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Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farkl� birçok dinin veya inanç sisteminin etkisi alt�nda 
kalm��t�r. Orta Asya'daki en eski Türk topluluklar�n�n inanç sistemleri atalar kültü, tabiat kültleri ve 
Gök Tanr� kültü olmak üzere üçlü bir din anlay���ndan olu�maktad�r. Bunlardan atalar kültünün 
çe�itli eski Türk zümreleri aras�nda en köklü ve en eski inançlardan birisi oldu�u söylenebilir. Atan�n 
öldükten sonra ailesine yard�m edece�i inanc�ndan do�an, korku ve sayg�yla kar���k bir anlay��tan 
olu�an atalar kültü, Budizm ve Maniheizm gibi yabanc� dinlerin yay�lmas�ndan sonra da Türkler 
aras�nda kuvvetinden bir �ey kaybetmeden varl���n� devam ettirmi�tir. �slamiyet, VII. yüzy�lda 
yay�lmaya ba�lam��, Türklerin bu yeni dine geçi�leri de ayn� yüzy�lda ba�lam�� ancak, X. yüzy�lda 
tamamlanm��t�r (Turan, 1994:110). 

              �nanç 

“�nanç” sözcü�üne kaynaklar�n farkl� tan�mlar yapt���n� görmekteyiz. “�nanç bir �eyi güvenle 
do�ru sayma tutumudur. Buna göre, yeterince gerekçesi bulunmayan, kesin olmayan bir �eyi do�ru 
sayma, ak�l yoluyla genel geçer bir do�rulama yapmadan ba�kas�n�n tan�kl��� üzerine kurulmu� 
kan�tlar�, bir ku�ku olmaks�z�n onaylamad�r “(Akarsu, 1988:104).  “�nanç, bir dü�ünceye ba�l� 
bulunma, Tanr�ya, bir dine inanma, iman, birine duyulan güven, itimat, inanma duygusu, inan�lan �ey, 
görü� ve ö�reti”dir (ML, 1971, C.6,:300). Din ve inanç kavramlar� birbirinden farkl�d�r. Ayr�ca, din 
denen toplumsal kurum inanç ve tap�nma adl� iki bölümden olu�ur. Her iki bölümün temelinde de 
kutsall�k ve yasak kavramlar� yatar (Turan,1994: 84).  

 1. Totemcilik (Totemizm) 

Totemizm k�saca; insanla hayvan ya da bitki gibi do�al nesneler aras�nda bir akrabal�k ili�kisi 
ya da gizemli bir ba� bulundu�u inanc�na dayanan dü�ünce ve davran�� sistemidir. Genel olarak, totem 
hayvan ya da bitkiyle topluluk üyesi aras�nda bir akrabal�k ili�kisi kurulur. Bu ili�ki mitolojiyle de 
desteklenerek ku�aktan ku�a�a aktar�l�r. Türklerin kurt neslinden ve kay�n a�ac�ndan geldi�i inanc� 
buna bir örnek olarak verilebilir. Böylece bitki ve hayvana aktar�lan kutsall�k sayesinde, do�a, kutsal ve 
kutsal olmayan olarak ikiye ayr�l�r.  

Kutsal olan kutsal olmayan ayr�m�, totem-hayvan ya da totem-bitkinin rast gele tüketilmesinde 
de kendini gösterir. Bunlar ancak dinsel törenlerde tüketilebilir, bunun d���nda, totem-hayvan ya da 
totem-bitkiye dokunulmaz. Ata ruhlar�n�n bu bitkilerde ya�ad��� inanc� ayn� zamanda bu bitkilerin 
törenle tüketilmesi durumunda insanlar�n üstün güç elde edece�i inanc�n� da beraberinde getirir. 

 Totemcili�in Orta Asya Türkleri aras�nda da yerle�mi� oldu�unu gösteren birçok kay�t 
bulunmaktad�r. Bunlar�n ba��nda, kimi yarat�klar�n ya da nesnelerin totem olarak kabul edilmi� olmas� 
gelmektedir. Bir toplulukta totem üç yönden önemlidir: a)   Klan�n geldi�i, türedi�i kabul edilen kutsal 
varl�kt�r. Klan üyelerinin  atas� say�l�r. b)   Klan�n ad�n� olu�turur. c)   Klan�n simgesidir (Tezcan, 
1996:114). 

Jean Paul Roux, totemcili�e ili�kin görü�leri belli noktalarda toplam��t�r (Roux, 1970, akt. 
Avc�o�lu, 1995:401-403): 

�lk bak��ta, totemcilik gibi görünen her �ey, totemcilik de�ildir. Örne�in; bir hayvan atan�n 
varl���, onun totem olmas�na yetmez. Zira totemci olmayan topluluklarda da hayvan ata efsanelerine 
rastlan�r. Totemcilikte hayvana tapma yoktur. Totemler tanr� de�ildir. Onlara bir dost ve akraba olarak 
sayg� gösterilir.   

Kurban konusu yeterince aç�k de�ildir. Baz� ara�t�rmac�lar  kurban� totemcilik ö�esi olarak 
kabul ederken bir k�sm� kabul etmez. Bitkiler ve ender olarak cans�z �eyler (y�ld�zlar, bulut vs.) totem 
olabilirse de totem genellikle hayvand�r. Totem ili�ki kurulan tür ile bu türün çe�itli tasvirleridir. Bu 
tasvirler de kutsald�r ve kutsan�r. 



 Totemle bu akrabal�k ili�kisi çe�itli inançlara yol açar. �nsanlar, kökenini bu totemlere 
dayand�rmak yan�nda ata ruhlar�n�n bu hayvan ve özellikle bitki totemlerde eyle�ti�ine inan�rlar. 
Totem ile insan aras�ndaki “akrabal�k” çok tart���l�r. Baz� bilim adamlar� akraba olduklar�n� 
savunurken (Durkheim, Freud),  baz�lar� buna kar�� ç�kmaktad�r (Davy, Cazeneve). Tümünün 
birle�tikleri nokta ise totem ile insan aras�nda yak�n bir ili�ki oldu�udur. Totemcilik ancak boy 
örgütlenmesi olan yerde var olabilir. Mauss’ un sözleriyle, “Totemi olmayan boy olabilir; fakat boy 
olmadan totem olmaz”. Totemin koruyuculu�u kar��l�ks�z de�ildir. �nsan�n ilk yükümlülü�ü totem 
hayvan� öldürmek ve yemekten kaç�nmakt�r. Yasak yaln�zca akraba boyun üyeleri için geçerlidir. 
Freud bunu totemcili�in çekirde�i sayar (Roux, 1970, Akt. Avc�o�lu, 1995:401-403). 

 Ayn� toteme ba�l� ki�iler aras�nda evlenme yasa�� konuyu ilk inceleyen uzmanlarca kesinlikle 
kabul edilmi�tir; fakat sonradan bu tutum de�i�ir. Van Gennep, ilkin bütün gerçek totemcilik 
biçimlerinde ayn� totemin üyeleri aras�nda evlenme ve bazen de cinsel ili�ki yasa�� bulundu�unu 
dü�ünür. Daha sonra egzogami ve totemcili�in iki özerk kurum oldu�unu, biri olmadan ötekinin 
olabilece�i ya da her ikisinin s�n�rl� ölçüde bir araya gelebildi�ini ileri sürmü�tür (Roux, 1970, Akt. 
Avc�o�lu, 1995:401-403). 

Freud, totemi �u �ekilde tan�mlamaktad�r: “ Totem yenebilen ve zarars�z ya da tehlikeli ve 
korkunç bir hayvan, pek nadir olarak bitki veya (ya�mur, su gibi) bir tabiat gücüdür. Totemin bütün 
bir klanla özel bir ili�kisi vard�r. Totem, her �eyden önce klan�n atas�d�r. Klan�n koruyucusudur. Klan 
halk�na zor durumlarda yol gösterir. Evlatlar�n� daima tan�r ve korur” (Freud, 1971:50). 

Totem inan���nda insan vücudunun baz� k�s�mlar� özel bir kutsall�k ta��maktad�rlar. Örne�in 
saç ve kan gibi. Totemi olu�turan insanlar, tek bir aile ve kan karde�i say�l�rlar. Bu nedenle klan 
üyelerinden biri, ba�ka bir klan üyesi taraf�ndan öldürülürse onun kan� yerde b�rak�lmaz. Kan davas� 
gütmek, bütün klan için bir borç say�lmaktad�r. Bir ba�ka tabu ise, klan içi evliliktir. Klanlardaki 
kad�nlar ve erkekler karde� say�l�rlar (Tezcan, 1996:115). 

Türklerden bir grubun “kurt”u (Gökböri) ata olarak tan�d�klar�, Göktürklerin kurttan 
türedikleri hakk�ndaki efsanenin Çin kaynaklar�na kadar geçti�i bilinmektedir. X. yüzy�lda 
Abbaso�ullar� döneminde özel bir görevle Türklerin ya�ad��� bölgeleri gezmi� olan Arap bilgini �bni 
Fadlan, Ba�kurt Türklerinden bir k�sm�n�n “y�lan”a, “bal�k”a veya “turna”ya tapt�klar�ndan söz 
etmektedir. XI. yüzy�l�n Arap tarihçilerinden Gard�zi de K�rg�zlar içerisinde “inek”e, “kirpi”ye,  
“saksa�an”a ve “�ahin” e hatta güzel a�açlara tapanlar�n  bulundu�unu anlatmaktad�r (Turan, 
1994:98). Fakat, Türklerde totem inan���n�n olmad���n� ileri süren tarihçiler de bulunmaktad�r. 
Örne�in, �brahim Kafeso�lu, Türklerde kurdun sayg�de�er bir simge say�ld���n�; fakat ona 
tap�lmad���n�, ayr�ca totemci ailede ana hukukunun hakim oldu�unu; oysa Türk ailesinin ataerkil bir 
yap�ya sahip oldu�unu vurgulam��t�r (Tezcan, 1996:115). 

 2. Canl�c�l�k, Ruhçuluk (Animizm) 

�lkel dinler, günümüzden yakla��k olarak 3.000 y�l önce be� k�tada do�mu�tur. Bu dinlerin 
hemen hemen hepsi “canl�c�l�k” formunda görülmektedir. Çünkü, ilkeller, hayvanlar, bitkiler, kayalar, 
da�lar, �rmaklar, y�ld�zlar gibi çevrelerinde bulunan her �eyin bir “ruh” u oldu�una inanmaktayd�lar. 
Bu inanca göre, ruhun bedene ya da bedenin baz� bölümlerine ba�l� oldu�una inan�l�r.  Ruh canl�d�r ve 
bedenin d���ndayken de  onu etkiler. Ruh, bedeni kesin olarak b�rak�rsa beden ölür. Ölen ki�inin ruhu, 
yine de cesedine ba�l� kal�r. Ölen ki�i ya�ayanlar� k�skan�p onlardan öç almaya çal��abilir. Bunu 
önlemenin yolu ölen ki�inin cesedine özen gösterilmesidir. Ölüler ya�amaya devam ederler, sayg� 
isterler. Yiyip içmek isterler. Bu nedenle ölenlerin mezarlar�na sevdikleri yiyeceklerle, ya�arken 
be�endikleri e�yalar, araçlar konur. Fakat, ölülerin dünyas� canl�lar�n tersidir. Yeryüzünün gecesi 
onlar�n gündüzüdür (Tezcan, 1996:115-116). Anadolu’da ya�ayan Alevi Tahtac� Türkmenlerinde 
günümüzde de süren elbiseyle ve baz� e�yalarla gömülme inan��� sürmektedir. 

Animizm k�saca; ölenlerin ebediyen dünyadan ayr�lmad�klar�, bunlar�n ruhlar�n�n cenazenin 
çevresinde, a�açlarda, bitkilerde ve giderek tüm do�ada dola�t��� ve böylece tüm do�an�n canl� olarak 
alg�lanmas�d�r. Psikolojik olaylarda oldu�u gibi hayatla ilgili olaylar� da dü�ünen bir ruhun yönetti�ine 
inanan sistem.  



Canl�c�l���n temel özelliklerinden biri olan büyü ve fal�n Türkler aras�nda da uyguland��� 
bilinmektedir. 921-922 y�llar�nda O�uzlar�n yan�na gitmi� olan �bni Fadlan, onlar�n hastal���n kötü 
ruhlar�n (cin) etkisiyle meydana geldi�ine inand�klar�n� belirtmektedir (Turan, 1994:104).  

Eski Türklerde, insan ruhlar� genellikle “ku�” biçiminde dü�ünülmü�tür. �nsanlara can 
vermeden önce bu ruhlar, gökte ku� olarak ya�arlar. �nsanlar ölünce de gö�e uçarlar. �slamiyet’ ten 
sonra dahi “sunkar bold�-sungur ku�u oldu” denilir. Ebu Müslim ölünce beyaz güvercin olup uçar. 
Dede Korkut’ta Deli Dumrul, kara k�l�c�n� s�y�r�p sald�r�nca, Azrail bile güvercin olup pencereden 
ç�k�p gider. K�rg�zlar�n Er Tö�tük destan�nda bir yi�it, “Bu yedi ku� benim ruhumdu, benim 
nefesimdi” demi�tir. Di�er taraftan, Orta Asya’da ruhlar, hayvan ve genellikle de ku� biçiminde 
dü�ünülmü�tür. �aman’�n gök yolculu�unda yard�mc� ruhlar�, ku� ya da kanatl� hayvanlar olarak 
temsil edilmi�tir (Avc�o�lu, 1995:345). 

Animizmde, ruhlar insanlar aras�na kar��arak ya onlara �ans verir ya da  hasta eder. Bu yüzden 
ölü ruhlar�n� yat��t�rmak için onlara adaklar adamak, kurbanlar kesmek, ölmü� atalar�n�n mezarlar�na 
sunularda bulunmak gerekir.  Animizme göre ruhlar, öbür dünyada da bu dünyan�n benzeri bir hayat 
sürdü�ünden, ölen kimsenin e�yalar�n�, zengin ve kudretli ise, esir ve hizmetkarlar�n� da, ölüyle 
beraber göndermelidir.  

Animizme göre; ki�inin vücudunun bir parças� da onun ruhundan bir parça ta��r. Ki�inin 
gölgesi, sudaki aksi, tasviri de onun ruhunun bir parças�n� ta��r; çünkü "Tasvir ile gerçek ayn�d�r." Tek 
tanr�l� dinlerin, özellikle �slamiyet’in resim yap�lmas�n� yasaklamas�, bu eski inanc� ortadan 
kald�rmaya yönelik   bir sonuçtur. �nsan taraf�ndan kullan�lan e�yalar da yine onun ruhuyla özde�tir. 
Ölümden sonra bunlar yak�larak ya da fakirlere verilerek ruhun tekrar gelerek ya�ayanlar� rahats�z 
etmesi önlenir. 

Animizme göre ölü kutsald�r. Bu yüzden, onun kar��s�nda kutsal olmayan her türlü i�i, 
çal��may� durdurmak gerekir. Bugün Anadolu'da cenaze haberi al�nd���nda her türlü i� güç b�rak�l�r, 
ölüm halinde kimi hareketler yapmak, a�lamak, s�zlamak, kad�nlar�n saçlar�n� kesmesi, bedenlerine 
toprak sürmesi, bazen çok uzun süre konu�mayarak yas tutmas� gereklidir (Hançerlio�lu,1993:37). 

Animizme göre; ruhlar, öbür dünyada da bu dünyan�n benzeri bir hayat sürdü�ünden ölünün 
öbür dünyada  ba�kalar�na muhtaç kalmamas�n� sa�lamak gerekir. �lkeller e�yalar� da insanlar gibi 
canl� sayd�klar� için bunlar�n ölmelerini sa�lamak için  mezara gömer, yakar veya k�rarlar. Böylece 
ölü, öteki dünyaya birlikte götürdü�ü e�yalarla rahat eder.  Ölülerin gömüldü�ü ve mistik bir alemde 
kendilerine bar�nak edindi�i, ölüler dünyas�na aç�lan kap� niteli�indeki mezar�n ortaya ç�k��� ise 
oldukça eski zamanlara kadar gitmektedir.  

