Türklerde Tabiat Üstü Varlklar ve Bunlarla lgili
Kabuller, nanmalar, Uygulamalar
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Özet: Türk Halkbilimindeki sözlü anlatmlar içinde, olaanüstü
özellikler tayan, gizli güçlere sahip olduklar düünülen fakat ne
olduu bilinmeyen varlklarla ilgili pek çok inanç ve uygulama vardr.
Bunlara genel olarak cin, peri, cad denirse de; bir ksm karakoncolos, Congolos, Kara-kura, Karakorak, Kamos, Kay Ayak, At Binen
Cin, Çaramba Kars, Arlk, Albast gibi özel isimler tarlar. Bu
makalede sözü edilen esrarengiz varlklarn kimlikleri, yaadklar ortamlar, birbirleriyle ve insanlarla olan ilikileri ve zararlarndan korunmak için alnmas gereken tedbirler üzerinde durulmutur. Ayrca
slam öncesi Türk kültürünün çeitli dönemlerinde de yer-su ruhlar
olarak adlandrlan bu varlklarn, islâmî dönem içinde yer allar,
Kur’ân- Kerim’de cin adyla anllar ve insanlarda yarattklar etki
ile psikolojiye konu edilileri üzerinde durulmutur. Sonuçta konu
halkbilimi açsndan deerlendirilmi, bu tür varlklarla ilgili anlatmlarn dou ve bat kültürlerinde e inanç kalplar eklinde karmza
çkt belirtilmitir.
Anahtar kelimeler: Tabiatüstü varlklar, Anadolu, Tabiatüstü varlklarla ilgili inançlar.

Giri
Türk halkbilimindeki sözlü gelenekler içinde insanlarn hayatn etkileyen, inançlarla yakndan balantl, olaanüstü nitelikler tayan, gizli
güçlere sahip olduklar kabul edilen, ancak ne olduklar pek bilinmeyen
varlklarla ilgili pek çok anlat vardr. Bu anlatlarn deerlendirilmesi,
insanmz anlamaya, onun hangi düünce ortamnda yaadn bilmeye,
tanmaya hizmet eder.
Hem dou hem bat kültürlerinde görülen ve inanç alannn ortak tasarlad kimlikler diyebileceimiz bu varlklar, atasözü ve deyimlerimizde;
*

Bakent Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü / ANKARA
e-posta: ayduvarci@mynet.com
bilig Ê K / 2005 Ê say 32: 125-144
© Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Bakanl

bilig, K / 2005, say 32

‘cin fikirli, cin gibi akl olmak, cin çarpmak, cini tepesine çkmak, cinleri
bana toplanmak, cinlerin cirit oynamas, cin baka eytan baka, cin
tutana bir muska kafidir, cad kazan, cad suya batmaz, perisi alçak’ gibi
ifadelerle yer alrken masallara da konu olmulardr. Ancak bu çalmada
cin – peri masallar ele alnmam, onlarn ayr bir inceleme konusu yaplmas düünülmütür.
Bu varlklara Anadolu’da yerine göre; cin, ecinni, cad, peri, eytan, üç
harfli, iyi saatte olsunlar, pir (evin piri), sahip (evin, koyunlarn sahibi),
bekçi (evin, koyunlarn bekçisi), mekir, ferite, feritah, Rükü Hanm,
brik Kalfa (Bayr 1972: 199) gibi isimler verilirse de bunlar kimlikleri
birbirine karm, iç içe geçmi ekilde karmza çkarlar. Deiik adlarla anlan bu söylence yaratklarnn özel kimlik tayanlar ise bizim aratrmalarmza göre öyledir.
Karakoncolos: Yurdumuzun farkl bölgelerindeki yaygn bir inana
göre, kn en souk günlerinde insanlara zarar veren bir varlktr. Kendine has özellikler tar. Zemherinin (kn en souk zaman, ocak) ilk on
iki gününde sokaklarda dolar, rastladna “Nereden geliyorsun, Nereye
gidiyorsun? Adn ne?” diye sorarm. Verilecek cevaplarn içinde mutlaka “kara” kelimesi olmalym (Kara Köy’den geliyorum, Karasu’ya gidiyorum, Adm Kara Hasan v.b) Aksi takdirde Karakoncolos elindeki
kocaman tarakla vurarak karsndakini öldürürmü. Bu durumdan korunmak için k günleri evlerdeki taraklar ortada braklmaz, saklanrm.
