
lî ve ebedî olan göktanrýnýn daha sonralarý
antropomorfik özelliklere bürünmekle bir-
likte bilhassa Göktürkler döneminde ya-
ratýcý, kadir-i mutlak tanrý þeklinde algý-
landýðý görülür. Türkler’de siyasî iktidar ve
hâkimiyet kaynaðýný tanrýdan almýþtýr. b)
Tabiat Güçlerine Ýnanma. Orhon yazýtla-
rýnda eski Türkler’in tabiatçý inanýþlarýn-
dan “yer-su” inancý þeklinde bahsedilir. Yer-
sular “ýduk” yani kutsaldýr. Dað, ýrmak ve
orman gibi tabiat unsurlarýyla baðlantýlý
yer-su inanýþlarý imparatorluklar dönemin-
de vatan kültüne dönüþmüþtür. Kaðan-
lýklarýn merkezi Iduk-Ötüken ve Tamir su-
yunun kaynaðý Tamag Iduk Baþ bu duru-
ma örnektir. Bununla birlikte Türkler’de
yer-sularýn en önemli temsilcisi daðlardýr.
Dað kültünün göktanrý inancýyla sýký baðý
vardýr. Orta Asya’da daðlarýn adlarý “mü-
barek, mukaddes, büyük ata, hakan” gibi
anlamlara gelen Iduk, Kuttag, Buztað Ata,
Han Tanrý gibi isimlerle anýlmýþtýr (Eber-
hard, s. 93). Türkler’in ayrýca ateþe, top-
raða, bazý aðaçlara ve ormanlýk alanlara
kutsallýk atfettikleri, bu alanlarýn birer sa-
hibi (iye/izi) olduðuna inandýklarý bilinmek-
tedir. Bu inanýþlardan bir kýsmý hâlâ ya-
þamaktadýr. c) Atalar Kültü. Ölen atalarýn
ruhlarýnýn geride kalanlara iyilik ya da kö-

tülüklerinin dokunabileceði inancý ve ken-
dilerine karþý duyulan minnet hissi, ölmüþ
atalarý yüceltme ve onlara kurban sunma
þeklindeki atalar kültünün temelini oluþ-
turmaktadýr. Bu inanýþ günümüzde ölü-
lerin arkasýndan yemek yedirilmesi þek-
linde devam etmektedir. Özellikle türbe
ziyaretleri bu inanýþýn en belirgin uzantý-
sýdýr. d) Ýbadet. Türkler’de en eski ve kök-
lü ibadet kanlý hayvan kurbanýdýr. Önce-
likle göktanrýya sunulan kurbaný ifade et-
mek için kullanýlan “kergek, kereh, kuda-
yý, allahlýk, ýduk, ýyýk, tapýg, yaðýþ” kelime-
leri kurban ibadetinin önemini ve yaygýn-
lýðýný göstermektedir. Geleneksel Türk di-
ninde “saçý” ve “yalama” adý altýnda aðaç-
lara çaput baðlama âdeti de kansýz kurba-
na karþýlýk gelir. Ayrýca kaynaklarda Türk-
ler’in her mevsim için bir bayramý kutla-
dýklarý bildirilir. Çin kaynaklarý Göktürkler’-
de “fu-yun-se” adý verilen ibadethanelerin
varlýðýndan söz eder. Türk çadýrý da önem-
li bir ibadet mekâný kabul edilir. Türkler’-
de düzenli bireysel ibadet bulunmasa da
bireysel okunan dualar mevcuttur.

Türkler Arasýnda Yayýlan Dinler. Budizm.
Milâttan önce VI. yüzyýlda Hindistan’da
ortaya çýkan Budizm milâttan önce III.
yüzyýlda Hindistan dýþýna yayýlmýþ, önce
Baktria (Afganistan) ve Kandehar’a (Pakis-
tan), Baktria’dan Hârizm ve Soðdiyana’-
ya, ardýndan Çin’e, 372’den sonra Kore’ye
geçmiþtir. Ancak Batý Türkistan’da Bu-
dizm, Sâsânîler’in desteklediði Zerdüþtî-
lik ve Mani dini karþýsýnda tutunamamýþ,
Doðu Türkistan’ýn yerleþik çevrelerinde da-
ha uygun bir ortam bulmuþtur. Çin’e doð-
ru uzanan kervan yollarý boyunca inþa edi-
len Budist külliyeleri asýrlarca faaliyetlerini
sürdürmüþtür. Türkler arasýnda Budizm’in
daha çok Mahayana kolu ile (Ulug kölün-
gü) Lamacýlýk yayýlmýþtýr.