         3. �amanizm 

�amanizm, büyüye dayal� bir kabile dini olma özelli�i ta��maktad�r. Eberhard, �amanizm’in, 
Türklerdeki varl���ndan bahseden ilk delilin 519 y�l�nda Cücenlerden kald���n� söylemektedir. Bu 
tarihte bir kad�n �aman�n, güz mevsiminde ovada çad�r kurarak yedi gün oruç tuttu�unu ve dualar 
etti�ini aç�klamaktad�r. Seyyah �bni Fadlan da O�uzlardaki baz� kurban merasimlerinden ve bunlar� 
yöneten ihtiyarlardan söz etmektedir. Ona göre O�uzlar bu ihtiyar �amanlar�n sözlerini dinlerler ve 
ona uygun hareketler yaparlard� (Ocak,1983:34). �aman inan���na göre evren üç bölümden 
olu�maktad�r: 

             a) Gök: Ayd�nl�k oland�r. Orada iyilik, güzellik ve mutluluk vard�r. Tam anlam�yla bir cennet 
demektir. 17 kattan olu�maktad�r. En büyük Tanr�/ruh olan Ülgen, e�i ve çocuklar� ile kendisine ba�l� 
iyi ruhlar orada oturur. 

b) Yeryüzü: �nsanlar�n ya�ad�klar� yerdir. 

c) Yeralt�: Karanl�k oland�r. 14 katt�r. Kötülüklerin, bahts�zl�klar�n, çirkinliklerin hüküm 
sürdü�ü yerdir. Bu nedenle cehennem demektir. Korkunç bir tanr�/ruh olan Erlik, ailesi ve ona ba�l� 
kötü ruhlar yeralt�nda bulunurlar (Turan, 1994:103).  

Türk do�ac�l���n�n sembolü, �amanizm’dir. Ziya Gökalp �amanizm’i, eski Türklerin dini 
de�il, sihre ili�kin sistemleri olarak kabul etmi�tir. Bu nedenle de Türkler aras�ndaki �amanizm’i 



“Toyunizm” olarak adland�rm��t�r. Oysaki Toyunizm, Budizm’dir. A.�nan ise, Türk �amanizm’inin 
ba�ka toplumlarda görülen �amanizm’den farkl� ve geli�mi� oldu�unu belirtmektedir (Tezcan, 
1996:118).  

�aman sözcü�ü, Mançu-Tunguz dilinden gelmektedir. Tunguzca �aman, saman; Mançu 
dilinde sama’d�r. Türk kavimlerinde ise, �aman sözcü�ü “kam” sözcü�üne kar��l�k gelmekteydi. 
�amanizm, trans durumuna geçebilme yetene�indeki kimselerin, do�aüstü varl�klarla ili�ki kurarak 
onlar�n güçlerine sahip olmalar�ndan bu güçleri toplum ad�na kullanmalar�ndan ve bu amaçla yap�lan 
dinsel-büyüsel pratik ve törenlerden ibarettir (Örnek, 1988:48).  

Genellikle bir insan�n �aman olup olamayaca�� çocuklu�unda baz� ruhsal belirtilerle ortaya 
ç�kar. Nioradze, bu belirtileri �u �ekilde aç�klamaktad�r; cin, peri, dev görme, s�k s�k gerçekle�en ba� 
dönmeleri, bay�lmalar ve gelecekten haber verme yetene�i. Ayr�ca, bu insanlar, yemeden içmeden 
kesilirler, insanlar aras�na kat�lmazlar, sinirlidirler, evlerinden kaç�p ormanlara gider, karlar üzerinde 
yatarlar ve yaln�z kald�klar�nda cinlerle, perilerle konu�urlar (Nioradze, 1954:54, Akt, Örnek, 
1988:49). 

Eliade’ e göre bir insan, kal�t�m yoluyla olabilece�i gibi kendi iste�i ile de �aman olabilir. 
Bunun için de uzman olan bir �amandan uzun süre e�itim almas� gereklidir (Eliade, 1987, 202,). 
Örnek ise, �amanl���n babadan o�ula geçti�i durumlarda genç �aman�n bilgili ve uzman bir �amandan 
mesle�inin teori ve prati�i hakk�nda dersler alarak bu mesle�in s�rlar�n�, transa geçme tekniklerini, 
dualar�, ilahileri ve büyüsel formülleri ö�rendi�ini belirtmi�tir (Örnek, 1988:53). 

 E�itim-ö�retim süresi ortalama üç, dört y�ld�r. Bazen bu sürenin be�-on y�l� buldu�u da olur. 
E�itim sonunda aday�n �aman olu�u ço�u zaman bir törenle kutlan�r. Bu törenin en önemli iki arac�, 
“�aman giysisi” ve “�aman davulu” dur. Özellikle Kuzey Asya’ da �aman giysisinin özel bir görevi 
vard�r. Bu giysi bir kült arac� gibi kullan�lmaktad�r. Örne�in bir �aman�n giysisi üzerinde ku� resminin 
bulunmas�, �aman�n bu ku� resmi yard�m�yla öte dünyaya uçabilece�i �eklinde yorumlanmaktad�r. 
�aman giysisi di�er kültler gibi kutsald�r. Bu nedenle de herkesin görebilece�i ve dokunabilece�i 
yerlere konulmaz. Özellikle kad�nlar�n ve küçük çocuklar�n dokunmas�n�n onlar�n güçlerini 
azaltaca��na inan�lmaktad�r (Örnek, 1988: 64-66).  

Bir di�er araç olan davul ise genellikle tahta bir kasna�a deri geçirilerek yap�lmaktad�r. Bu 
davula, do�aüstü kudretlerin, cinlerin bulunduklar� ve e�le�tikleri bir araç olarak bak�lmaktad�r. Baz� 
bölgelerde davulun, �aman taraf�ndan bir binek hayvan� gibi gökyüzüne ya da yeralt�na yapt��� 
yolculuklarda kullan�ld���na inan�lmaktad�r. Davullar�n üzerindeki a�aç motifleri, “dünya a�ac�”n� 
sembolize etmekte, merdiven resmi gökyüzüne ç�kmay� kolayla�t�rmakta, atlar uzun mesafeleri almak 
için kullan�lmakta ve eci� bücü� cinler ise çe�itli i�ler görmektedir (Örnek, 1988:66-67).  

Uraz, �amanlar�n tören s�ras�nda ba�lar�na at kuyru�u, yüzlerine maske takt�klar�n�, 
elbiselerinde ise ziller ve ç�ng�raklar�n bulundu�unu eklemektedir (Uraz, 1994:207).  

Boyle, �amanlar�n; sihirbazl�k yapan, hastalar� iyile�tiren, gaipten ve gelecekten haber veren, 
ruhlar� bedenlerini terk edip tekrar dönen, at üstünde gö�e yükselip Tanr�yla konu�an, do�a güçlerini 
istedi�i gibi yönlendiren, ate�in yak�c�l���ndan etkilenmeyen, ölmü� hayvanlar� kemiklerinden tekrar 
dirilten, kad�n-erkek mü�terek ayinler yapan ve tahta k�l�çla sava�an insanlar olduklar�n� vurgulam��t�r 
(Boyle, 1974, Akt:Ocak, 1983:95-96).  

Günümüzde, Anadolu halk oyunlar� ile Orta Asya aras�nda ba� kuran birçok ara�t�rmac�, daha 
çok “davul” ögesi üzerinde durmu�lard�r. Gerçekten de davul vuru�lar�n�n ritm ve tart�m�n�n oyuncular 
aras�nda sa�lad��� uyum, davul sesinin yumu�ak ayn� zamanda co�ku verici olu�u göz önünde 
tutulursa, bu aletin niçin toplu eylemlerin asal ögesi oldu�u konusunda ipuçlar� verebilir.  Bugün 
ülkemizde hala,  dü�ün, asker u�urlama, futbol maçlar� gibi, insanlar�n grupça ortak ve uyumlu 
devinimlerde bulunmalar�, co�malar� ve ses getirmeleri gerekli durumlarda da temel araç olarak 
“davul” kullan�lmaktad�r.  

�amanizm’e ait motiflerin birço�una eski Türk topluluklar�nda da rastlanmaktad�r. Örne�in, 
Menak�bu’l Kudsiye’ de Baba �lyas’�n ileri gelen halifelerinden Hac� Mihman’�n hangi hastaya nefesi 
ererse mutlaka iyile�tirdi�i ve bu kerametin �eyhi taraf�ndan kendisine verildi�i anlat�lm��t�r. 
Vilayetname-i Otman Baba’da ise, Otman Baba’n�n misafir oldu�u Musa Be� ad�ndaki kimsenin 



tekkesinde, civardaki hastalar� yan�na ça��rd��� ve onlar� iyile�tirdi�i hikaye olunmu�tur (Ocak, 
1983:100). Di�er taraftan, “gelecekten haber verme motifi”ne örnek olarak, Hac� Bekta�’�n kendini 
Sulucakaraöyük’ ten K�r�ehir Valisi Nuruddin Caca’ya makam�ndan azledilece�ini ve i�kence 
görece�ini bildirmesi ve söylediklerinin aynen ç�kmas�n� verebiliriz. “Ruhun bedeni geçici olarak terk 
etmesi (transmigration) motifi” hakk�nda ise iki ünlü menk�be vard�r. Bunlardan ilkine göre, Baba 
�lyas’�n o�ullar�ndan Yahya Pa�a, istedi�i zaman “bir sipahinin at�n� koyup gitmesi gibi” bedenini terk 
edip bir süre sonra tekrar dönerdi. Otman Baba ise, zaman zaman tekbir getirip namaza ba�lad��� an, 
cisminden ç�k�p gider, bir süre sonra tekrar cismine girerek rüku ve secde yapard�. “Gö�e yükselip 
tanr� ile konu�ma motifi”  ile de s�k s�k kar��la�maktay�z. Örne�in, Â��k Pa�a’n�n kerametlerini anlatan 
bir menk�bede, t�pk� Hz. Muhammed’in mirac� gibi, Allah kat�na ç�karak onunla bizzat görü�tü�ü ve 
gizli alemleri ba�tan ba�a seyretti�i anlat�lmaktad�r (Ocak, 1983:100-113). 

�amanizm inanc�n�n içeri�i ve sergiledi�i doktrine göre; bir din olarak kabul görmezse de din 
kadar etkili   olmu�  ve  uzun  y�llar Türklerin ya�amlar�nda ve hayatlar�nda büyük rol oynam��t�r. 
Özellikle Altayl� Türkler uzun y�llar etkisinde kalm��t�r. Animizm’in ve natürizm’in kaynaklar�ndan 
olu�an bir zemin üzerinde tutunarak h�zla yay�lan �amanizm’de, bu inanc� yayan ve uygulayan ki�ilere 
�aman denilmektedir. �amanlara göre;  insanlarda kendileri için heybetli ve korkutucu olan kötü, 
iyilik eden iyi ruhlar bulunur. �nsanlar ölüp  dünyadan  ayr�ld�ktan  sonra, o  ölen  ki�ilerin  ruhlar� 
insanlar aras�nda dola��r. Onlara musallat olarak, zaman zaman zarar verirler. �amanlar zararl� olan  
ruhlar� kovmak amac�yla törenler düzenleyip  dualar okur. 

Toplum aras�nda büyük güç olan hatta yay�ld��� yerlerde devletin kaderini de�i�tirebilen  
�amanizm  inanc�nda  olan  Türklerde  di�er ayn� inançta olan millet ve toplumlarda oldu�u gibi 
�amanlar�n tanr�larla konu�tu�una,  ruhlarla konu�up onlar�n yard�m�yla yol göstericilik yaparak  ak�l 
ö�retti�ine, hekimlik yaparak hastalara musallat olan kötü ruhlar� kovmak için telkin yolu  ve  yapt���  
çe�itli  bitkisel  ilaçlarla  �ifa arad��� görülür. Daha da ilginci ba��na at kuyru�u, yüzlerine maske 
geçirip, ziller ve ç�ng�raklar tak�l� özel giysileriyle ba��r�r, oynar ve davul  çalarak  dua  edip  çe�itli 
hareketler yapar. �amanizm’de �amanlara göre insanlar�n biri kendilerinde di�eri de ayr� ama 
birbirinin ayn�s� olan iki ruhu vard�r. Bu e� ruh bir hayvan halinde de olabilir ki buna da “Yekil ” 
denilmektedir. �amanizm’de birden fazla tanr� vard�r ve bu tanr�lar�n görev  ve  yetkileri  birbirinden 
ayr�d�r. �amanizm’de be� kutsal unsur vard�r. Bunlar; demir, toprak, ate�, su ve a�açt�r. Yine  
�amanlara  göre gökler on yedi kat olup bu mekan; ayd�nl�klar içerisinde cennetler alemi olup burada 
tanr�lar ikamet ekmektedir. Yeralt� ise dokuz tabakaya  ayr�l�r  ve orada karanl�klar diyar�  ve 
cehennemler bölgesidir. Ölen  günahs�z  bir  ki�inin  ruhunu  göklerdeki  cennetlere hakim olan iyilik 
tanr�s� Ülgen’e  götüren  Yayuci ile günahkarlar� yer alt�nda oturan kötülük  tanr�s�  Erlik Han’a  
götüren “Körmös” ler  vard�r. �lk  Uygur  hanlar�  Kül  Bilge  ve  Moyun Çur  birer �amanist’tir. 763 
y�l�nda Bö�ü Han�n �amanl��� b�rak�p Mani dinine girmesi ile Uygurlar da dinlerini de�i�tirdi. 

4. Budizm 

M.Ö. VI. yüzy�lda Hindistan'da ortaya ç�kan Budizm, Hindistan'�n d���nda M.Ö. III. yüzy�lda 
yay�lmaya ba�lam��; Orta Asya'ya, Çin'e, 372'den sonra Kore'ye uzanm��; Tibet'e yerle�mesi ancak 
VIII. yüzy�lda olmu�tur.   Bat� Türkistan'da Budizm, Sasanilerin destekledi�i Zerdü�tîlik ve Mani dini 
kar��s�nda pek tutunamam��; Do�u Türkistan'�n yerle�ik çevrelerinde kendine daha uygun muhitler 
elde etmi�; Budist külliyeler Çin'e do�ru uzanan kervan yollar� boyunca dikilerek, faaliyetlerini 
as�rlarca sürdürmü�lerdir. Güneye do�ru uzanan kervan yolu üzerinde Hotan ve Miran; kuzeye giden 
yol boyunca ise Tum�uk ve Kuça �ehirlerinde, III-IV. yüzy�llardan itibaren kurulmaya ba�layan, 
"Vihara" (Türkçe "Vihar") denilen Budist manast�rlar�nda "Toyin" denilen Budist rahipler, bu dinin 
propagandalar�n� yapm��lard�r (Esin,1978:59).  Budizm Karluklar  aras�nda yay�lm��t�r.  

Türklerin girdi�i yabanc� dinler aras�nda onlar� en çok etkileyen inanç sistemlerinden birisi 
Hindistan kökenli Budizm'dir. En belirgin özelli�i, tap�lacak üstün bir varl��a yer vermemesi olan 
Budizm, her �eyin serbestçe incelenmesi, denenmesi esas�na dayanan bir ö�reti veya felsefe 
niteli�indedir (Turan,1994:104). Temel inanc� olan tenasüh (ruh göçü) gere�ince canl�lar 
Nirvanaya (ebedi mutluluk) ula��ncaya kadar öldükten sonra de�i�ik kal�plarda birçok kez yeniden 
dünyaya gelirler (Ocak, 2000:66). 