Bu yaratk k yarsnn cini diye de adlandrlr (Boratav 1976: 99).
Sözlü kaynak verilerine göre bu cin özellikle yurdumuzun dou Karadeniz bölgesinde Karakonculu, Karakoncilo, Koncolos, Yaban Adam gibi
adlarla nitelendirilir ve kn ormandan sahil köylerine frtnayla geldiine veya denizden çktna inanlr. nsan taklit eden ve maymuna benzeyen bu cin özellikle küçük çocuklar ve yeni domu buzalar yemektedir. Bu durumu engellemek için ev sahibi kapya yörede ‘kuymak’ ad
verilen bir yemek koyar (Sürmene Güneara Köyü) .
Congolos: Yozgat civarnda karakoncolos’un ad congolos’tur. Evlere
kn ortasnda, souklarn en fazla artt zamanlarda (10 ocak- 17 ocak)
urad için Yozgat’ta bu günlere “congolos ay” denir. Mevsim tarifleri
“congolos girdi, congolostan sonra” eklinde yaplr. Bu yaratk, açkta
duran yiyecek küplerine tükürür, idrarn yapar, böylece hastalklara sebep olurmu. Bu yolla hastala yakalanan insanlara ise ‘marazl’ denmektedir. Congolos bazen de uyuyan insan, yaknlarndan birinin sesini
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taklit ederek çarr, uyanmazsa alp götürür, darda souktan donmaya
terk edermi. Pancar olan evlere gelmeyeceine inanlan congolosun evlere uramamas için pancar piirilip, eiklere gömülür veya lohusalara,
dünürlere, sevilen kimselere verilirmi (Özba 1967: 12). Bu varla
yurdumuzun deiik bölgelerinde koncolos, karakoncolos gibi adlar da
verilmektedir.
Kara-kura: Erzurum ve Erzincan yöresindeki inanlara göre bu tabiat
üstü güç, albast gibi lohusalara musallat olan, onlar korkutarak, cierlerini söküp götüren bir varlktr (nan 1987: 262). Konya civarnda anlatldna göre, bu cin, keçiye benzeyen fakat kedi büyüklüünde olan, insanlarn üstüne çökerek onlar bomaya çalan bir yaratk eklinde düünülür. Gün ndan korkar, güne dounca kmldayamaz, ancak o zaman yakalanabilir. Ona yemin ettirdikten sonra köle gibi kullanmak
mümkün olurmu (Boratav 1984: 74-79). Kara-kura yatanda ekmek
krnts olan insanlar da çok severmi.
Böyle yataklarda uyuyanlar kara-kura tarafndan bastrlr, kabus görür
sknt çekerlermi (Kalafat 2000: 93).
Kara korak: Erbil’de Türkmenlerin eek, köpek, domuz, keçi klna
girdiine inandklar bir cindir. Gece kaplar çalp, ev sahibinin tand bir
ses ve klkla onu kandrarak çarp kaçrrm. Bu cinden korunmak için
pantolonun dümelerini açmak gerektiine inanlr (Kalafat 2000: 69).
Kamos: Harput civarnda görülen bir kötü yaratktr. Tek bana uyuyan
insanlarn üzerine bütün arl ile çöker, onlarn çarplmalarna bazen
de ölmelerine sebep olabilirmi. Geceleri dolaan bu cin anlatmlara göre
bazen iriyar, bazen de cüce görünülüdür. Banda daima bir börk tar.
Bir insan bu börkü kapmay baarrsa elinde börk büyüklüünde altn
kalacana inanlr. Zaman zaman kara kedi eklinde de görülebilen
kamosun bast kii, kannn çekilip damarlarnn kuruduunu sanr.
Kamos sözcüünün kabus kelimesinin anlam ile benzemesi dikkat çekicidir (Kalafat 1999: 26).