Zerdüþtîlik. Ýran’dan kaçan Persler yo-
luyla Türkistan’da yayýlan Zerdüþtîlik, Or-
ta Asya Türk kültür ve sanatý üzerinde et-
kili olmuþtur. Horasan yöresinde Þul Türk-
leri’nin Sâsânîler’ce kabul edilen ateþ kül-
tünü benimsedikleri ve buradan Ýslâm’a
geçtikleri anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hallikân, VIII.
yüzyýl baþlarýnda Dihistan Türkleri’ni yö-
neten Sul Tegin ile Cürcân’ý yöneten Fîrûz
b. Kul’un kardeþ olduklarýný ve Mecûsî di-
nine mensup bulunduklarýný belirtmekte-
dir (Esin, s. 246). Bununla birlikte sadece
Horasan ve Mâverâünnehir yöresinde de-
ðil Hazar kýyýlarýnda da Zerdüþtîliðe giren
Türkler vardýr (Barthold, s. 54).

Maniheizm. Mani dininden Türkçe me-
tinlerde “üç ödki nom” ve “iki yýldýz” diye
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ÿAhmet Vefa Çobanoðlu

5. Din. Geleneksel Türk Dini. Türkler’in
geleneksel dini, yazýlý bir kaynaða dayan-
madan göktanrý inancý temelinde kendi
kültürel dinamiklerinden doðan ve kuþak-
lar boyu aktarýlarak günümüze ulaþan ge-
leneklerle þekillenmiþ inanç ve pratikler
bütünüdür. Bu dinin, özünü ruhlara ina-
nýþýn oluþturduðu Þamanizm ile bir baðý
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biyet vermiþtir. Barthold’un kaydettiðine
göre Uluð Bey zamanýnda (XV. yüzyýl) Nes-
tûrîler, artýk Orta Asya’da ve özellikle Se-
merkant’ta bulunmamaktadýr. Bu döne-
min ardýndan Nestûrîler’in Orta Asya’da-
ki varlýklarý hakkýnda bilgi yoktur; büyük
ihtimalle çoðu müslüman olmuþtur.

Mûsevîlik. Hazarlar’ýn Mûsevîliði kabu-
lüyle ilgili farklý rivayetler mevcuttur. Bir
yahudi kaynaðýnda (Kuzari) Hazarlar’ýn
Mûsevîliði benimsemesinde Mûsevî, hý-
ristiyan ve müslüman din âlimlerinin Ha-
zar Hükümdarý Bulan Han’ýn huzurunda
yaptýklarý dinî tartýþmanýn (740) rol oyna-
dýðý ileri sürülmektedir. Mes‘ûdî ise Ha-
zar hükümdarýnýn Mûsevî dinini kabulü-
nün Halife Hârûnürreþîd zamanýna (786-
809) rastladýðýný, Ýslâm ülkelerinden ve
Rum diyarýndan gelen yahudilerin de onun
himayesine girdiðini bildirmektedir (Mü-
rûcü’z-zeheb, s. 69; ayrýca bk. HAZARLAR).
Mûsevîliði kabul eden Türkler’in bir kýsmý
günümüzde de bu inanýþlarýný sürdürmek-
tedir. Azerbaycan’da “Dað yahudileri” adý
altýnda bilinen Karâîler’in tarihi Hazar Ým-
paratorluðu’na baðlanmaktadýr. Azerbay-
can’ýn kuzey bölgeleri ve Kafkas daðlarý
eteklerinde yoðunlaþan Dað yahudilerinin
bu bölgede Bakü ve Kuba baþta olmak
üzere iki önemli merkezleri bulunmakta-
dýr (Musabeyov, VII/1 [2001], s. 194). Diðer
bir Mûsevî cemaati de Kýrým’daki Kýrým-
çaklar’dýr; bunlar kendilerini Türk kabul
etmekte ve Karâîler’in aksine yahudi söz-
lü geleneðini (Talmud) benimsemektedir.