Budizm, yakla��k 2500 y�l önce, bugün Buda olarak bilinen, Prens Siddhata Gotama’n�n  35 
ya��nda bir uyanma ve ayd�nlanma ya�amas� ile do�mu�tur. Gotama, Kuzey Hindistan’da kraliyet 
ailesinin o�lu olarak dünyaya gelmi�tir. Fakat zamanla, varl�k ve lüksün mutlulu�un garantisi 
olmad���n� anlam��t�r. Her �eyi b�rak�p uzunca bir süre ormanda ya�am��t�r. Alt� y�l boyunca 
meditaston ve insan mutlulu�u üzerine çal��t�ktan sonra ayd�nlanm��t�r. Daha sonra 80 ya��na kadar 
Budizm’in ilkelerini ö�reterek ya�am�n� sürdürmü�tür. Birçok insana göre Budizm,  dinin ötesinde bir 
“felsefe” ve “ya�ama biçimi”dir. Bir felsefedir çünkü, sevgi ve umut anlamlar� ta��r. Budizm, bir 
taraftan ahlaki ya�ama rehberlik ederken bir yandan da, insan�n eylem ve dü�üncelerinin fark�nda 
olmas�n� ve gerçek mutlulu�a ula�mas�n� sa�lamaktad�r (White, 1993:22).  

Gotama 10 y�l babas�n�n saray�nda kald�ktan sonra 29 ya��nda, evli  ve  bir  çocuk  babas�yken 
saray� terk ederek bir ma�araya çekilir ve kendisinin kurdu�u Budizm dininin esaslar� üzerinde çal���r. 
Buda ilk y�llarda çok  tepki  almas�na ra�men daha sonra kurdu�u din, ilgi çeker ve k�sa zamanda h�zla 
yay�l�r. M.Ö 480 y�l�nda seksen ya��nda  ölen  ve  elli y�l  bu dini yaymak için çal��an Buda’ya  
Sakyamoni  de derler. Halk aras�nda yayg�n olan Brahma dini yersiz ve zararl� bir dindir. Bu  din  
�zd�rap  verip, felaket getirdi�ini ve �st�rap ve felaketlerden kurtulan� ancak geçici ve fani olan dünya 
i�lerinden el çekmek, dünya  varl���na  iltifat  etmek, zevklerden kaç�nmak, arzular�n� öldürmek ve 
do�ru olmakla mümkün olacakt�r. �nsanlar böyle hareket edip; hiç bir cana k�ymazsa, kimseye fenal�k 
etmezse, mal�n� almaz, yalan söylemezse, kutsal alemi temsil eden ve sükun  ve  huzur alemi  olan 
(Nirvana’ya) ula�abilirler ki Nirvana bütün arzular� yok etmek içindir.  

Türklere özgü bir �amanl���n yayg�n oldu�u dönemde Göktürk Ka�an� To-Po Han’�n 
Budizm’i kabul etmesinin, bu dinin Türkler aras�nda da yay�lmas�na neden olmu�tur (Turan, 
1994:103).     

Budistler Buda’n�n vaazlar�n�n Pali-Kanon adl� bir kitapta topland���na ve 400 y�l kadar sözlü 
olarak ku�aktan ku�a�a  aktar�ld���na inan�rlar. Budizm’in kutsal kitab� üç sepet anlam�na gelen 
“Tripitaka veya Tipitaka’d�r”. Bu kitaplarda rahip ve rahibelerle ilgili kurallar, ayin usulleri, beslenme, 
giyinme, Buda’n�n hayat�, konu�malar�, vaazlar�n yorumu, Budizm felsefesi vb. ayr�nt�l� bir �ekilde 
anlat�l�r.  

Buda’n�n ö�retisinin ba�l�ca özelli�i; Buda’n�n ayd�nlanma sonucu bulmu� oldu�u gerçekleri 
birer dogma olarak sunacak yerde ayd�nlanma yöntemini ö�retmeyi ve böylelikle yöntemi ö�renen 
kimselerin kendi çabalar�yla bu gerçekleri kendilerinin bulup ya�ant�sal deneyimle do�rulamalar�n� 
öngörmesi, Budal�k yolunu herkese aç�k tutmas�d�r. Buda’n�n ya�ad��� dönemde Budizm bir din, Buda 
da bir peygamber de�ildi.  

Nirvana, Bat�’da genelde anla��ld��� gibi ölümden sonra de�il, burada ve �u anda 
gerçekle�tirilebilecek bir ruhsal durumdur. �stek ve tutkular�n yok olmas�, �st�rab�n etkili olmayaca�� 
bir iç bar��a, iç suskunlu�a, a�k�n bir mutlulu�a eri�mektir. Nirvana’ya eri�me iste�i de dahil olmak 
üzere tüm istek ve tutkular b�rak�lmadan, olanla, gelenle yetinmekten gelen iyimser bir yetingenlik 
kazan�lmadan Nirvana gerçekle�tirilemez. Nirvana’y� gerçekle�tiren kimse bir yandan da günlük 
ya�am�n� normal haliyle sürdürür.  

Nirvana’ya eri�en kimselerin tek fark�, bu zorunluluklar�n d���nda kalmay� ba�arabilmesidir. 
Eylemlerinde be�enilmek, be�enilmemek gibi bir güdü etkin olmuyor, yapt��� i�lerden alk�� 
beklemiyor, ba�ar� ya da kazanç onu fazla sevindirmedi�i gibi ba�ar�s�zl�k ya da yitim de fazla 
üzmüyor. Ku�kusuz ac� da çekiyor ama bunlara bilgece katlanmas�n�, olaylar�n do�al ak�m�na boyun 
e�mesini de biliyor. Beni a��nca bütünle bütünle�iyor. Yar�n�n getireceklerine kayg�s�z, ben’in 
doyumsuzlu�undan gelen bütün sorunlara s�rt�n� çevirmi�, �u ya�am nas�l ya�anmal�ysa öyle ya�amaya 
ba�l�yor. Özgürlük, co�ku, a�k�n mutluluk içinde, ak�p gitmekte olan ya�am �rma�� içindeki yerinin 
bilincine eri�iyor. Gerçe�in sözcüklerle kavramlarla de�il; ancak ya�ant�yla kavranabilece�ini savunan 
Budizm sözcüklere, kavramlara tutsak olmak yerine onlar� tam olarak denetim alt�na almak istiyor.  

Budistlere göre; Mazdaizm’de oldu�u gibi ölen insan�n cesedi pistir.Toprak kutsal kabul 
edildi�i  için   ölen ki�inin cesedi ya nehre at�l�r ya vah�i  hayvanlara  verilir  veya  yak�larak  ölenin  
teninin  topra�a  de�erek  topra�� kirletmesi  önlenir. Hint  ve Çinliler de  bir  Buda’n�n  yak�lan 
cesedinin külleri yedi memlekete da��t�l�rken, Türkler Budizm’i farkl� olarak kabul etmi�ler ve 
bilhassa insan ölüsü ve gömülmemesi ile ilgili inançlar� benimsememi�lerdir 



5. Zerdü�tîlik 

Zerdü�t (M.Ö. 628-551) taraf�ndan kurulmu� olan Zerdü�tlük �ran'�n  millî dini olmu�tur. Bu 
dinin kültürel geçi� alan� üzerinde bulunan Türk ülkelerinde etkili oldu�unu söylemek mümkündür 
(Barthold, 1981: 233).   

Türkistan'da yay�lm�� olan Zerdü�tîlik, Orta Asya Türk kültür ve sanat� üzerinde de etkili oldu. 
Göktürkler kendi tanr�lar�n� �ran resim gelene�ine göre resmetmekteydiler (Ögel,1984:234).  Çin 
motifi olan cennet ku�u, Zerdü�tîli�e geçti ve onun en önemli sembollerinden biri oldu. Horoz ve 
cennet ku�u, ate� ve güne�in sembolüdür (Ögel,1984:192).  Zerdü�tîlikteki ate� kültü, �ran kültüründe 
tap�nma objesidir. Halbuki Türklerde ate�, temizleme arac�d�r. Horasan ve Maveraünnehir yöresi 
d���nda Hazar k�y�lar�nda da Zerdü�tîli�e giren Türkler bulunmaktayd� (Barthold,1975:54). 

6. Manihaizm  

Mani dini, Mani (216-277) taraf�ndan kurulmu� evrensel karakterli bir dindir. H�ristiyanl�k 
ba�ta olmak üzere; Mazdaizm, Budizm ve Mezopotamya dinlerinden birçok unsurlar� içine almakta, 
bu aç�dan da senkretik bir karakter ta��maktad�r. Mani dini, iki prensip; iyi-kötü, karanl�k-ayd�nl�k, 
nur-zulmet üzerine kurulmu� olup, buna göre ya�ad���m�z dünya iyi ve kötü unsurlar�n birle�mesinden 
meydana gelmi�tir. �nsan�n ruhu iyili�i, cesedi ise kötülü�ü temsil etmektedir. Mani dininin yay�l���, 
So�dlu tüccarlarla olmu�tur. Mani dini Uygurlar vas�tas�yla Çin'den Yukar� Asya'ya geri dönmü�tür. 
Bögü Ka�an'�n yard�m�yla 763'ten itibaren Uygurlar�n resmi dini Maniheizm oldu (Güngör, 2002, 
C.3:272).  

Hindistan ve Çin'le oldu�u gibi Orta Asya'n�n çok eskilerinden beri �ran'la da münasebeti 
olmas� nedeniyle Türkler, bu kültürün dinlerinden de etkilenmi�lerdir. Türkler aras�nda geni� bir 
taraftar kitlesi elde eden bu �ran dinleri Zerdü�tîlik, Mazdeizm ile Orta Do�u'nun çe�itli eski 
inançlar�ndan, k�smen de Uzak Do�u dinlerinden olu�an Zerdü�tîli�e tepki olarak ortaya ç�kan 
Maniheizm’dir (Ocak,2000:66). 

Göktürklerin Budizm’i kabul etmelerinden yakla��k iki yüzy�l sonra, 763’te Uygur Ka�an� 
Bögü’nün (760-780) Mani dinine girmesi üzerine bu din Türkler aras�nda yay�lmaya ba�lam��t�r. 
Yay�c�s�ndan ötürü Manihaizm ad�n� alan bu dinde, maddeyi ve ruhu esas alan bir ikilik 
öngörülmü�tür. Ana dü�üncesi iyilik ve kötülük aras�ndaki z�tl�kt�r. �yilik ayn� zamanda ���k ve ruh; 
kötülük de karanl�k ve beden demektir. Evren iyilik ve kötülü�ün, insan ise ruh ve bedenin kar���m�d�r. 
�nsanlar, “a�k, inanç, yetkinlik, sab�r ve hikmet” gibi be� erdem ile kötülü�e kar�� durabilirlerdi. I��k 
gönderen güne� ve aya dua etmek ve oruç tutmak da yap�lan ibadetler aras�nda idi (Turan, 1994:105). 

Türkler ve Semavi Dinler 

Türkler �slâmiyet’i kabul etmeden önce Orta Asya'daki tarihleri boyunca, Çin ve �ran 
olmak üzere iki büyük kültür dairesinin etkisi alt�nda kalm��lar, dolayl� da olsa Hindistan 
kültüründen etkilenmi�ler ve belirli çevrelerle s�n�rl� olmas�na ra�men Yahudi ve Hristiyan kültürü 
ile ili�kide bulunmu�lard�r. Türkler Orta Asya'daki kendi kültürleri özünde varl���n� korumu�, 
ancak belirli ölçüde i�aret edilen etkilerle beslenmi�tir. Ba�ta O�uzlar olmak üzere X. yüzy�lda 
kitleler halinde �slâm dinini kabul etmeye ba�layan çe�itli Türk zümreleri, bu yeni ve tamamen 
farkl� içerikteki dinin kültür çevresine dahil olmu�lard�r. Yaln�z Türkler �slâm kültürünü, kendi öz 
kültürleriyle yo�rulmu� �ran ve Çin kültürünün etkilerini alm�� olarak benimsemi�lerdir (Ocak, 
2000:84). 

Türkler, yukar�da de�indi�imiz bu inanç sistemlerinin yan�nda semavî dinlerin de etkisi 
alt�nda kalm��t�r. Bu dinlerden Yahudili�i kabul eden tek Türk halk� Hazarlard�r. Yahudili�i 
benimseyen Hazarlar�n bir k�sm� eski �amanizm’i korumu�, çok az bir k�sm� da Hristiyanl��� 
seçmi�tir. Orta Asya Türkleri, daha Göktürkler döneminde Hristiyanl�k ile tan��m��lard�r. Türkler, 
de�i�ik etkenlerle çevrelerinde kar��la�t�klar� dinlerden bir ço�una girdikleri halde bunlar aras�nda en 
sürekli olan� ve ulusal kültürü en çok etkileyeni �slâmiyet olmu�tur (Turan,1994:105). 

1. Musevilik 



Hazarlar, 740 tarihinde Musevîli�i kabul etmi�lerdir. Musevîlik Hazarlar�n aras�nda, hakan ve 
çevresi veya en çok yönetici ve aristokrat zümreyle s�n�rl� kalm��t�r. Musevîlik, Türklerin aras�nda 
sadece Hazarlarla s�n�rl� kalmam��; Hazar ve Karaylar�n yan� s�ra Kaliz, Kabar, K�pçak gibi bir k�s�m 
Türk boylar�ndan da Musevî dinine girenler olmu�tur (Kuzgun,1993:194). 

Musevîli�e geçen Hazarlar, ba�ka dinlere geçen bir çok Türklerde örneklerine rastlad���m�z 
gibi, �branî yaz�s�n� kulland�lar. Ancak Türkçe’yi muhafaza ettiler. Azerbaycan'daki Musevî 
kolonilerinin  tarihi VII-X. yüzy�llara uzanmaktad�r. Azerbaycan'da "Da� Yahudileri" ad� alt�nda 
bilinen bu Karailerin tarihi de muhtemelen Hazar �mparatorlu�u'na ba�lanmaktad�r (Güngör, 2002, 
C3: 279).  

�lk önce �amanizm’e mensup olan Hazarlar Bizans �mparatorlu�u, bask�lara u�rayan 
Yahudilerin gelmesiyle 8. yüzy�lda Yahudili�i tan�m��lard�r. Bununla birlikte Hazar Devleti, 
Yahudili�i sonuna kadar resmi bir din olarak korumu�tur. Öyle ki, bir rivayete göre, Müslüman 
devletlerin bir havray� y�kt�rd���n� duyan Hazar hükümdar� 922 tarihinde �til �ehrindeki bir minareyi 
y�kt�rm��t�r (Togan:158; Akt. Ocak, 1983:61). 

2.  Hristiyanl�k 

Türklerin, dinî tarihlerinin belli bir döneminden itibaren temas ettikleri  evrensel ve büyük 
dinlerden biri de H�ristiyanl�kt�r. Türklerin Hristiyanl�kla temas� çok eskilere uzanmaktad�r. Barthold, 
Maniheizm’in kesinlikle Orta Asya'da Hristiyanl�ktan önce yay�lmaya ba�lad���n� ve bunun M.S. III. 
yüzy�l ile tarihlenebilece�ini dü�ünmektedir. Hristiyanl���n Orta Asya'daki varl��� ile ilgili bilgiler ise 
IV. yüzy�ldan daha gerilere gitmemektedir (Barthold, 1975:19). 

Türklerin Hristiyanl�kla olan temaslar� daha çok do�u kiliseleri ile olmu�tur. Bu çerçevede 
Ortodoksluk birinci s�ray� almaktad�r. Bununla birlikte, Orta Asya söz konusu oldu�unda, Bizans 
kilisesi de�il de, Sasaniler döneminde onun yak�n takibine u�rayan Nesturîler, önce �ran'a s���nm��; 
daha sonra Türklerin aras�na girmi�tir (Güngör, 2002, C.3: 275). 

Nesturîli�in �ran'a geçi�i ve di�er ülkelere yay�l��� gibi, Orta Asya'ya giri�i de büyük oranda 
ticaret yollar�yla olmu�tur. Ön Asya'dan ba�layarak, Maveraünnehir'in Baykent, Buhara ve Semerkant 
gibi belli ba�l� büyük �ehirlerinden geçen milletler aras� �pek Yolu, bir taraftan ekonomik geli�meyi 
sa�larken, di�er taraftan birçok din ve kültürleri beraberinde getirmi�, bölgedeki Türklerin bu manevi 
unsurlarla temas etmelerine sebep olmu�tur (Togan, 1981, C.1 : 94).  