Kay Ayak: Romanya Dobruca Türkleri arasnda tesbit edilen,
lohusalara musallat olan, hava karardktan sonra ortaya çkp, afak vaktine kadar dolaan bir cindir. Eri bacakl, korkunç görünülü bir yaratktr. Lohusann omuzlarna ayaklar önden sarkacak ekilde smsk yerleir ve onu istedii gibi dolatrp, dilediini yaptrr (Önal 1998: 52). Ayn adla anlan cin, Tire’de yaptmz derlemelerde de tespit edilmitir.
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At binen cin: Caferi Türklerin inanlarnda gece atlara binerek dolaan
bu adla tannan bir cin vardr. At sabahleyin terli ve yorgun bulunursa
durum anlalr. Cin ata binince onun yelesini örermi. Bu cini yakalamak
için atn yelesine zift sürülür, onun buraya yapmas salanrm. Bu
ekilde yakalanan cinler yakasna bir ine taklarak esir edilir, her ite
kullanlrm. Fakat esir cin bir gün elindeki ekmei bir çocua verir, onu
kandrp, ineyi çkarttrr, kaçarm (Kalafat 2000: 271).
Çaramba Kars: (Çaramba cads) Çaramba günleri ortaya çkan,
dii, korkunç görünülü bir varlktr. Dolama hakk bir günle snrl olduundan her yeri çabucak gezer. Bu yüzden amaçsz, hiçbir i yapmadan
ortalkta dolaan insanlara “Çaramba kars gibi gezip durma” denir (Tire, Ödemi, Bayndr).
Arlk: Yurdumuzun hemen her yöresinde yaygn olarak bilinen, derin
uykuda olan insanlarn üzerine çöken, bütün gücüyle bastrarak onlarn
uyanmalarn engelleyen, korkutup, boulmalarna sebep olan kötü bir
tabiat üstü varlktr. Üzerine arlk çöken insanlar uyuduklar yeri bütün
ayrntlar ile gördüklerini, barmak istediklerini, fakat seslerinin çkmadn, üzerlerindeki güçlü kuvvetli biriyle mücadele ettiklerini, haykrarak uyandklarn söylerler. Ayn skntlar yaatan bir dier kötü cinin
ad “karabasan” dr. Bu farkl anlatlara göre Türkiye’nin baz bölgelerinde canl bir varlk olarak tasavvur edilirken (Ankara) bazen de korkunç
bir rüya olarak adlandrlr (Konya, Anamur, stanbul).
Albast: “Al, alkars, alanas, alkz, albasmas, alarvad, alacama, albs,
alm” gibi adlarla anlan, hemen hemen bütün Türk dünyasnda görülen
olaanüstü varlklardan biridir (Acpayaml 1974: 80, nan 1972: 169).
Bu yaratk amanizmdeki Al ruhunun günümüzdeki temsilcisi saylabilir.
(Genç 1999: 18). Elazda buna “Elkars” da denmektedir (Ylmaz
1967: 215) Keçi, tilki, kedi, köpek, buza, örümcek, ku, gelin, kefenli
ölü gibi çeitli klklarda görünürse de daha çok, uzun boylu, uzun parmak ve trnakl, dank saçl, yal vücutlu, el ve ayaklar küçük, dilek,
bir bir duda yerde, bir duda gökte, çplak gezen, göüslerinden birini
geriye atm, tepesinde gözü olan çok çirkin, al gömlek giyen bu yaratk
(Acpayaml 1974: 75). Mula’da denizden çkan ve yalnz braklan
çocuklar çalarak dalgalarn dibindeki evine götüren bir kadn olarak tasarlanmaktadr (Boratav 1976: 99). Dobruca Türkleri onu sarn ve iman bir kadn (Önal 1998: 52), Fergana Özbekleri pejmürde klkl, dank saçl bir kocakar, (nan 1987: 261) Gagavuzlar bir dev olarak tasvir
ederler (Güngör 1991: 43).
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Krgz-Kazak Türklerinin inanlarna göre kara albast ve sar albast
olmak üzere iki ruh vardr. Kara albast ciddi ve arbal bir ruh olup
sadece ocakl insanlardan korkar. Sar albast ise hoppa ve arlatandr
nsanlara dokunmama sözü verebilir, fakat frsatn bulunca mutlaka zarar
verir (nan 1972: 166-173).