Ýslâm. Türkler’in toplu olarak kabul et-
tiði tek din Ýslâm’dýr. Türkler’in Ýslâm’la
temasý bu dinin oraya çýktýðý dönemden
itibaren gerçekleþmiþ olsa da Ýslâm’ýn Türk-
ler tarafýndan benimsenme süreci X. yüz-
yýlda baþlamýþ, XIII-XIV. yüzyýllara kadar
sürmüþtür. Bazý Türk kabileleri ise XVIII-
XIX. yüzyýl gibi geç dönemlerde Ýslâm’ý
kabul etmiþtir. Türkler’in Ýslâmiyet’e gir-
mesi Arap müslüman fetih döneminin du-
rakladýðý zamana denk gelmektedir. Türk-
ler arasýnda Ýslâm’ýn yayýlmasýnda ticarî
iliþkiler, vâizlerin, tarikat þeyhlerinin tel-
kinleri ve bir arada yaþama gibi etkenle-
rin yaný sýra o dönemde Ýslâm ülkelerinin
maddî ve mânevî bakýmdan diðer toplum-
lara üstünlüðü de etkili olmuþtur. Ayrýca
Türkler’deki göktanrý inancý, Ýslâm’ýn ahlâ-
kî kurallarýnýn Türkler’in alplýk anlayýþýyla
örtüþmesi ve Türk cihan hâkimiyeti anla-
yýþýna benzer bir anlayýþýn Ýslâm’da da bu-
lunmasý Türkler’in Ýslâmlaþmasýnda rol oy-
namýþtýr. Türkler’in Ýslâm öncesinde Arap-
lar’la temasý Sâsânî ordusunda yer alan

Türkler vasýtasýyla gerçekleþmiþtir. Türk-
Arap iliþkileri Câhiliye dönemi Arap þiirin-
de de yankýsýný bulmuþtur (Turan, Selçuk-
lular ve Ýslâmiyet, s. 10). Dört halife dö-
nemindeki fetih hareketleri Türkler’le müs-
lüman Araplar’ýn temasýnýn sýklaþmasýna
yol açmýþ, bu ilk iliþkiler savaþ yoluyla baþ-
lamýþtýr. Hz. Ömer zamanýnda Ýran üzerine
yürüyen Ýslâm ordularý Horasan yöresin-
de Sul Türkleri’yle karþýlaþmýþ, Türkler’le
müslüman Araplar arasýndaki ilk anlaþma
da burada yapýlmýþtýr (Esin, s. 145).

Türkler’in Araplar’la iliþkileri özellikle
Emevîler döneminde geliþmiþtir. Muâviye
b. Ebû Süfyân’ýn hilâfete gelmesiyle önce
Sind (Pencap) bölgesi zaptedilmiþ, ardýn-
dan ordular Ceyhun (Amuderya) ýrmaðýna
kadar ilerlemiþtir. Fetih hareketleri sýra-
sýnda müslüman ordularýna karþý direnen
Türkler baþarýlý olamamýþ, neticede 61
(680) yýlýnda Emevîler Semerkant’ý ele ge-
çirmiþtir. Yeni müslüman halktan vergi
alýnmayacaðý, onlara iyi muamele edile-
ceði söylense de bu gerçekleþmemiþtir.
Baskýcý bir siyaset izleyen Haccâc b. Yû-
suf bölgeyi Araplaþtýrmak amacýyla bir-
çok Arap göçmenini buralara getirip yer-
leþtirmiþ ve Arapça’yý resmî dil ilân etmiþ-
tir. Ancak bu dönemde de Türkler Arap-
lar’a karþý mücadelelerini sürdürmüþtür.
699’da Türkler’in üzerine güçlü bir ordu
gönderen Haccâc birçok þehri zaptetmiþ,
özellikle Hârizm bölgesinde çok sayýda þe-
hir yaðmalanmýþ, 4000 Türk öldürülmüþ-
tür. Mâverâünnehir’in tamamen zaptý 705
yýlýnda Horasan valiliðine tayin edilen Ku-
teybe b. Müslim zamanýnda gerçekleþ-
miþtir. Ancak bütün mücadelelere rað-
men bu dönemde Ýslâmlaþma dikkate de-
ðer bir geliþme göstermemiþtir. Kuteybe
b. Müslim’den sonra Horasan valiliðine ge-
tirilen Yezîd b. Mühelleb zamanýnda Sul
Tegin Müslümanlýðý kabul etmiþ, Halife
Ömer b. Abdülazîz döneminde birçok Türk
Ýslâm’a girmiþtir. Fakat Mâverâünnehir
bölgesine gelen valilerin Türkler’e karþý uy-
guladýklarý olumsuz siyaset Türkler’in nef-
retini arttýrmýþ, Araplar Yevmülatþ adý ve-
rilen savaþta yenilgiye uðrayýp büyük ka-
yýplar vermiþtir. Halife Ömer b. Abdülazîz
haksýz muamelelerde bulunan memurlarý
cezalandýrma, vergi sistemini mühtedile-
rin lehine deðiþtirme yoluna gitmiþtir. Bu
dönemde bölgeye gönderilen davetçilerin
faaliyetleri Aþaðý Türkistan bölgesinin Ýs-
lâmlaþmasýnda önemli rol oynamýþtýr.