Maveraünnehr'e giren H�ristiyanl�k, Zerdü�tîlikle Budizm aras�nda y�llarca sürüp giden 
mücadelelerden de yararlanarak h�zl� bir �ekilde yay�lm�� ve k�sa zamanda çevrede hakim bir din 
haline gelmi�tir. Nesturîlik Karluklar, K�rg�zlar, Uygurlar, Naymanlar, Kereitler ve Kumanlar�n 
aras�na da nüfuz etmeyi ba�arm��t�r. 

Nesturi H�ristiyanlar, Orta Asya'da Süryanîceden ba�ka, Uygur Türkçe’sini de kullanm�� 
özellikle kitaplar�n� Süryanî alfabesi ile Uygurca yazm��, Süryaniceden bir çok kitab� da Türkçe’ye 
çevirmi�lerdir.  Ayr�ca Farsça’y� da kullanm��lard�r. Mezar ta�lar�nda kullan�lan tarihlerde, On �ki 
Hayvanl� Türk Takvimi'ni kullanm��lard�r (�nan, 1991.C.2:312). 

Ortodoksluk ve  di�er H�ristiyan mezhepleri, Do�u Avrupa'da Balkanlar'da, Anadolu'da, 
Rusya'da ve Sibirya'da Türklerin aras�na nüfuz etmeyi ve hatta kal�c� cemaatler olu�turmay� ba�ard�lar. 
H�ristiyanl�k Balkanlar'a erken dönemlerden itibaren ula�m�� ve IV. yüzy�lda Trakya'da önemli bir 
yay�lma göstermi�ti. Bat�ya yönelen Peçenekler, K�pçaklar ve Uzlar geleneksel Türk dininden sonra 
Zerdü�tîlik, Mani dini ve  �slâmiyet’le temas edip, XI. yüzy�l�n ba�lar�ndan itibaren H�ristiyan 
propagandas�na maruz kald�lar.  

Balkanlarda ve Anadolu'da Gagavuzlar, Karamanl�lar, Ortodoks H�ristiyan’d�r. Bu topluluklar 
dilleri Türkçe’yi muhafaza etmeyi ba�arm��lard�r. Karamanl�lar 1923’te imzalanan "Türk ve Rum 
ahalinin mübadelesine dair mukavele ve buna ba�l� protokol" gere�i Yunanistan'a göç etmek zorunda 
kalm��lard�r. Onlardan günümüze  Grek alfabesi ile Türkçe yaz�lm�� binlerce kitap, kitabe ve mezar 
ta�lar� ula�m��t�r (Güngör,2002,C.3:278). 



Çuva�lar,  XVIII. ve XIX. yüzy�llarda  Ortodoks H�ristiyanl��a girdiler. Hakaslar  Katolik 
Ortodoks’tur. Yakutlar H�ristiyan’d�r. Irak'ta, özellikle Kerkük'te, Müslüman Türkmenlerin yan� s�ra 
bir Katolik Türkmen cemâati de mevcuttur. Türkçe konu�an, ibadetlerini Türkçe yapan ve ilahîlerini 
Türkçe söyleyen bu Türkmen Katolik cemaatin nüfusu, otuz bin civar�ndad�r (Hacalo�lu, 1995:150).  

Türklerin, H�ristiyanl���n etkisi alt�na girmelerinin en büyük nedeni, o dönemde Bizans 
�mparatorlu�u ile s�k� bir ticaret ili�kisine sahip olmalar�d�r. Genel olarak H�ristiyan olan Türkleri üç 
grupta toplamak mümkündür,  

a) Ki�i ya da küçük gruplar halinde H�ristiyanl��a geçen Türkler, 

b) Din ile birlikte kültürlerini de kökünden de�i�tirenler, 

c) H�ristiyan olmakla birlikte dil ve kültürlerinin birçok özelliklerini koruyanlar (Turan, 
1994: 106). 

 

 

 

 

 

 

B)  �SLAM�YET ÖNCES� �NANÇ S�STEMLER�NE BA�LI KÜLTLER 

1. Put-Feti�ler (Totemler, Tözler-Ongunlar) 

�çinde büyüsel gücün ya da cinin bulundu�una inan�lan ta�, boynuz, pençe, post, deri, bez 
parças�, figür vb. gibi objelerden yararlanmak amac�yla yap�lan çe�itli pratiklere “feti�izm” , söz 
konusu objelere de “feti�” denir. Sözcü�ün kökeni Portekizce “feitiço” dan gelmektedir ve büyü, 
yapma �ey, etkileyici güç anlamlar�n� ta��maktad�r (Örnek, 1988:46).            

 Bat� Afrika’n�n d���nda, en çok Kuzey Asya’ da görülen bu inanca göre baz� feti�ler, 
hastalar�n iyile�mesine yard�m ederlerken baz�lar� da kötülük getirirler. En ünlü feti�ler çivili 
feti�lerdir. Farkl� malzemelerden yap�lan bir figürün her yan�na çivi çak�l�r. Feti�lerin üzerine çivi 
çak�lmas� farkl� biçimlerde yorumlanmaktad�r. Hastan�n neresi a�r�yorsa feti�in oras�na çivi çakarak 
benze�meye dayal� analoji büyüsü uygulama, feti�in içindeki cine ondan istenileni hat�rlatma, feti�i 
güzelle�tirme gibi (Örnek, 1988:46). Uraz, nazar de�mesin diye ta�lar�n tak�lmas�n�, evlere diken ve 
sar�msak as�lmas�n�, ba�a kur�un dökülmesini, siyah tavuk kan� ile muska yaz�lmas�, deve sidi�i 
içirilerek büyü yap�lmas� vb. olaylar� feti�izmin biraz de�i�ikli�e u�ram�� pratikleri olarak 
yorumlamaktad�r (Uraz, 1994:205). 

Türklerde her boyun bir kutsal hayvan� oldu�u ve buna “ongun-töz” denildi�i bilinmektedir. 
O�uz’un o�ullar�ndan her birinin kendisine ba�l� Türk boylar�nca birer ongunu oldu�u kaynaklarca da 
kabul edilmektedir. Bu boylar�n ongunlar� avc� ku�lard�r. Yaln�zca Ba� Han’�n ongunu üç ku� ile 
gösterilmektedir. Ongun say�lan hayvanlara büyük sayg� gösterilmekte, eti yenilmemekte, ok 
at�lmamakta ve incitilmemektedir. Mo�ollar ve bir k�s�m Türklerin, keçeden tanr� resimleri yapt�klar� 
bunlara ongun dedikleri, bu resimleri evlerinin duvar�na ast�klar�, önlerinde ibadet ettikleri ve 
a��zlar�na yemeklerinin ilk lokmas�n� koyduklar� dikkat çekicidir. Uraz, totem ile ongun aras�ndaki 
fark�n, boylar�n totemlerinin ad�n� ald��� ve o boy içinde birbirleriyle evlenmediklerini, ongun için bu 
�art�n olmad��� biçiminde özetlemektedir (Uraz, 1994:203). 

Ongon ya da töz veya tösler Türklerde  genellikle tav�an, ay�, kartal, sincap vd. gibi zoomorf 
�ekiller alt�nda tasavvur edilmi� olup,  "tilik", "kozan", "aba", "bürküt", "tiyin" gibi isimlerle an�l�rd�. 
Türklerde, y�ld�zlarla ilgili tasavvurlara ba�l� olarak, hayvanlarla temsil edilmeleri suretiyle, 12 
Hayvanl� Türk Takvimi olu�mu�tur.  Bu hayvanlar s�çan (fare), ud (inek), pars, tavu�gan (tav�an), it 
(köpek) ve tonguz (domuz)dur (Turan,1994:25).  



Türklerde atalar kültü problemi bizi tözler konusunda men�e efsanesine götürmektedir.  
Gumilev, Türklerde atalar kültünün en büyük delili olarak Bozkurta duyulan sayg�y� göstermekte; 
hattâ bütün Türk hükümdarlar�n�n kendilerini Asine=Asena soyuna ba�lamak istemelerini bunun en 
büyük delili olarak görmektedir (Gumilev,1999:122). Göktürkler, kurt men�e efsanesine ba�l� olarak, 
büyük dinî törenlerini, demircilikte u�ra�t�klar� Altay da�lar�n�n bir vadisinde, beylerin ve asillerin 
kat�l�m�yla yap�l�yorlard�. 

Atalar kültü ile ilgili olarak, Türklerde atalar�n tasvirlerinin yap�l�p sakland���na dair kay�tlar 
vard�r.  Gerçekten de, Orta Asya Türkleri aras�nda görülen ve baz�lar� keçeden, paçavradan, kay�n 
a�ac� kabu�undan, baz�lar� da hayvan derilerinden yap�lan sembollere Altayl�lar “töz” Yakutlar 
“tangara” diyorlard�. Bunlar duvarlara as�l�r veya torbalarda saklan�r, önemli bir yolculu�a veya ava 
ç�k�l�rken üzerlerine saç� saç�l�r, a��zlar�na ya� sürülürdü. Mo�ollar�n “ongon” ad�n� verdikleri tös 
veya töz kelimesi anlam itibariyle “as�l, men�e, kök” demek olup, Uygur ve Hakaniye lehçelerinde de 
kelime ayn� anlam� ifade etmektedir. Bu sembollere tös veya töz denmesi ise, onlar�n atalar�n ruhunun 
hat�ras� olarak yap�ld���n� göstermektedir. Altayl� Türklerin bunlar hakk�nda “bu babam�n tözü”, “�u 
anam�n tözü”, gibi ifadelere yer verdikleri bilinmektedir. Ayr�ca büyük ve ünlü kamlar�n ruhlar�na 
izafe edilen tözler de vard�r (Güngör, 2002, C.3: 264).   

Çin kaynaklar�, tözleri Göktürklerdeki “tanr�lar�n tasvirleri” �eklinde bildirmekte, baz� 
ara�t�rmac�lar  tözlerin put-feti�ler olduklar�n� bildirir.  13. yüzy�lda Budist Uygurlar�n tap�na��nda 
rastlanan tözler Uygurlar�n onlar� tanr�lar�n�n tasvirleri olarak de�il; fakat ölen yak�nlar�n� temsilen ve 
onlar�n an�s�na yapt�klar�n� ve tap�naklarda saklad�klar�n� göstermektedir. Ebu’l-Gazî Bahad�r Han’�n, 
tözlerle ilgili olarak, “Bir kimsenin yak�n� öldü�ünde onun suretini (kugurcak) yapar ve evinde 
saklard�.” �eklindeki ifadesi de tözlerin ölen yak�nlar� veya atalar� temsil etti�ini göstermektedir 
(Güngör, 2002, C.3: 264).   

2. Kült  

Kült, yüce ve kutsal olarak bilinen varl�klara kar�� gösterilen sayg� ve onlara tap�nma anlam�na 
gelmektedir. Bu sayg� ve tap�n��, duay�, kurban�, dinsel tören olan belli ritleri gerektirmektedir. 
Tap�naklar, toplant� evleri, kutsal olarak bilinen alanlar, tepeler, ma�aralar ve nehirler kült olarak 
kullan�lm��t�r. Kültü uygulayan, toplulu�u yöneten bir ba�kan vard�r. Kültün uyguland��� bayram ve 
tören için belli zamanlar seçilmekte, kült araçlar� bulundurulmaktad�r (Tezcan, 1996: 120).  

Bir ba�ka görü�e göre,  bir kültün varl���ndan söz edebilmek için �u üç �art�n varl��� 
gereklidir; 

 a. Külte konu olabilecek bir nesne ve ki�inin  varl���, 

 b. Bu nesne ya da �ah�stan insana zarar gelebilece�ine ili�in inanc�n varl���,  

c. Bu inanc�n sonucu olarak fayday� sa�layabilecek, zarar� uzakla�t�rabilecek ziyaretler, 
adaklar, kurbanlar vb. uygulamalar�n varl��� (Ocak, 2000:113). 

3. Atalar Kültü 

Atalar kültü, ölmü� atalar� tazim ve onlar için kurbanlar sunma inanç ve âdetidir.  Ölen 
atalar�n ve özellikle babalar�n ruhlar�n�n geride kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin dokunabilece�i 
inanc�, onlara kar�� duyulan minnet duygusu, atalar kültünün temelini olu�turmaktad�r. Bununla 
birlikte, atalar kültünde ölen her atan�n ruhu ve dolay�s�yla da mezar� kült konusu olmamakta, yaln�zca 
sayg�de�er olanlar buna eri�mektedirler. Bu anlamda "ölüler kültü" ile atalar kültünü de birbirinden 
ay�rt etmek gerekmektedir (Güngör, 2002, C.3: 264). 

Bu inanca göre, atalar�n, öldükten sonra da ruhlar�n�n ya�ad���na ve toplumla ili�kilerini 
koparmad�klar�na inan�l�r. Yine bu inan��a göre, insan ölümle bedenini kaybetmekte fakat benli�i daha 
do�rusu manevi varl��� yeryüzünde kalmakta, geride b�rakt��� kimselerin hayatlar�n� 
etkileyebilmektedir. Onlara göre; ölüm hayat�n biti�i de�ildir. Böyle bir inançtan ç�k�� bulan atalar 
kültünde, ancak belli ki�iler özellikle kabile atas�, ünlü sava�ç�lar, din adamlar� vb. gibi ki�iler 
tap�n�lmaya, kurban ve duaya hak kazanmaktad�r. Bu insanlar� ötekilerden ay�ran insanüstü yetenekleri 
ölümlerinden sonra  kaybolmamaktad�r. Birtak�m mistik güçlerle dolu bulunan bu gibi kimselerin 



gönüllerini ho� tutmak, an�lar�n� tazelemek, kurban ve adaklarla anmak yoluyla bitkilerin, hayvanlar�n 
ço�almas�n� sa�lamak mümkündür.Bu amaçla atalar�n figür ve maskeleri yap�lmakta, adlar�na bayram 
ve törenler düzenlenmektedir. Di�er taraftan atalar, dinsel ve toplumsal buyruklar�n, gelenek ve 
göreneklerin koruyucular� olarak kabul edilirler. Bunlar�n yerine getirilmesi onlar� sevindirmekte, tersi 
ise öfkelendirmektedir (Örnek, 1988: 94-95).  

Atalar kültünün eski Türk topluluklar� aras�nda en köklü ve en eski inançlardan biri oldu�u 
söylenebilir. Hemen hemen bütün Kuzey ve Orta Asya kavimlerinde bulundu�u görülen ve ataerkil 
aile yap�s�n�n bir sonucu olarak yorumlanan atalar kültü, tarihi iyi bilinen en eski Türk 
topluluklar�ndan Hunlar zaman�nda tespit edilmektedir (Ocak, 1983:26).  Eski ça�larda Orta Asya 
Türklerinde de bu kültün hayli yay�ld���na dair kan�tlar bulunmaktad�r (Roux, 1962, Akt. Ocak, 
1983:85). Di�er taraftan, Orhun Kitabeleri’nde özellikle Bilge Ka�an Kitabesi’nin sonunda yer alan 
bölümler atalar kültünün varl���n�n Göktürklerde de görüldü�ünü göstermektedir. 13. yüzy�lda 
Mo�ollarda da atalar kültünün önemli bir yer tuttu�u Bat� kaynaklar�ndan anla��lmaktad�r (Ergin, 
1970, Akt. Ocak, 1983:26-27).  Atalar kültü, ruhun bir bedenden ötekine geçmesi inanc�n� benimseyen 
Budizm ve Manihaizm’in Türklerce kabul görmesinde etkili olmu�tur. Bu külte göre, çok ya�ayan, 
bilgili, yönetici insanlar öldü�ünde onlar�n ruhlar�, ailesine ve toplumuna yard�m eder ve onlar� 
korurdu (Ocak, 2000:62). 

Türklerin, �slamiyet’i kabul etmesinden sonra da halk�n yat�rlara gidip dua etmesi, �ifa 
dilemesi, niyaz etmesi, “Allah’�n sevgili kullar� olan ve Allah’a sözü ve naz� geçebilen evliyan�n 
yard�m�n� dilemek” �eklinde aç�klanmaya çal���lm��t�r. Böyle bir aç�klama eski inan��larla ba�� olan 
uygulamalar� �slami kurallara uymasa da uygun hale getirmektir. Bu yat�rlara gidip dua edenler, 
elbette Allah’a dua da ederler, fakat kendi gözlemlerimize göre, öncelikle o yat�ra yönelik olarak dua 
ederler. Onun ruhundan medet umarlar (Eröz, 1992:103). 