Albast’nn en çok lohusalara ve bebeklere düman olduuna, lohusann
cierini sökerek suya attna veya yediine, bu yüzden elinde cier bulunan bir kadn görülürse hemen yakalanmas ve üzerine ine, çuvaldz
gibi bir metal parças taklmas veya zift dökülmesi gerektiine inanlr
(akir 1939: 32). Onu yakalayan kii ocakl olur ve ‘alc’ adn alr. Al
kars, alcnn soyundan gelen kadnlara zarar veremez.
Alkarsndan korunmak için doum yapan kadn krk gün krk gece dar
çkmaz. Ayrca evde de yalnz braklmaz. Ayn zamanda ba ucuna
Kur’an aslr. Yastnn altna bçak, makas, demir para, ine, çuvaldz,
maa gibi metal eyalardan biri veya çörek otu, soan, sarmsak kabuu,
süpürge konur. Bu ruhu kandrp, artmak için orta yere erkek elbiseleri
de braklr (Acpayaml 1974: 83). ayet anneyi deil çocuu al basarsa
bu çocuk ‘ayya’ olaca yani kendinden geçip baylaca için ‘ayya a’
piirilip datlr. Bu a sokaktan geçenlerin yaklan atee bir odun atmasyla piirilmektedir (Gökbel 1998: 95). Alkars krmz renkten korktuundan lohusann bana al tülbent örtülüp, yakasna krmz kurdela taklr. Ziyarete gelenlere krmz renkli ekerden (nöbet ekeri)yaplan erbet
ikram edilir. Gagavuzlar ise doumdan üç gün önce ve üç gün sonra
lohusaya su yerine rak içirirler (Güngör 1991: 43).
Alnan bütün bu tedbirlere ramen lohusann çok ars varsa, moraryor,
sayklyor, baylyorsa al bastna karar verilerek bir hoca veya ocakl
çarlr. Tüfek atlp, tencere kapaklar vurularak, gürültü yaplp bu ruhu
kovmak için uralr.
Enkebit: ç Anadoluda görülen bir varlktr. Anlatlara göre banda altn
bir fesi vardr. Sa elinin ortas deliktir. Uyuyan insanlarn boazlarn
skarak onlar bomaya çalr. Bandan fesini kapan kiiye dokunmaz
(Çobanolu 2003: 137).
Hnkr Munkur: Yakalad insanlar önce boarak öldüren sonra da
yiyen bir yaratktr (Çobanolu 2003: 137). nsana benzer, fakat göbeinde bulunan bulunan bir torbann içinde yavrusunu tar. En korktuu ey
üzerine idrar yaplmasdr. Böyle tehdit edilirse ortadan kaybolur.
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Demirkynak: Bigadiç dalarnda yaayan, her kla girebilen, korkunç
sesler çkararak insanlarn delirmelerine sebep olan, çok pis kokulu bir
yaratktr (Çobanolu 2003: 138). Sudan çok korkar. O göründüü anda
dere veya göle giren insanlara bir zarar veremez.
Cad: Türk inanndaki cad kavram hem olaanüstü varlklarn genel
adlarndan biri hem de kaynan daha çok batl efsanelerden alan özel
bir varln ad olarak kullanlmaktadr. Rumelideki Türk yerleim birimlerinde cad kabulü, geceleri mezarndan kalkp dolaan, saç, ba dank, trnaklar uzam, pis görünümlü, rastladklarn öldüren bir kadn
eklindedir. “Cad gibi” sözleri de bu inan dile getirmektedir. Efsanelere göre ölünün gömülmeden ksz bir odada braklmas, üzerinden bir
kedinin atlamas ölüyü hortlatr. Bu durumdan kurtulmak için mezarn
üstünde ate yakmak gerekir (Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi II-2).
Türk masallarnda ise;büyü yapan, küp üstünde uçan, bin yllk yolu bir
anda alan, sihirli bir hrkas olan, çirkin yal kadn motifi cad olarak
adlandrlr (Tezel, 1968: 553).