Abbâsîler’in iktidara gelmesi önemli bir
siyaset deðiþimini de beraberinde getir-
miþ, bu dönemde Arap olmayan müslü-
manlar ordu yönetiminde söz sahibi olma-

bahsedilir. Uygur Hükümdarý Bögü Kaðan,
Tibetliler’in hücumuna uðrayan Çin’i kur-
tarmak için P’u-ku Huei en’in daveti üze-
rine Lo-yang þehrine girmiþ (761-762), dö-
nerken dört Mani rahibini beraberinde ge-
tirmiþ, büyük ihtimalle Soðdlu olan bu ra-
hiplerden Mani dinini öðrenip kabul et-
miþtir (Hamilton, s. 5). Bu olay Soðdca Ka-
rabalgasun yazýtýnda geniþ yer tutmak-
tadýr. Mani dininin resmî din olarak kabul
edildiði Ötüken Büyük Uygur Kaðanlýðý,
Kýrgýzlar tarafýndan 840’ta yýkýlýnca Uy-
gurlar, kitleler halinde yurtlarýný terkedip
Çin sýnýrlarýna ve daha ziyade zengin tica-
ret merkezlerinin bulunduðu Ýç Asya’ya,
Beþbalýk, Turfan ve Koçu gibi bölgelere
göç etmiþtir. Mani dini Uygurlar vasýta-
sýyla yayýlmýþ, onlarýn siyasî güçleri azaldýk-
ça bu din de Orta Asya’daki etkisini kay-
bederek yerini Budizm’e býrakmýþtýr.