Günümüzde, Anadolu halk�, evliyalar�n yatt��� yerlere (tekke, zaviye, türbe, mezar, hazire, 
dergah vb.) gider ve onlardan yard�m diler. Bu yard�m, i�sizlere i�, hastalara sa�l�k vb. biçimlerde 
görülebilir. Fakat bu yard�m iste�inin mutlaka inan�larak yap�lmas� gerekmektedir (Kaya, 2001:200).  

Bugün hala Anadolu’da varl���n� sürdüren, evliya, dede, baba inan��lar�n�n kökenini Atalar 
kültüne ba�layabiliriz. Ayr�ca, evliyalardan istenilen dile�in gerçekle�ece�ine ve evliyan�n yard�m 
edece�ine mutlaka inan�lmas� gerekti�i dü�ündürücüdür. Bu mutlak inanç, ki�inin psikolojik olarak 
ko�ullanmas�n� dolay�s�yla da bilinçli olmasa bile bunun gerçekle�mesine ili�kin çaba göstermesini 
do�urabilir.  

Atalar�n bu �ekilde kutsal a�açlarda eyle�ti�i inanc� Anadolu'da hemen hemen her türbenin 
yan�nda kesilmesi yasak olan bir kutsal a�aç bulunmas�n� da aç�klamaktad�r. Bu a�aç ve bitkilere 
gösterdikleri sayg�, ayn� zamanda atalar�na gösterdikleri bir sayg� haline geliyor. Bu bitkileri törenlerde 
kullanarak da atalar�ndan yard�m istiyorlar. A�açlara bez ba�lamak, mezarlara belli bitkiler b�rakmak 
vb. bu ça�r�n�n ifadesidir. Ata ruhlar�n�n bu �ekilde do�ada belli nesnelerde varoldu�u dü�üncesi 
insanlar�n tüm do�ay� canl� olarak alg�lamas�na ve animizm inanc�na yol açm��t�r.  

4. Gö.0nanr� Kültü 



Türkler yüce ve soyut bir Tanr� anlay���na  eri�mi� olmakla birlikte, ba�lang�çta onu yine de 
gökte dü�ünüyorlard�. Orhun Kitabeleri’nde "üze kök tengri" terkibinde Tanr� ayn� zamanda gök 
anlam�n� da korumaktayd�.  Göktürk ça��nda, dünyay� kaplayan, yeryüzünde her �eyi hükmü alt�nda 
tutan seman�n, bozk�rl� gözünde Tanr� kabul edilmi� olabilece�i dü�ünülebilir (Güngör, 2002, C.3: 
262).  

Hun, Göktürk ve Mo�ol devletlerinde en büyük tanr�, Gök Tanr�’d�r. Gök Tanr�, gökteki bütün 
y�ld�zlar�, ay� ve güne�i kapsayan nesnel bir varl�kt�r. Kat kat olan semada ya�ayan Gök Tanr�, 
insanlardan farkl� dü�ünülmez. �nsanlar gibi onlar da yer, içer, e�lenir. Altayl�lar�n, gökte alt�n tahtta 
oturan tanr�s� Ülgen’in gö�ün farkl� katlar�nda oturan o�ullar�, k�zlar� ve yard�mc�lar� vard�r. Göksel 
cisimlerin tümü Gök Tanr�d�r. Fakat onu olu�turan güne�, ay gibi cisimler de farkl� birer tanr� olarak 
dü�ünülmü�tür. Örne�in, Hun hükümdar� her sabah çad�r�ndan ç�karak güne�e, geceleri ise aya tapard�. 
Yakutlara göre, iki karde� olan Ay ve Güne� tanr�d�rlar (Avc�o�lu, 1995:352-353). 

Gök Tanr� kültünün hemen hemen tüm Orta Asya toplumlar�nda çok köklü bir inanç olmas� 
nedeni ile �slam sonras� dönemde de etkisinin sürdü�ünü görmekteyiz. �slamiyete geçi�i belli bir 
oranda kolayla�t�rd��� söylenilen bu kültün, baz� �slami metinlerde örneklerine rastlanmaktad�r. 
Örne�in, Dede Korkut Kitab� bunun en tipik örneklerindendir (Ocak, 1983:32).  

Gök Tanr� yan� s�ra ikincil tanr�lar da bulunmaktad�rlar. Gök Tanr� insan�n ve hayvan�n tek 
tanr�s� de�ildir. Örne�in, Yakutlar�n Ay�s�t ad�n� ta��yan tanr�s� tüm özellikleri ile bereket tanr�ças� 
niteli�i ta��maktad�r. Ay�s�t, genç analar�, yavrular�n� ve ayn� durumda olan hayvanlar� ve onlar�n 
yavrular�n� korur. Göktürklere göre, üstte tanr�, altta yer buyurdu�u için Türk budunu zenginle�mi�tir. 
Böylece, gök ve yer tanr�lar�n�n bir çifti olu�turdu�u anla��lmaktad�r. Göktürklerin yer tanr�s�, 
Mo�ollarda Etügen ad�n� al�r. Tanr�çadan, kad�nlar�, o�ullar�, hayvanlar� ve hububat� korumas�, 
sürüleri ve ürünleri ço�altmas� beklenir. Yer tanr�ças� ise, Yakutlarda, bitkilerin büyümesini ve 
yavrular�n do�u�unu cesaretlendirir (Avc�o�lu, 1995:354).  

5. Tabiat Kültleri 

Türk ve Mo�ol boylar�nda oba kültü çok yayg�nd�r. Oba steplerde toprak, da� geçitlerinde ta� 
y���nlar�ndan meydana getirilen suni tepeler (höyük) dir. Bu obalar, steplerde kutsal da� ve tepe yerini 
tutarlar. Her oba, boyun tap�na�� olur. Burada kurban kesilir, dini törenler yap�l�r. Oba yan�ndan geçen 
her yolcu at�n�n k�l�ndan veya elindeki paçavralardan bir parçay� adak olarak b�rak�r (�nan, 1995: 61). 

Da�lar ve tepeler, tarihin bilinen en eski devirlerinden beri, yükseklikleri, gökyüzüne 
yak�nl�klar� dolay�s�yla insanlar�n gözünde ululuk, yücelik ve ilahilik sembolü kabul edilmi�tir. Bu 
nedenle de insan üstü varl�klar�n, ilahlar�n mekan� olarak dü�ünülmü�tür. Yunanl�lar�n Olimpos’u, 
Eski Türklerin Ötüken’i, �slam ülkeleri mitolojilerinin vazgeçilmez Kafda��, akla gelen ilk örneklerdir 
(Ocak, 1983:70-71).  

Da�lar sadece, içinde varoldu�una inan�lan kuvvetli ruhtan dolay� kutlu say�lmam��, yer alt� 
ve yer üstü unsurlar�, büyüklü�üyle birle�tiren mitolojik bir varl�k olarak da alg�lanm��t�r. Dünyan�n 
olu�umuna ili�kin anlat�larda, evren, dünya yarat�l�rken gök, yer ve yer alt� (yani tanr�lar, insanlar ve 
ölüler) birle�ir. Bunlar� bir araya getiren merkez konumdaki da�, a�aç, sarma��k, merdiven birer temel 
direk, merkez ve kökenin simgesi olarak kutsalla�maktad�r (Eliade, 1992:1-46, Akt. Kaya, 2001:203). 

�amanlar�n dualar�nda özellikle da�lardan söz edilirken da��n ruhu ile somut bir varl�k olarak 
kendisini ay�rt etmek mümkün de�ildir. Baz� da�lar belirli kabilelerin “töz”ü say�l�rlar. Böylece, belli 
bir kabilenin men�ei belli bir da�a ba�lanm�� olur. 12. yüzy�lda Mo�ollar, da�lar� inanç sistemlerinin 
oldukça önemli bir parças� olarak görmü�lerdir. Temuçin (Cengiz Han), gençli�inde Merkitler’in bir 
bask�n� s�ras�nda Burkhan Haldun Da��’na s���nm�� ve bu da��n yard�m�yla kurtulmu� oldu�unu �u 
�ekilde anlatm��t�r: “Haldun Burkhan’ �n yard�m�yla bir k�rlang�c�n hayat� gibi hayat�m kurtuldu. 
Burkhan Haldun’a her sabah tapmal�y�m, bunu neslim ve neslimin nesli böyle bilsin”. Temuçin bu 
sözlerle ku�a��n� boynuna ve külah�n� koynuna asarak güne�e dönmü� ve eliyle gö�süne vurarak 
güne�e kar�� dokuz defa diz çöküp tövbe ve isti�far etmi�tir (�nan, 1995:45).  



Di�er taraftan, Bekta�i Menk�belerinde de da� ve tepe kültünden söz eden baz� örnekler 
bulmaktay�z. Örne�in, Menak�b-� Hac� Bekta�i Veli’de sürekli olarak bir Arafat da��ndan söz 
edilmektedir. Vilayetname-i Hac�m Sultan’�n da, Hac�m’�n daima yüksek tepeler üzerinde günlerce 
yemeden içmeden  ibadette bulundu�u belirtilmektedir. Orta Asya’da eski Türklerin ya�ad�klar� çe�itli 
bölgelerde da� kültüne mutlaka rastland��� görülmektedir.  Buradaki da�lar�n ço�u Türkçe, 
“mübarek”, “büyük ata”, “büyük hakan” anlamlar�na gelen Han Tanr�, Buzta� Ata, Bay�n Ula vb. 
adlar ta��maktad�r. VII. yüzy�lda Göktürkler dahil bütün Türk boylar�  ünlü Ötüken ad�ndaki ormanl� 
da�� kutsal tan�maktad�rlar. Bunlar�n d���nda, Göktürklerin, “�duk Ba�” ve “Tamag �duk” ad�nda iki 
mukaddes da�� vard� ki, �duk Yer-su ad�yla tan�nmakta idiler (�nan, 1995:74). 

Yap�lan çal��malar, da� ve tepe kültünün XIII. yüzy�lda Mo�ollarda bile mevcut oldu�unu 
ortaya ç�kartm��t�r. Ayr�ca, da� ve tepe kültü Altayl�larda da dikkati çekmektedir. Altayl�lar, her da��n 
kendi ayr� ruhlar� oldu�una inanmakta idiler. Onlara göre bu da� ruhlar� insanlara hem iyilik hem de 
kötülük yapabilirlerdi (�nan, 1995:74).  

Anadolu’da özellikle Bekta�i ve K�z�lba� toplumlar�nda da� kültüne ili�kin örneklere s�kl�kla 
rastlanmaktad�r. Hac�bekta�’taki Arafat da��ndan ba�ka K�r�kkale yak�nlar�ndaki Hasanzede Köyü’nün 
yak�nlar�nda bulunan Denek da�� bunlardan birisidir. Orta Asya Türklerinde oldu�u gibi K�z�lba�lar da 
bu da�lara esrar dolu yerler ve kutsal mekanlar olarak bakmaktad�rlar. Do�u Anadolu’da  da� kültü 
önemli bir yere sahiptir. Bingöl Da�lar� üzerindeki Ka�kar Tepesi kutsal say�lmaktad�r. Eski 
Türklerdeki da� ve tepe kültüyle ilgili motifler, sadece Bekta�i menk�belerinde de�il �slami devirde 
kaleme al�nan önemli metinlerde de vard�r. Örne�in, Dede Korkut Kitab�nda kahramanlar s�k��t�klar� 
zaman adeta canl� bir varl��a seslenirmi�çesine da�lara seslenmi�lerdir. Â��k Kerem, Â��k Garip vb. 
halk destanlar�nda, da�lara hitap eden sesleni�ler vard�r. Köro�lu sefere ç�kaca�� zaman da� ba�lar�na 
bakar ya da sefer s�ras�nda geçit vermeyen bir da�la kar��la�t���nda tepedeki evliyaya yalvar�r ancak 
da� o zaman geçit verirdi (Boratav,1988:88). 

Ta� ve kaya kültüne ait motifleri içeren tek menk�be, Menak�b-� Hac� Bekta�-� Veli’dir. 
Buradaki menk�belerin birinde anlat�ld���na göre, Hac� Bekta�'�n evliyadan oldu�una inanmayan biri, 
elindeki b�çakla oradaki bir kayay� kesmesini ister. Hac� Bekta� da b�çakla kayay� ikiye böler. Adam 
bunu görünce kendisine mürit olur. Bu kerametin delili olan kayalar tekkeye kald�r�l�r ve gelip 
geçenler taraf�ndan sayg�yla ziyaret edilir. Bir ba�ka menk�bede, aslana binip y�lan� kamç�layarak Hac� 
Bekta�’�n ziyarete gelen Seyyid Mahmud Hayrani’ ye kar�� Hac� Bekta�’�n, k�z�l bir kayaya binerek 
kar��lamaya ç�kt��� ve kayay� uzunca bir süre yürüttü�ü hikaye edilir. Bekta�iler ve K�z�lba�larca, 
bugün türbeye 350 m. uzakl�kta  bulunan bu kayan�n gerçekten yürüdü�üne inan�l�r (Ocak, 1983:78). 

Orta Asya’da �slam öncesi devirde Türklerde baz� ta� ve kayalar�n kutlu say�ld�klar�na ili�kin 
pek çok veri bulunmaktad�r. Uygurlar�n ünlü Kut Da�� efsanesi bunun güzel bir örne�ini 
olu�turmaktad�r. Bu efsanede, Uygur ülkesinin refah�n�n Kut da�� ad�yla iri bir ye�im kayas�na ba�l� 
oldu�u bu kaya sayesinde ülkenin ve halk�n felaketten uzak bir hayat sürdü�ü anlat�lmaktad�r. Bunu 
ö�renen Çinliler, Uygur ka�an�n�n o�luna imparatorun k�z�n� verme kar��l���nda kayay� isterler. 
Halk�n kar�� koymas�na ra�men ka�an teklifi kabul eder. Çinliler kayay� parçalayarak onu ülkelerine 
götürürler. Fakat, kayan�n gitmesiyle k�tl�k ba�lar ve sonunda Uygurlar göç etmek zorunda kal�rlar 
(Ocak, 1983:79).  

Orman kültü ilkel topluluklar�n orman ürünleriyle, avc�l�kla geçindikleri dönemin kal�nt�s�d�r. 
Ötüken ormanlar�n�n (Ötüken Y��) Göktürkler ve Uygurlarla birlikte dönemin bütün Türkler 
taraf�ndan kutsal say�ld���n� biliyoruz. Zamanla hayat ko�ullar� ve dini inançlar� de�i�mesine ra�men 
pek çok ulus orman kültünü yeni dinlerine de sokmu�lard�r. Orman ruhlar�na her avc� kurban sunabilir. 
Sunma i�lemi s�ras�nda kam�n arac�l���na ihtiyaç yoktur. Görülüyor ki, orman kültü en eski devrin i� 
bölümünün �amanlar� dahi yaratmad��� dönemin kal�nt�s�d�r (Hassan, 1986: 111). 

A�aç, yerin dibine dalan kökleri, gö�e do�ru dik bir biçimde yükselen gövdesi ve gökyüzüne 
da��lan dal, budak ve yapraklar�yla oldu�u kadar, mevsimden mevsime kendini yenilemesi ve daha 
pek çok özelli�iyle de eski ça�lardan beri insanl���n dikkatini çekmi�tir. Bununla birlikte a�aç, daima 
hayat�n ve ebedili�in de timsali olarak benimsenmi�tir (Eliade, 1975:231). Eliade di�er tabiat 



kültlerinde oldu�u gibi a�aç kültünde de a�ac�n maddi varl���n�n de�il, özelliklerinin ve temsil etti�i 
gücün kült konusu oldu�unu belirtmi�tir. Di�er taraftan, insan�n küçük bir filizden gün geçtikçe 
büyüyen, geli�en ve sonunda bir nedenden dolay� çürüyen a�açla, kendi ya�am� aras�nda da paralellik 
kurdu�unu vurgulam��t�r (Eliade, 1975:23).  

