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A kötetet Bartha Júlia adományoztaa Magyar-Török Baráti Társaságnak
20zo-ban

Ez a kötet a tötökországi kutturának egy kevéssé ismert területéről, 
^ 

szent helyekről, a kultuszok l<talakulásfuől,
az életnek anőI a teniLletéről sző7, amely 

^ 
magyat olvasók előtt kevéssé ismert. 

'Ar::ő1 
a különös vtlágtől,melynek

minden petcét átszővj a va7lás. A hit része, sőt meghatátoző tésze a kultírának A társadalmi élet,"a jogrená, az
emberélet fordulóinak szokásrendje tele szakrális vonatkozással. A hitélet, a vallásgyakorlás egyben közó"sségi élet
is. A szakrá]is téq közöss égl tér, életélményt ad, összetartó erő és a tátsadalomkoÁza.

Nem vallástudományi olvasmányt ajánlok tehát az Olvasónak, hanem bemutatom az iszlámvallásnak a tájba
illeszkedését, a tájfotmúő erejét és azt, miként keretezi a szaktálts tér és idő az anatőhai török népéletet.

Szeretném megismertetni Önöket azzal,hogy avűás akőrnyezeimeghatározottságábanhogyan él, hogyan
tudja időrőI időre megújítan magát életben tartati az évszázadok sotán kialakult kultuszokat. Nünd,ezt a
vallásökológiai kutatás módszerével világítom meg, de ismetetterjesztő stílusb an, kőzel hozva ezzel a
napjainkban sokat emlegetett iszlám va|Iást, a törőkországi példákon át megmutavra annak emberarcát.

Abban a hitben nyújtom át e vallásökológrai tanulmányt a l{edves Olvasónak, hogy ezzel a kulturák
közeledés ét sz olgá)om.

BathaJűlta
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