Hýristiyanlýk. Türkler’in Hýristiyanlýk’la
temasý çok eskilere dayanmaktadýr. Orta
Asya’da Nestûrîliðin tarihi 781 yýlýnda di-
kilen Singan-fou kitâbesiyle baþlatýlabi-
lir. Bu kitâbede Nestûrî din adamý A-Lo-
Pen’in 635’te Çin’e geliþinden kitâbenin di-
kildiði zamana kadar Çin’deki Nestûrî kili-
se tarihi anlatýlmaktadýr. Nestûrîliðin Ýran’a
geçiþi ve diðer ülkelere yayýlýþý gibi Orta
Asya’ya giriþi de büyük ölçüde ticaret yo-
luyla gerçekleþmiþtir. Ön Asya’dan baþla-
yarak Mâverâünnehir’in Baykent, Buhara
ve Semerkant gibi þehirlerinden geçen Ýpek
yolu ticareti bölgedeki Türkler’in birçok din
ve kültürle temasýný saðlamýþtýr (Togan,
I, 94; Gumilev, s. 76). Mâverâünnnehir’e
giren Hýristiyanlýk, Zerdüþtîlik’le Budizm
arasýnda yýllarca sürüp giden mücadele-
lerden yararlanarak hýzlý bir þekilde yayýl-
mýþ, kýsa zamanda bölgede hâkim din du-
rumuna gelmiþtir (Cahun, s. 123). Biþkek
ve Tokmak þehirlerinin güneyindeki böl-
gede ortaya çýkarýlan XIII. yüzyýla ait Nes-
tûrî mezarlýklarýndaki mezar taþlarýnýn ço-
ðunda haç iþareti vardýr (Cumagulov, I, 87;
Nau, XVIII [1913], s. 3). Bunlarýn yaklaþýk
100 kadarýnda çoðu Süryânîce, bir kýsmý
Süryânî alfabesiyle Türkçe yazýlmýþ kitâ-
be bulunmaktadýr. Orta Asya’daki Nestû-
rî hýristiyanlar, Süryânîce’yi ve Uygurca’yý
kullanmýþ, özellikle kitaplarýný Süryânî al-
fabesiyle Uygurca yazmýþ, Süryânîce’den
birçok eseri Türkçe’ye çevirmiþtir (Ýnan,
II, 132). Dikkate deðer bir husus da me-
zar taþlarýndaki tarihlerde on iki hayvanlý
Türk takviminin kullanýlmýþ olmasýdýr. Or-
ta Asya’da Ýslâm fetihleri Hýristiyanlýðýn
gittikçe zayýflamasýna yol açmýþ, özellikle
Gazân Han’ýn 1295’te Ýslâmiyet’i kabulü
Nestûrîler’in daha da gerilemesine sebe-
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rum Anadolu’nun Türkleþmesi ve Ýslâm-
laþmasýný saðlamýþtýr. Selçuklular’dan son-
ra Anadolu’ya egemen olan Osmanlýlar,
Müslümanlýk anlayýþýný Balkanlar’a ve Or-
ta Avrupa’ya kadar taþýmýþtýr.
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ÿHarun Güngör

– —
TÜRK AKSAÐI

Türk mûsikisi usullerinden.
˜ ™

Beþ zamanlý ve üç vuruþlu bir küçük
usulün adýdýr. Bir iki zamanla bir üç za-
manýn, baþka bir deyiþle bir nîm-sofyan-
la bir semâinin birbirine eklenmesinden

meydana gelir. Baþta bir iki zamanýn ar-
dýndan üç zaman yer alýr. Çok nâdir de ol-
sa üç zamanýn baþta, iki zamanýn sonda
yer aldýðý görülür. Buna Türk aksaðý evfe-
ri denilebilir. Usulün 5/8’lik birinci ve 5/4’-
lük ikinci mertebeleri kullanýlmýþtýr. Birin-
ci darbý kuvvetli, ikinci darbý yarý kuvvetli,
üçüncü darbý zayýf olan usul þarký, türkü,
köçekçe, oyun havasý gibi formlarla saz
semâilerinin dördüncü hânelerinde tercih
edilmiþtir.

Hacý Ârif Bey’in, “Yandým o güzel göz-
lere ben þûh-ý sitemkâr” ve “Beni candan
usandýrdý cefâdan yâr usanmaz mý?” mýs-
ralarýyla baþlayan sûzinak, “Ben bûy-i ve-
fâ bekler iken sûy-i çemenden” mýsraýyla
baþlayan nihâvend; Kemânî Tatyos Efen-
di’nin, “Mâvi atlaslar giyersin”, Hâfýz Yûsuf
Efendi’nin, “Âsûde fikrim âvârelendi” mýs-
ralarýyla baþlayan rast; Sermüezzin Rifat
Bey’in, “Nerelerde kaldýn ey serv-i nâzým”
mýsraýyla baþlayan nihâvend; Selâhattin Ýç-
li’nin, “Bir destan dolaþýr Bolu daðýnýn” mýs-
raýyla baþlayan nikriz þarkýlarý bu usulle öl-
çülmüþ eserlerden bazýlarýdýr.
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ÿÝsmail Hakký Özkan