Do�a güçlerine  inanç çerçevesinde da� kültünün yan� s�ra "orman ve a�aç kültü" de önemli 
bir yer tutmaktad�r. Gerçekte orman kültü, ormanda ya�ayan ve yiyecek derleyip avc�l�k yaparak 
geçinen ilkel topluluklara özgüdür. Türklerin de göçebe çoban hayat�na oradan geçtikleri öne 
sürülmü�tür. Baz� ara�t�rmac�lar, Türklerin inançlar�n�n temelinde bozk�r kültürünün hakim oldu�unu 
dü�ünmektedirler. Türklerde Kutsal Ötüken Da�� ormanla kapl�d�r ve "Ötüken Y��" (Ötüken Orman�), 
Göktürkler ve Uygurlarca kutsal bilinmektedir. �slam Öncesi Türklerdeki a�aç kültünün ilk ortaya 
ç�k�� bölgesi olarak  da�l�k Ötüken oldu�u tahmin etmektedir.  Hunlar, her y�l yaz bitiminde 
muhtemelen Ötüken’de yer alan, Lung-Ch’eng (Ejder �ehri) denilen ba�kentlerinde yapt�klar� yer 
ayini, �ehrin yak�n�ndad�r (Güngör, 2002, C.3: 262).  

Dede Korkut, er olsun avrat olsun herkesin a�ac� sayd���n� ve çekindi�ini belirtmi�tir. Orta 
Asya’da bin ya��nda, be� kollu büyük gövdeli bir a�ac�n bölgede en sayg�n �ey oldu�unu belirtmi�tir 
(Avc�o�lu, 1995:359). �ncelenen örnekler, her a�ac�n ya da ayn� a�ac�n her yerde kült konusu 
olmad���n�, hatta s�kl�kla, çam, kay�n ve ç�nar benzeri meyvesiz ve ulu a�açlar�n kült olarak kabul 
edildi�i üzerinde yo�unla�maktad�r (Ocak, 1983:84).Dede Korkut’ ta Kazan’�n o�lu Uru� a�aç ile 
söyle�irken, 

“Ba��n� al�p bakacak olsam ba�s�z a�aç, 

 Dibini al�p bakacak olsam dipsiz a�aç”. 

diyerek, a�ac�n yeralt�nda ve yerüstünde sonsuza ula�t���n� vurgular (Avc�o�lu, 1995:360). 
A�aç kültü Uygurlarda farkl� bir yönü de ortaya koymaktad�r. Bunlarda a�ac�n insan soyu ile ilgisine 
dair inanc�n varl���n� ünlü men�e  efsanesinden anlamaktay�z. Cüveyni’nin kaydetti�i bu efsaneye 
göre, Uygurlar Karakurum’da Tu�la ve Selenka nehirlerinin birle�ti�i yerde bulunan fusuk ve naj 
(f�st�k ve çam f�st���) a�açlar� aras�na gökten inen ���ktan türediklerine, daha do�rusu atalar�n�n bu 
�����n o a�açlar� gebe b�rakmas� sonucu dünyaya geldiklerine inan�yorlard� (Cüveyni, Akt, Ocak, 
1983:85-86).  

Radloff, �nan ve Roux, a�a�� yukar� bütün Altayl� kavimlerde en çok çam ve kay�n a�açlar�n�n 
kült olarak kabul edildi�ini, bunlar� ç�nar ve servi a�açlar�n�n takip etti�ini belirtirken bu a�açlara 
yap�lan dualar�n �slamiyet sonras�nda da devam etti�ini vurgulam��lard�r. Bu dualardan dikkate de�er 
biri �u �ekildedir; 

Alt�n yaprakl� boz kay�n, 
Sekiz gölgeli mukaddes kay�n, 
Dokuz köklü, alt�n yaprakl� mübarek kay�n, 
Ey mübarek kay�n, sana kara yanakl�, 
Ak kuzu kurban ediyorum (�nan,1995:87). 

Anadolu sahas�, a�aç kültünün Müslüman Türklerdeki en ilgi çekici örneklerinin ortaya ç�kt��� 
yerlerden biri olarak görülmektedir. Bu kültün, Sünni kesimde de olmakla beraber daha çok Alevi  
zümrelerde yer buldu�u söylenebilir. Bu kült resmi evraklara bile girmi�tir. Memduh Pa�a ad�nda bir 
Osmanl� valisinin II.Abdülhamid’e yollad��� bir raporda, K�z�lba�lar�n büyük a�açlara oldukça sayg� 
gösterdikleri ve s�k s�k ziyarette bulunduklar� belirtilmektedir (�apolyo, Akt. Ocak, 1983:89).  

A�aç kültü, K�z�lba� topluluklar� içinde daha çok Tahtac�lar ve Yörüklerde yay�lm��t�r. 
Tahtac�lar, geçimlerini a�aç kesmekle sa�lamaktad�rlar. Bununla birlikte, onlar�n a�açlara büyük sayg� 
ve ba�l�l�klar� vard�r. Muharrem ay�nda a�aç kesmek  yasakt�r. Hafta içinde ise, Sal� günleri a�aç 
kesilmez. Yeniden i�e ba�layacaklar� zaman, a�açlara dualar okunur. Tahtac�lar en çok, sar�çam, ladin, 
köknar ve ard�c�; Yörükler ise, kara dut , ç�nar ve katran a�ac�n� kutlu sayarlar ve hepside tek a�açlar� 
kült olarak kabul ederler (Roux, 1962, Akt, Ocak, 1983:89). 



Türk mitolojisinde hem ana hem de ata rolünü üstlenen a�açlarla ilgili anlat�lara 
rastlanmaktad�r. Örne�in, O�uz Ka�an’�n Da�, Deniz ve Gök adl� o�ullar� bir a�aç kovu�unda 
buldu�u ikinci kar�s�ndan olmad�r. Di�er taraftan, Manas Destan�’nda ve Yakut kad�nlar� aras�nda 
çocuk veren elma a�ac� motifi dikkat çekicidir. Türk mitolojisinde boy ve aile a�ac�, evi ve aileyi 
koruyan a�aç ruhu inan��lar�na da rastlanmaktad�r (Ögel, 1995:423-464). 

Yaz�l� edebiyat gözden geçirilirse, bu kültün de �slami bir k�l��a bürünmü� oldu�u görülür. 
Hz. Musa’n�n asas�, Kabe’nin e�i�i, Tuba a�ac� ve Hz. Muhammed’in alt�nda biat ald��� R�dvan a�ac� 
vb. �slami gelenekteki bir tak�m ögeler  dikkat çekmektedir. Pir Sultan Abdal’�n �u dizeleri iyi bir 
örnek olu�turmaktad�r (Gölp�narl�-Boratav, Akt. Ocak, 1983:90); 

Öt benim sar� tanburam, 
Senin asl�n a�açtand�r, 
A�aç dersem gönüllenme, 
K�rm�z� gül a�açtand�r. 
 
Ali Fatma’ n�n yari, 
Ali çekti Zülfikar’ �, 
Düldül at�n�n e�eri, 
O da yine a�açtand�r.  

Bu manzumeyle, Dede Korkut Hikayeleri’ndeki Kazano�lu Uruz’un a�aca hitaben �öyle 
seslenmektedir. 

A�aç a�aç dir isem erilenme a�aç, 
Mekke ile Medine’ nin  kapusu a�aç (Dede Korkut Kitab�:21, ). 

Ahmet Ya�ar Ocak, tarih boyunca “a�aç” ve “evliya” aras�nda kurulan ili�kiye de dikkat 
çekerek, a�aç yanlar�nda bulunan mezarl�klar ve evliyalar aras�ndaki ili�kiyi �u �ekilde aç�klamaktad�r 
(Ocak,1983:93): 

*Baz� a�açlar�n yaln�zca bir türbe yan�nda bulunmalar� onlara kutsall�k verilmesine neden 
olmu�tur. Bu durumda a�aç yan�ndaki türbe gerçektir. 

*A�ac�n yan�ndaki mezar, zaten eskiden beri kutsal olarak kabul edilen a�ac�n kutsall��� ile 
zamanla kutsall�k kazanarak türbe kimli�ine girebilir. Oysa ba�lang�çta hiçbir özelli�i olmayan bir 
mezard�r.  

*Baz� a�açlar�n yan�nda hiç türbe olmamas�na ra�men kutsal say�ld�klar� görülmektedir. O 
halde bu durum, �öyle yorumlanabilir: Ya orada eskiden bir türbe vard� ya da bir evliyan�n ruhunun 
a�açta ya�ad��� dü�ünülebilir.  

Bugün, Tunceli, Ad�yaman, Elaz��’daki K�z�lba�lar  aras�nda, tek olan me�e ve ard�ç 
a�açlar�n� ziyaret etmek, ayin yapmak, a�aç dallar�na dilek çaputlar� asmak yayg�n pratikler olarak 



korumaya al�nm��; bu yerlerin a�ac�n� ve orman�n� kesmek, oralarda avlanmak yasaklanm��t�r 
(Güngör, 2002, C.3: 263).  

Her toplum ve inanç grubu, ate�i kendine göre yorumlamaktad�r. �amanl��� benimsemi� 
Türklerin Tanr�s� Ülgen, "...Gökten biri ak, biri kara iki ta� getirmi�. Bunlardan birinin üstüne ot 
ufalam��, öbürüyle vurunca otlar alev alm��..." �aman Türkler ate�i Ülgen'in getirdi�ine inan�rlar. 

Eski Türklerde inanç sistemi üzerine yaz�l� kaynaklarda, su ve ate� motifine ili�kin pek çok 
örnek bulunmaktad�r. Bunlardan baz�lar� �öyle özetlenebilir: Orhun Yaz�tlar�’nda kutsal su 
kaynaklar�ndan söz edilmektedir. Bu nedenle sular�n kirletilmesinden kaç�n�l�r. Ça�ataylarda gündüz 
akan suya girmek yasakt�r. Cengiz Han, suya sayg�y� yasalla�t�r�r ve suya sayg� Anadolu Türk 
boylar�nda da sürer (Avc�o�lu, 1995:356). 

Bununla birlikte, su gibi güne� ve aydan indi�ine, yani gökten geldi�ine inan�lan ate� de 
kutsald�r. Bat� Göktürkler ate�e büyük sayg� gösterirler ve ate�in temizleyici gücüne inan�l�r. K�rg�zlar, 
“Ate� en temiz �eydir. Ate�e dü�en her �ey temiz olur”.derler. Altayl�larda ate�i su ile söndürmek, 
ate�e tükürmek, ate�le oynamak kesinlikle yasakt�r. �aman törenlerinde “ate� ana” ya kurbanlar 
sunulur ve �u dualar okunur: “Sen ate� anam�z. Açlar� doyurdun, ü�üyenleri �s�tt�n. Karanl�k gecelerde 
bizi kötü ruhlardan korudun. Siyah yanakl� beyaz koç sana kurban olsun” (Avc�o�lu, 1995:356-357). 

Bekta�i menk�belerinde en s�k geçen �amanist motiflerden biri ise “ate�e hükmetmek” tir. 
Menak�bu’l Kudsiye’de anlat�ld���na göre, Köre Kad� ad�ndaki Selçuklu kad�s�, Baba �lyas’� tahrik 
ederek ondan bir keramet göstermesini ister. Köyün ortas�na büyük bir ate� yakt�rarak müritlerinden 
birkaç�n�n bunun içine girmesini, yan�p yanmayacaklar�n� görmek istedi�ini belirtir. Bu talep üzerine 
ileri gelen müritlerinden Oban, �eyhten izin isteyerek ate�in içine girer. Fakat ate� onu yakmaz ve ne 
yana yürürse orada ate� söner (Ocak, 1983:117). 

Anadolu’ da a�aç kültünün kal�nt�lar� hala ya�amaktad�r. Dörtyol ile Çay aras�ndaki “Cennet 
Ana” adl� yerde bulunan a�aç hasta çocuklara öptürülür. Tahtac� kad�nlar a�aca sar�l�p k�s�rl�klar�ndan 
kurtulmaya çal���rlar. Yörük boylar�nda ise, kutsal say�lan a�açlar�n yan�nda uzan�lmaz (Avc�o�lu, 
1995:359). Anadolu’nun pek çok bölgesinde, a�açlardan deva isteme, dileklerinin gerçekle�mesi için 
çaputlar ba�lama gibi pratiklere de s�k s�k rastlanmaktad�r. 

En çok avc�l�kla geçinen toplumlarda görülen hayvan kültü, hayvan ile insan aras�ndaki dinsel 
ve büyüsel bir ili�kinin çevresinde toplanm��t�r. Bu toplumlarda hayvanlar büyük bir önem kazanm��, 
bu önem giderek kutsal bir niteli�e bürünmü�tür. 

Hayvanlara dönük ibadetin tipik örneklerinden biri ay� kültüdür. Ay�n�n içinde kutsal bir 
varl���n oldu�u inanc� ay� kültünün do�mas�na neden  olmu�tur. Ay�y� öldürmekle kutsal varl���n 
özgürlü�üne kavu�aca��na inan�l�r. Ay� kültünde, onun insanlara benzeyen bir atadan geldi�i inanc� 
vard�r (Örnek, 1988: 96). 

�amanizm’e göre, ay�, orman tanr�s�n�n ruhunun simgesidir. Ad�n�n söylenmesi tabudur. 
�amanistler onun ad�n� anmaktan korkarlar. Eski K�pçaklar ay�ya “aba” baba demi�lerdir. Günümüzde 
Karao�lan veya Kocao�lan diye an�lmas�n�n nedenleri, belki de ad�n�n tabu oldu�u dönemlerden 
kalmad�r (Hassan, 1986: 110). 

�amanlarda Hayvan-Atay� temsil eden tören elbiseleri kutsald�. Bunlardan biri de Ay�-Ata 
elbisesiydi. Di�er iki elbise de Geyik-Ata ve Kartal-Ata elbiseleriydi. Ay� tipi elbiseler daha çok 
Kuzey Sibirya ile Kuzeybat� Sibirya’da görülmü�tür. �aman�n elbisesi üzerine ay�n�n muhtelif 
yerlerinden al�nm�� kemikler dikilirdi. Böylece �aman kendisinin bir ay�y� temsil etti�ini göstermek 
isterdi (Ögel, 1971: 37-38). 

Geyik Türklerce kutsal bir hayvand�r. Türk mitolojisinde, masallarda ve efsanelerde geyik 
motifine rastlan�r. Geyik, avc�lar� pe�inden çekerek onlar� Kaf da��na götürür. Da� yar�l�r ve geyik 
gözden kaybolur. 

“Geyik de çekti beni kendi da��na” �ark� ve masal�n�n kökleri bu mitolojide yatmaktad�r 
(Ögel, 1971: 25). Türk efsanelerinde daha çok di�i geyik yer al�r. Bu geyikler de tanr� ile ilgisi olan 



di�i tanr� veya di�i ruhtur. Özellikle beyaz geyikler kutsald�r. Orta Asya’da o dönem beyaz geyikler 
ya�am��t�r. Akl�k yani beyazl�k Altay �amanizm’inde ilahelere mahsus bir renk olarak görülür (Ögel, 
1971: 569-571). 

Yakut, Altay, Kazak-K�rg�z ve Ba�kurt folklorunda, eski �aman ayinlerinde  kartal (hotoy, 
bürküt, karaku�) çok önemli bir unsur olmu�tur. Yakutlar�n inançlar�na göre karlar�n ve buzlar�n 
erimesi, ilkbahar�n gelmesi, kartal�n kanatlar�n� sallamas�na ba�l�d�r (�nan, 1995: 118). 

�amanlar ayinlerde Kartal-Ata tören elbisesi giyerlerdi. Onun tüylerini üstünde toplayan 
elbiseler kutsald�. �aman atas�n�n �eklini al�rken bütün insani özelliklerinden kendini kurtarm�� olurdu. 
Yakut Türklerinin inan���na göre, �aman ayin s�ras�nda temsili olarak göklere yükselirken onun 
kanatlar�yla uçard� (�nan, 1995: 37). 

Çok erken ça�larda meydana gelen kurt kültü Orta Asya’n�n ileri toplumlar�nda ve büyük 
devletlerinde silinmi�; ancak efsanelerde motif, bayraklarda bir sembol olarak kalm��t�r (Ögel, 1971: 
37). 

Kurt, Türk mitolojisinin en önemli sembolüdür. Türklerin kurttan türeyi� efsanelerinde kurt 
kimi zaman di�i, kimi zaman erkektir. Göktürk efsanelerinin ço�unda di�i bir kurttan ve ondan 
türeyi�ten söz edilir. Uygur harfleriyle yaz�lm�� O�uz destan�nda ise kurt erkektir (Ögel, 1971: 18). 
Bahaeddin Ögel; “Kurt belki de çok eski ça�larda Türklerin totemi olabilir; ancak Göktürk döneminde 
bir totemden ziyade semboldür. Kurt ba�l� sancaklar Göktürk devleti y�k�ld�ktan sonra da 
unutulmam��t�r. Çin imparatorlar� Türk kavimlerine Ka�anl�k unvan� verirken davul ve kurt ba�l� 
sanca�� birlikte vermi�lerdir (Ögel, 1971: 40)” der. 

Orta Asya Türklerinin y�ld�zlarla ilgili inan��lar�nda, göklerde kurtlar�n atlar� nas�l 
kovalad�klar� anlat�l�r. Yakut Türklerinin efsanelerinde, ay�n kurtlar ve ay�lar taraf�ndan yenilmesi 
sonucu ay tutulmas�n�n meydana geldi�i anlat�l�r. Yakut �amanlar� için, kurt en önemli afsun 
hayvanlar�ndan biridir (Ögel, 1971: 41-51).  

 

C) �SLÂM�YET ÖNCES� ÂDET-�NANÇ VE PRAT�KLER 

Eberhard, geleneksel Türk dinini, "Güne� ve Ay kültlerinden olu�mu�  Türk Gök Dini" 
�eklinde tan�mlamaktad�r (Eberhard, 1942: 93). 

Eski Türklerde, do�a inançlar�na, Orhun kitabelerinde "Yer-Sub" �eklinde rastlanmaktad�r. 
Yer-sular "�duk" yani kutsald�r. Do�a inançlar�n�  Türklerin ya�ama biçimleriyle i�levsel  ba�lar�n� tam 
olarak belirleyemiyoruz. Da�, orman, �rmak, vs. ile ilgili Yer-Su inançlar� Türklerde geli�mek 
suretiyle, özellikle imparatorluklar döneminde "vatan kültü"ne dönü�mü�tür. Ka�anlar�n merkezi 
"�duk Ötüken" ve Tamir suyunun kayna�� "Tamag �duk ba�" buna örnek olu�turmaktad�r (Güngör, 
2002, C.3: 262).  

1. Ölüm ve Ölüler Kültü 

Eski Türkler can ve ruh kavram�n� t�n kelimesi ile ifade etmi�lerdir. Ça�da� �amanist Türk 
boylar�ndan Yakutlar ruh-can kavram�n�n  t�n, kut, sür kelimeleri ile ifade ederler. T�n kelimesi ayn� 
zamanda esinti, rüzgar ve nefes anlamlar�na da gelir. Kut,  toprak, rüzgar ve ana-kut denilen üç 
unsurdan olu�mu�tur. T�n vücuttan ayr�l�rsa ölüm meydana gelir; fakat kut ayr�l�rsa ölüm olmaz. Sür, 
insan uyurken vücuttan ç�k�p etrafta dola�abilir (Divitçio�lu, 1987: 176). 

Eski �amanist Türklerin ve di�er Orta Asya uluslar�n�n defin törenleri ile ilgili ilk bilgilere 
Çin kaynaklar�nda rastlan�r. Bunlar; yakma, a�aca asma, topra�a gömme �eklindedir. Mumyalama 
i�lemlerinin yap�ld���na da rastlanm��t�r. Göktürklerde; ölü çad�ra konur, o�ullar�, torunlar� at ve 
koyun keserler. Ölünün bulundu�u çad�r�n etraf�n� yedi defa dola��rlar. Kap�n�n önünde b�çakla 
yüzlerini keserler, yüzlerinden kan ile kar���k gözya�� dökerler. Bu tören yedi defa tekrar edilir. Sonra, 
belirli bir günde ölünün bindi�i at�, e�yalar�, ölü ile birlikte ate�e verilir. Külünü y�l�n belli bir gününde 
mezara gömerler. �lkbaharda ölenler; sonbaharda, otlar�n ve yapraklar�n sarard��� zaman, k���n ve 
güzün ölenleri de; çiçekler aç�ld��� zaman, ilkbaharda gömerler (Divitçio�lu, 1987: 177). Göktürklere 
göre, ruh ölümsüzdür. Ölen için a��t yak�l�r, tanr�ya dua edilirdi. Ölüler mumyalan�rd� (Tanyu, 1980: 



46). Altay çevresinde Tu-Yaht�’da aç�lan Göktürklere ait bir mezarda, ölünün elbisesinin üç kat oldu�u 
görülmü�tür (Ögel, 1991: 143). 

IX. yüzy�l O�uz boylar�n�n defin törenlerinin de Göktürklerin defin törenleri ile ayn� oldu�u 
görülür. Ölüye ceket giydirirler, ku�a��n� ku�and�r�r, yan�na yay�n� korlar, eline de bir tahta kadeh 
tutturur, oturur halde gömerler. Ölü için kümbetler yaparlar, servetine göre at keserler, etlerini yerler, 
ba�lar�n�, derilerini, ayaklar�n� ve kuyruklar�n� s�r�klara asarlar. Öldürdü�ü ki�i kadar a�açtan suret 
yontarlar, mezar�n�n üstüne b�rak�rlar. Atlar�n ölüyü cennete götürece�ine, ki�i suretlerinin de cennette 
ona hizmet edece�ine inan�rlar (�nan, 1995: 178; Tanyu, 1980:48). O�uz ve K�pçak defin törenlerinde 
görülen; kurban atlar�n derilerini s�r�klara asma adeti, bugünkü Altayl�lar ve Yakutlar�n at kurban 
ederek yapt�klar� törenlerde ayinin en önemli ögesini olu�turur (�nan, 1995: 179). 

Orta Asya’da Hunlar�n ve Göktürklerin egemenli�i devirlerinde, ilkel boylardan baz�lar� 
ölülerini tabutlara koyup a�açlara asm��lard�r. Bu adet Yakutlarda XVIII. yüzy�la kadar devam 
etmi�tir (�nan, 1995: 180). 

Eski Türklerde defin törenleriyle ve ölüler kültüyle ilgili en eski tören ölü a�� denilen törendir. 
Türkler ölülerine a� vermeyi en önemli vazife saym��lard�r. �lkça�larda a� do�rudan do�ruya ölüye 
verilir; yani mezar�na koyulur veya dökülürmü�. Kültürlerin geli�mesiyle bu töre ölünün ruhuna 
kurban sunma �eklini alm��t�r. Eski Türklerin defin törenleriyle ilgili gelenekleri kamlar�n defin 
törenlerinde korunmu�tur: Ölüyü defnettikten sonra eve dönüp yeme�e, içmeye ba�larlar. Sonra 
mezar�n sa� taraf�na ate� yak�p ölü için kesilen hayvanlar�n kemiklerini yakarlar. Ate�e rak� serperler, 
yemek atarlar. Ate� tanr�s�n�n bu rak� ve yemekleri ölüye ula�t�raca��na inan�l�r. Ölü a��na kat�lanlar 
mezar�n etraf�n� üç defa dola��rlar. Eve döndükten sonra yine yeme içme olur. Yeme�e ba�lamadan 
önce Umay anaya, evin hamisi olan ruhlara saç� saç�l�r (�nan, 1995: 186). Ka�garl� Mahmut; ölüyü 
gömdükten sonra üç veya yedi güne kadar verilen bu yeme�e “yo�” ad� verilir, der (Divanü Lügat-it 
Türk Tercümesi III, Yo� maddesi, 1985: 143). 

Yas törenlerinde kurban sunma, sadece ölüm kar��s�nda ar�nma amac�yla yap�lmaz. Göktürk 
toplumunda ölüm, kurban arac�l���yla, bir kut tören-�ölen havas�na bürünmekte, bereketin simgesi 
olmaktad�r. Bu törende ayn� zamanda gelecekteki evliliklerin de temeli at�l�r. K�zlar ve erkekler zengin 
ve süslü giysilerle mezar ba��na giderler. Erkek k�z� be�enirse törenden sonra k�z� ailesinden istetir. 
Ayr�ca, kom�u budunlar ölü sahibine arma�anlar sunarlar. Göktürklerin yas törenleri ile ilgili bilgileri 
Kül Tigin ve Bilge Ka�an yaz�tlar�nda bulabiliriz (Divitçio�lu, 1987: 97). 

Eski Türklerde yas tutanlar�n ba��ra ça��ra a�lad�klar�n� Çin kaynaklar�ndan ö�reniyoruz. 
Orhun Yaz�tlar�’nda da yas törenlerinde Göktürklerin; saçlar�n� kulaklar�n� keserek feryat ettikleri 
anlat�l�r. O�uzlar�n yas adetleri Dede Korkut hikayelerinde; feryat ederek a�lad�klar�, yüzlerini 
parçalad�klar�, saçlar�n� yolduklar�, karde�lerin aklar� ç�kar�p karalar� giydikleri �eklinde tasvir edilir 
(�nan, 1995: 195-196). 

Türkler aras�nda matemlerde saç kesme adeti de görülür. Ölenin kar�s� veya yak�n� saçlar�n� 
keser. Çok yayg�n bir adet olarak, ölünün bindi�i at�n kuyru�u ve yelesi kesilir. Bu adete, Eski 
O�uzlar �slam dininin kabulünden çok sonra bile uymu�lard�r (�nan,1995:198). Matem alametlerinden 
biri de elbiseyi ters giymektir. K�rg�z-Kazaklar�n baz� boylar�nda kad�nlar a��t söyleyip a�larken ters 
oturup, elbiselerini de ters giyerler. Bu adet, XIV. Yüzy�lda Anadolu’da da görülmü�tür (�nan, 1995: 
199). Bugün Anadolu’da ya�mur törenlerinde de elbiseyi ters giyme i�lemini görmek mümkündür. 

2. Sihir ve Büyü 

Büyü konusunda uzun y�llar boyunca ara�t�rmalar yürüten Frazer’e göre büyünün dayand��� 
temel dü�ünceler iki gruba ayr�lmaktad�r: Bunlardan ilki, “Benzer benzeri meydana getirir ilkesi” , 
ikincisi ise, “Varl�klar, fiziksel temas ortadan kalkt�ktan sonra da uzaktan birbirlerini etkileyebilirler 
ilkesi” dir. Birinciye “homeopatik” ya da “taklit büyüsü”, ikincisine ise “kontajiyöz” ya da “temas 
büyüsü” denilmektedir. Taklit büyüsü i�lemlerinde en s�k görülen pratikler, yakma, kesme ve 
parçalamayla ilgilidir. En s�k da ölümü üstlenen ki�inin resmi a�açtan, çamurdan, balmumundan vb. 
yap�lm�� figürü yak�lmaktad�r. Örne�in, Peru yerlileri ho�lanmad�klar� ya da korktuklar� birinin ya� ve 
tah�ldan olu�an bir kar���mdan yapt�klar� resmini, o kimsenin geçece�i yol üzerinde yakarlar ve buna 



da o kimsenin ruhunun yanmas� derler. Temas büyüsünün özünde ise, birinin saç�na, t�rna��na, 
kirpi�ine, di�ine ya da elbiselerinden bir parçaya sahip olan ki�inin, o kimse üzerinde olumlu ya da 
olumsuz güçlere sahip olmas� yatmaktad�r (Frazer, 1954, Akt. Örnek, 1988:141-144). 

�amanizm inanc�na göre, �amanlar�n temel görevlerinin ve özelliklerinin sihirbazl�k ve 
büyücülük oldu�u da bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni Ohlmarks taraf�ndan �u �ekilde 
aç�klanmaktad�r; Sibirya ve Orta Asya gibi iklimi sert olan yerlerde ve genellikle do�aya 
hükmedememenin ilkel insanlarda  tepkilere yol açt��� görülmektedir. Bu tepkiler özellikle hassas 
bünyelerde ortaya ç�kmakta ve bu ki�iler sihirbaz din adam� görevini yüklenmektedir. ��te bu 
sihirbazlar böylece yerlerini �amanlara b�rakm��lard�r (Ohlmarks, 1966:208-213, Akt. Ocak, 1983:98). 

�amanlar hastalar� tedavi ederken, onlar�n kötü ruhlarla nas�l sava�t�klar�n� ve nas�l hasta 
olduklar�n� temsil eden ayinler, soyut ritüeller ve simgesel i�lemler yaparlar. Levi-Strauss, bu tedavi 
biçimini, köy, kabile, klan ve toplulu�un önünde yap�ld��� için hem hasta hem toplum hem de �aman 
aç�s�ndan bir psikanaliz süreci olarak yorumlamaktad�r. �aman bir psikanalist gibi, hastal��a neden 
olan durumun ya�and��� ilk ana, yani geçmi� ya�ant�ya dönüp o an� tekrar ya�atarak psikolojik 
ar�nmay� amaçlamaktad�r. Böylelikle psikolojik kökenli hastal�klar sa�alt�lmaktad�r (Levi-Strauss, 
1993:51, Akt. Kaya, 2001:213). 

Bütün bu arkaik inanç biçimlerinin ve pratiklerinin bugün, ruhsal sorunlar�n sa�alt�m� 
amac�yla kullan�lan yöntemlerden biri olan “psikodrama” n�n ve hem bir sa�alt�m arac� olan hem de 
sanatsal performans� içeren bir do�açlama tiyatro türü olan “play-back” tiyatronun kökenine ili�kin 
ipuçlar� verdi�i de dü�ünülebilir.  

Büyünün amac� olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Örne�in, ak büyü ya�mur ya�d�rmak, 
ekinleri büyütmek, av� bereketli k�lmak, dü�man� öldürmek gibi kötülükleri önlemek, �eytan� kovmak 
vb. sa�lamak için baz� dualar okunarak yap�lan uygulamalard�r. Kara büyü ise, bir kimsenin ba��na 
felaket ya da ölüm getirmesi beklenen uygulamalara verilen add�r (Tezcan, 1996:120-121). 

�nsan boylar�, hayvanlar�n  insanda olmayan üstün güç ve yeteneklerinden yararlanmak için 
çe�itli yollar denemi�lerdir. Özellikle de, hayvanlar�n belli organlar�n�n gelece�i bilme gücü oldu�una 
inanm��lard�r. Bu organlar, genellikle ba��rsak ve kürek kemikleridir. Çin kaynaklar�na göre, anas� 
hastalanan Hun kral�, ba��rsaklara bakarak çare arar. Attila, Fransa’da ba�ar�yla sonuçlanmayan 451 
y�l� sava�lar�ndan önce, falc�lardan sava��n sonucunu ö�renmek ister. Falc�lar, kurbanlar�n 
ba��rsaklar�n� ve kemiklerini inceleyerek kötü haberi verirler. M�s�rda Memluk Türkleri de iyi ve kötü 
olaylar� kürek kemi�inden ö�renirler. Cengiz Han, koyun kürek kemi�ine dan��madan hiçbir sefere 
ç�kmaz (Avc�o�lu, 1995:373-374). 

Günümüzde s�kl�kla rastlanan, okunmu� pirinç, tuz, �eker ya da benzeri maddelerin yenilmesi, 
yutulmas�, muskalar�n giysilere ili�tirilmesi, dualar�n yaz�l� oldu�u kolyelerin, yüzüklerin tak�lmas� vb. 
inanmalar�n birer “temas büyüsü” uzant�s� olabilece�i de dü�ünülebilir.  