– —
TÜRK ANSÝKLOPEDÝSÝ

1943-1984 yýllarý arasýnda
yayýmlanan tarih, coðrafya, biyografi

ve genel kültür ansiklopedisi.
˜ ™

Cumhuriyet döneminde devlet tarafýn-
dan çýkarýlan ilk telif ansiklopedidir. Millî
bir ansiklopedi yayýmlama düþüncesi 2-5
Mayýs 1939 tarihlerinde Ankara’da topla-
nan I. Türk Neþriyat Kongresi’nde ortaya
çýktý. Bunun üzerine Maarif Vekâleti, umu-
mi bir Türk ansiklopedisinin neþri ama-
cýyla çalýþmalara baþlayýp 1 Ocak 1941’de
bir büro kurdu. Dönemin Maarif vekili Ha-
san Âli Yücel, Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnö-

ya baþlamýþtýr. Buna paralel olarak Türk-
Arap iliþkilerinde dostane münasebetler
geliþmiþtir. Ebû Müslim-i Horasânî’nin ku-
mandanlarýndan Ziyâd b. Sâlih’in kuman-
dasýndaki Ýslâm ordusu ile Çin ordusu Ta-
las vadisinde karþýlaþmýþ, Çin ordusunun
yenilgiye uðramasý Türk Ýslâm tarihinin dö-
nüm noktalarýndan birini teþkil etmiþtir.
Halife Mansûr, Türkler’e önemli görevler
verirken Hârûnürreþîd kendi muhafýz bir-
liðini Türk askerlerinden oluþturmuþtur.
Abbâsîler döneminde Türkler devletin üst
kademelerinde de görev almýþtýr. Bu de-
virde Müslümanlýk tasavvuf yoluyla da ya-
yýlmaya devam etmiþ, Ýslâmiyet özellikle
Sâmânîler döneminde geniþ halk kitleleri
arasýnda yayýlmýþtýr. Sâmânîler gayri müs-
lim Türkler’e karþý akýnlar düzenleyen ilk
Orta Asya devletidir. Sâmânîler devrinde
Buhara Ýslâm ilâhiyatýnýn en önemli mer-
kezlerinden biri haline gelmiþtir. X. yüz-
yýlda Ýmam Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî’ye para-
lel olarak Ýmam Mâtürîdî de Sünnî kelâm-
cýlýðýn esaslarýný ortaya koymuþ, ayný dö-
nemde felsefe alanýnda Ýbn Sînâ yetiþ-
miþtir.

Türkler’in toplu halde Ýslâmiyet’i kabul
etmeleri X. yüzyýlda gerçekleþmiþ, bu dö-
nemde 10.000 çadýr halký Müslümanlýðý
seçmiþtir (Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti,
s. 225-226, 231). Ardýndan Ýslâm’a toplu
halde giriþler devam etmiþ, Müslümanlý-
ðý seçen kitleler ayný zamanda yerleþik ha-
yata geçmeye baþlamýþtýr. Türkler arasýn-
da Ýslâmiyet’in yayýlmasýnda Satuk Buðra
Han’ýn ihtidâsý önemli rol oynamýþ, Kýnýk
beyi Selçuk 200.000 çadýr halkýyla müslü-
man olmuþ ve Gazi Selçuk adýný almýþtýr.
Orta Asya’da Müslümanlýk, velîler kültü
temelinde oluþan bir halk dindarlýðýný be-
raberinde getirmiþ, bu inanýþ bütün Türk
topluluklarýna yayýlmýþtýr. Türkler, Abbâ-
sîler’in son dönemlerinde bazý küçük dev-
letler kurmuþ, bunlardan sonra Ýdil (Vol-
ga) Bulgar Hanlýðý, Orta Asya’dan gelen
din davetçileri ve müslüman tüccarlar ka-
nalýyla Ýslâmlaþmaya baþlamýþtýr. Karahan-
lýlar, Satuk Buðra Han’la birlikte müslü-
man olmuþ, bu dönemde Yesevî anlayýþýný
temel alan Haydariyye, Bektaþîlik ve Nak-
þibendiyye tarikatlarý kurulmuþtur. Sel-
çuklular Müslümanlýðý tedrîcî þekilde ka-
bul etmiþtir. Selçuklular döneminde sûfî-
lik geliþmiþ, Türk kültürünün bir unsuru
olarak varlýðýný sürdürmüþtür. Anadolu’-
da teþekkül eden ilk müslüman Türk dev-
letlerinin askerî esaslar üzerine kurulmasý
halkýn din anlayýþýna yansýmýþ ve gazâ ru-
hu kolonizatör Türk derviþlerinin yaþayýþ
ve anlayýþlarýna hâkim olmuþtur. Bu du-
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