 

 

3. Falc�l�k ve Kehanet 

Falc�l�k �amanizm’in ba�l�ca ögelerinden  biridir. Fal Eski Türkçe’de “�rk” kelimesiyle ifade 
edilmi�tir. Bugün bu kelime “�rk bakmak” fal bakmak anlam�nda Anadolu’da da kullan�lmaktad�r. 
Falc�lar, fal açmak için kulland�klar� nesneye göre; yogr�nc�, kumalakç�, �r�mç� gibi adlar al�rlar (�nan, 
1995: 151-152). 

�amanistlerde, Müslüman Türklerden K�rg�z-Kazaklarda ve Nogaylarda en me�hur fal kürek 
kemi�i fal�d�r. Kürek kemi�i fal�ndan Nogay hikaye ve destanlar�nda çok söz edilir. Ba�kurtlarda, 
Altay ve Yakut �amanistlerinde kürek kemi�i fal� yayg�nd�r. K�rg�z-Kazaklar kürek kemi�ine çok 
sayg� gösterirler, k�rmadan köpeklere atmazlar. Destan ve hikayelerinde, kürek kemi�i fal� motifine 
rastlan�r (�nan, 1995: 153-155). 

Kürek kemi�i ile fal açt�rmak isteyen ki�i, bir kürek kemi�i bulur. Bu kemi�in kaynat�lmam�� 
olmas� gerekir. Falc� (kam) kemi�i ate�te k�zd�rd�ktan sonra, eline al�p ince taraf�ndan tutar. Kemikte 



çizgiler, noktalar, çatlaklar belirmi�tir. Falc�, bu beliren �ekillere göre yorumunu yapar. Falc�l�k bilim 
adamlar� elinde geli�mi�, Arapça “ilm ül kelf” risalesine konu olmu�tur. Türk göçebeleri aras�nda a��k 
kemi�i ile fal açmak adeti de vard�r. Yap�lacak i�in hay�rl� olup olmayaca��n� ö�renmek için, davul 
üzerine a��k kemi�i at�larak niyet tutulur (�nan, 1995: 156). 

Yakutlarda ka��k ve eldiven ile de fal aç�l�r; yeni ev yapmak için seçilen yerde, yap�lan ayin 
s�ras�nda eldivenle fal aç�l�r. Eldiven avuç yukar� gelinceye kadar dualarla at�l�r. Eldivenin dü�tü�ü 
yere haç dikilir. Burada toplan�p ate� yak�l�r. Ate�e ya�, yo�urt dökerler, at yelesinden k�l kopar�p 
atarlar. Daha sonra, �aman yahut evi yapacak adam ka��k al�p dua ederek ka���� havaya f�rlat�r. Fal iyi 
gelirse ev sahibi ka���� kapar, yakas�na yerle�tirir. Ev yap�ld�ktan sonra da ayin yap�l�r (�nan, 1995: 
117-118). 

K�rg�z-Kazaklarda ve Özbeklerde yayg�n fallardan biri de kumalak denilen fald�r. Kumalak 
için 41 ta� veya 41 nohut, fasulye veya 41 tane koyun teze�i kullan�l�r. Çe�itli gruplamalar yap�ld�ktan 
sonra yerde kalan dokuz ta�a bakarak falc�, fal sahibine gelece�i ile ilgili yorum yapar (�nan, 1995: 
158). 

Bir ba�ka fal da  ate� fal�d�r. Ate� fal�; ate�in alevlerine, közlerin duru�una, odunun �sl�k 
seslerine göre gelece�i ke�fetmeye çal��makt�r (�nan, 1995: 159). 

4. �ekil -Don De�i�tirme  (Metamorphose) 

�lkel insana göre, yeryüzünde bulunan her varl�k bir kuvvetin ta��y�c�s�d�r. Ayr�ca, bir cisim 
birden fazla görünü�ler alt�nda da bulunabilir. Bununla birlikte, cisim farkl� görünü�lere sahip olabilir; 
fakat bunlar geçicidir. Cismin as�l özelli�i de�i�mez. �ekil de�i�tirme genellikle üstün bir güç (Allah, 
sihirbaz, cad�, evliya vb.) taraf�ndan, ya yap�lan bir iyili�e kar��l�k ödül ya da kötülü�e kar�� ceza 
olarak gerçekle�tirilmekte idi. Türk efsane ve masallar�nda, �ekil de�i�tirme motifine ili�kin olarak 
“donuna girmek” deyiminin kullan�ld��� görülmektedir. Bu efsane ve masallarda s�kl�kla, “geyik 
donuna girmek” ve “turna donuna girmek” ten söz edilmektedir. Genellikle don de�i�tirme motifi bir 
hayvan�n donuna girme biçiminde görülmektedir (Boratav, 1978:109).  

Bu konuyla ilgili olarak, Kaygusuz Abdal’�n, �eyhi Abdal Musa’ya nas�l mürit oldu�unu 
anlatan ve Bekta�iler aras�nda  çok tan�nan bir hikaye oldukça önemlidir. Rivayete göre, Alaiye 
Beyinin o�lu Gaybi Be� adamlar�yla ava ç�kar. Bir ara güzel bir ahu görerek adamlar�ndan ayr�l�r. Bir 
süre kovalad�ktan sonra ön baca��n�n yan�ndan onu okla yaralamay� ba�ar�r. Fakat ahu ko�maya 
devam ederek Abdal Musa’n�n tekkesinden içeri girer ve kaybolur. Dervi�ler ahuyu görmediklerini 
söyleyip bir de �eyhlerine ba�vurmas�n� bildirirler. Gaybi Be�, meydan denilen salona girer ve Abdal 
Musa’y� postunda otururken bulur. Kendisine durumu anlat�r. Abdal Musa cüppesini yukar� kald�r�r ve 
koltu�unun alt�ndaki oku gösterir. �a�k�na dönen Gaybi Bey, aff�n� ve müritli�e kabulünü ister (Ocak, 
1983:155). 

Büyük K�z�lba� dedelerinden ve velilerinden say�lan Hasan Dede’nin de geyiklerle ha��r ne�ir 
oldu�u, yan�na tuz alarak da�lara çekildi�i ve geyiklere tuz yalatt��� rivayet edilmektedir. Pir Sultan 
Abdal’�n �u dizeleri K�z�lba� dedelerinin geyiklerle olan ili�kilerini aç�kça göstermektedir; 

Haberim duyars�n geyikler ile, 
Yaram� sarars�n �ehitler ile, 
K�rk y�l da�da gezdim geyikler ile, 
Dost senin derdinden ben yana yana (Gölp�narl�-Boratav,   :123). 

Ocak’a göre (1983:163), geyik, ku� ya da herhangi bir hayvan�n �ekline girmenin bir k�sm� 
�amanizm’den geçmi� gibi görünse de gerçekte Budizm’den geçmi� inançlard�r.  

5. Tanr�n�n �nsan �eklinde Görünmesi 

Eski Türklerde tanr�n�n insan �eklinde göründü�üne dair pek çok inanç vard�r. Altaylar�n Ay-
Mangus masal�nda ad� olmayan bir çocu�a tanr� taraf�ndan ad konuldu�u anlat�lmaktad�r. Çocuk, 
ad�n�n tanr� taraf�ndan konulaca��n� ö�renince onu aramaya ç�kar. Dola��rken bir ara insan sesine 
benzeyen bir sesin kendisini ça��rd���n� duyar. Sesin geldi�i yana gitti�inde, kay�n a�ac�n�n yan�nda 
duran bir ihtiyar görür. �htiyar çocu�a Ay-Mangus ad�n� verir. Çocuk ihtiyar�n kim oldu�unu sorunca 



da �u yan�t� al�r: “Ben insan de�ilim. Ben yaradan tanr�y�m. Babas�z bir insana ad verdim” (Ocak, 
1983:112). 

6. Bayram- Tören ve Ayinler 

Uraz, bayramlar�n, salg�n hastal�klar, k�tl�klar ve büyük zelzeleler sona erdi�inde, sava�lardan 
zaferle ç�k�ld���nda, s���r denilen avlar ba�ar�yla bitti�inde, y�lba�lar�nda, meyve mevsiminde ve halk� 
ilgilendiren büyük büyüler bozuldu�unda  yap�ld���n� belirtmektedir (Uraz, 1994:238).  

Altay Türklerinin tanr�lar ad�na yapt�klar� bayramlar�n en büyü�ü Ayz�t Bayram�’d�r. Bu 
bayramlar iki mevsimde yap�l�rd�. Yaz�n yap�lan bayram törenlerini ak �amanlar idare ederdi. 
Ormanda yap�lan bu törende beyaz elbise giyilirdi. Bu törene kad�nlar kat�lmazd�. K���n yap�lan 
bayram törenlerini ise kara �amanlar idare ederdi. Bu törende �amanlar siyah elbise giyerlerdi. K�� 
törenleri evlerde yap�l�r ve kad�nlar�n da kat�l�m�na aç�k olurdu (Uraz, 1994: 239).  

Bu bayramlardan bir di�eri ise, Üzüt Bayram�’d�r. Di�er ad�yla ruhlar bayram� olarak 
tan�mlanmaktad�r. Bedenden ayr�ld�ktan sonra “süne” denilen ruh, ba�ka bir dünyaya gider. Orada 
süneyi Erlik’in bekçisi olan ölüm ruhu Aldac�lar kar��lar. Aldac�lar her yeni ölünün çoktan ölmü� 
yak�nlar�ndan birinin ruhudur. Süne ile Aldac�lar bir süre dola��r. Çocuk Süne’si yedi, yeti�kinlerin 
Süne’si k�rk gün böyle dola��r. Bu süre içinde ölü ç�kan evde çe�itli tabular varl�k gösterir. Bu eve 
�aman girmez. Bir hafta, ölü ç�kan evden d��ar�ya e�ya verilmez. D��ar�dan da al�nmaz. K�rk gün sonra 
ölen kimsenin akrabalar� “Üzüt Bayram�” yaparlar. Bu bayramda, hayvan kesilir, eti ile sofralar 
kurulur ve ihtiyarlar yüksek sesle dualar okurlar (Uraz,1994: 240-241). Altayl�lara göre ölüm iki 
nedenden olur. Bunlardan biri, Erlik’ in açgözlülü�ü, ikincisi ise Ülgen’le Erlik’in birlikte ald�klar� 
karard�r. 

Törenlerin en önemlilerinden biri ölüler için yap�land�r. Ruh bedenden ayr�ld�ktan sonra, 
ba�ka bir aleme gidece�inden, orada o ruhu ta��yan insanla bulu�arak dünyada ya�ad��� gibi 
ya�ayaca��na ya da ruhun ba�ka bir bedene girerek ikinci kez dünyaya gelece�ine inan�l�rd�. Bu 
nedenle, ölen kimse e�yalar�yla, silahlar�, at� ve en yak�n dostlar� ile gömülürdü. Ölüler genellikle 
topra�a gömülürdü; fakat, ölüleri suya atan, yakan, köpeklere yediren a��r ta�lar alt�na koyan ya da 
a�aç kavu�una sokan boylar da bulunmakta idi. Yakutlar, ölene en iyi elbiseyi giydirir, tabutuna bir 
çak�, bir çakmak ta��, kav, ya�, et gibi öbür dünyada gerekecek e�yalar� koyarlard�.  

Sümerlerin inanc�na göre, ruh insandan ayr�l�nca uçar, yeryüzünde dola��rd�. Bu ruha 
“Edimnu” denirdi. E�er ölü geç gömülecek olursa, Edimnu kötü ruh haline gelir, hortlayabilirdi. Bunu 
önlemek için ise, ölünün hemen gömülmesi gerekirdi (Uraz, 1994: 226-227). 

7. Tenasüh (Reincarnation, Metempsycose) �nanc� 

Genel bir tan�mla, öldükten sonra insan�n ruhunun ba�ka bir bedene girerek hayat�n� 
sürdürebilmesi olarak tan�mlanabilen tenasüh inanc�, eski dünyan�n farkl� yerlerinde farkl� biçimlerde 
kabul gören bir inanç biçimidir. Bununla birlikte, insan ruhunun insana, hayvana, bitkiye veya cans�z 
bir varl��a göç etmesi gibi çe�itli biçimleri olan bu inanc�n en hakim oldu�u, en fazla i�lenip geli�ti�i 
yer Hindistan’d�r. Budizm inan���n�n temelini olu�turmaktad�r.  

Özellikle Bekta�ilikte tenasüh inanc� oldukça kabul gören bir inan��t�r. Örne�in, Menak�b-� 
Hac� Bekta� Veli’de, �öyle bir menk�be nakledilir; Hac� Bekta�’�n �eyhi Lokman-� Perende’nin hacdan 
dönü�ünü kutlamak üzere gelen Horasan erenleri, o zaman henüz çocuk olan Hac� Bekta�’�n 
kerametlerine inanmamaktad�rlar. Bunun üzerine Hac� Bekta�, kendisinin asl�nda Hz. Ali’nin s�rr� 
oldu�unu söylemek zorunda kal�r. Bu defa Horasan erenleri, Hz. Ali’nin biri aln�nda, biri avucunun 
içinde iki ye�il beni oldu�unu söylerler. Hac� Bekta�, derhal aln�n� ve avucunu açarak ye�il benleri 
gösterir. Böylece, onun hakikaten Hz. Ali’nin s�rr� oldu�unu, yani Hz. Ali’nin Hac� Bekta�’�n 
bedeninde ya�ad���n� anlarlar (Ocak, 1983:133). Hz. Ali’nin de�i�ik kal�plarda ya�ad���n� gösteren bu 
inanc� vurgulayan pek çok nefes vard�r. Pir Sultan Abdal’�n; 

 
Pir Sultan’ �m  �u dünyaya 
Dolu geldim dolu benim 



Bilmeyenler bilsin beni 
Ben Ali’yim Ali benim 
 
K�talar�  ile Kul Hüseyin’ in  
Bal�m sultan gerçek s�rr-� Ali’sin, 
Müminlerin kanad�s�n kolusun, 
Pirim Hünkar Hac� Bekta� Veli’ sin, 
Cans�z duvarlar� yürüten medet. 
 

 K�talar� da örnekler aras�ndad�r (Gölp�narl�-Boratav: 1991:98-99). 

 

 

 

8. Yada Ta�� ve Ya�mur T�ls�mlar� 

Avc�o�lu, yada ta��n�n baz� hayvanlar�n karn�ndan ya da kafatas�ndan yap�ld���n�, ya�mur, kar 
ya�d�rma ve f�rt�na estirme gibi sihirli güçlerinin oldu�unu belirtmi�tir (Avc�o�lu, 1995:374). 

Yada ta��, Türk topluluklar�nda çok eski bir inanca konu olmu� bir nesnedir. Bu inanca göre, 
Türk tanr�s� Türklerin en eski atas�na, istendi�inde ya�mur, kar ve dolu ya�d�ran sihirli bir ta� 
arma�an etmi�tir. Yada, cada, yat denilen bu ta��n her dönemde Türk �amanlar�n�n (kam) ve 
komutanlar�n�n elinde bulundu�una inan�l�r. Yakutlar yada ta��na sata derler ve en kuvvetli sata ta��n�n 
kurdun karn�nda bulundu�una inan�rlar. Sata ta��na bir yabanc�n�n ya da bir kad�n�n eli de�di�inde 
ta��n öldü�üne inan�l�rd� (Örnek, 1988:162-163). 

9. Havada Uçma (Levitation) 

Bu motife ili�kin yaln�zca iki menk�be bulunmaktad�r. Bunlar�n ikisi de  Vilayetname-i Sultan 
�ucauddin’dedir. Bu menk�belerden ilkine göre, sultan bir gün müritleriyle otururken aniden vecde 
gelip herkesin gözü önünde yerden yükselmi� ve bulutlar�n üstünde bir süre uçtuktan sonra tekrar yere 
inmi�tir. �kinci menk�bede ise, Sultan �ucauddin kendisine bir koyun vermeyi reddeden sürü sahibine 
k�zarak havalan�p uçmu� ve bulutlara yükselmi�tir (Ocak, 1983:180).  

Bu motiflere hem Budizm hem de �amanizm inanc�nda rastlamaktay�z. Fakat “havada uçma” 
özellikle Budizm inanc�nda görülen mistik yöntemlerden biridir. 
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