1833 ylnda o zamanlar Türk idaresinde bulunan Bulgaristan’n Trnava
kasabas kads Ahmet ükrü Efendi, bu kasabada yaanan bir olay
“Trnovada cad türedi, gün battktan sonra ortaya çkyor, un, ya, bal
gibi eyleri birbirine katyor, yastk, yorgan ve bohçalar açp datyor,
insanlara saldrp tecavüz ediyor. . . . . Bunu önlemek için Nikola adl bir
cadcyla pazarlk ettik. . . . . . Mezarlkta cadlarn yerini buldu. Kalplerinin üzerine kazk çakp, kaynar su dökerek öldürdük” diyerek hükümete
resmi bir mektup yazm, bu yaz devletin o zamanlar resmi gazetesi olan
Takvim-i Vekayi’nin 19 Rebiülevvel 1249 tarih ve 68 numaral nüshasnda yaynlanmtr (Koçu 1962: 310).
u anda Romanya snrlar içinde olan Sargöl’ün Çor ve Krmah köylerinde topraktan ve mezardan korkunç bir sesle kalkan cadlardan, bunlarn evlere, hayvanlara zarar verdiinden, çocuklar tabanlarndan emerek
öldürdüünden, ancak yüreklerinden yere çaklp, üzerlerine kireç dökülerek yaklrsa yok olacaklarndan bahseden anlatlar vardr (Sayg 1962:
150). Gagavuz Türklerinde ise ölüm saçan kambur bir yal kadn eklinde düünülen taun (meçikli), günahkar insanlarn mezarlarda hayvan ekline girerek oluturduu, her eyi yiyip yutan, salgn hastalklar yapan
obur (hobur), uzun gömlek giyerek, viranelerde çeme balarnda oturan
ve insandan korkan tlsm adl cinler vardr (Güngör 1991: 39-43).
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eytan: slamiyetten önceki Arap inanlarnda “kötülük yapan cin” olarak dile getirilen eytan kavram, Yahudi, Hristiyan ve slam geleneinde
Allah’n yaratt ilk insan olan Hz. Adem’e secde etmedii için cennetten kovulan, ‘ba kaldran melek’ anlamnda kullanlmtr (Hançerliolu
1994: 582). Kur’an- Kerimde ad blis olarak da geçen eytandan (Bilmen tarihsiz: Ayet 7-11) çeitli ayetlerde bahsedilir (Bakara-34, Ali
imran-36, Nisa-117, Araf-11, Hicr-17-18, Nahl 98-100, sra 26-27-53
vb.). eytan kurnaz ve hilekar olarak düünülür. nsanlar doru yoldan
çkarmak onun en önemli iidir. Türkçede; eytan azapta gerek, eytan
diyor ki, eytan dürtmek, yüzünü eytan görmek, eytan kulana kurun,
eytann bacan krmak, eytana pabucunu ters giydirmek (Aksoy 1984:
893) gibi pek çok deyimde ad geçen bu eytan, yaptmz olumsuz ve
hatal davranlarmzn sorumlusu ilan ettiimiz bir olaanüstü yaratktr.
eytan resim ve karikatürlerde insan gövdeli, boynuzlu, sivri kulakl,
çatal ayakl, kuyruklu, elinde mzrak tayan korkunç bir varlk olarak
tasarlanr.
Peri: Cinlerin diileri peri adyla anlrlar (Doan 1981: 811). Güzellik
ve yardmseverlik sembolü olarak kabul edilen periler, problemleri çözme
ve becerikli olma özellikleriyle de tanndklar için daha çok masal kahramanlar arasnda yer alrlar.
Bunlardan baka yaptmz aratrmada tarlaguzan, kalfa, keru,
keruere, frit, ferit, albz gibi olaanüstü varlklarn isimlerine rastladysak da haklarnda bilgi edinemedik (Taner 1983: 13). Baz anlatlarda
hrtik, çtlk kuu, kul, yol azdran, gelincik (Çobanolu2003: 140) gibi
isimlerle de karlatk.
Umac, öcü, dev, gulyabani, dunganga, kuyu kz gibi isim tayan yaratklar ise yaramazlk yapan, alayan, uyumayan çocuklar korkutmak
amacyla uydurulan, her çocuun kendi hayalinde korkunç bir ekilde
canlandrd, var olduunu ve kendisine zarar vereceini düündüü
varlklardr.
Bu olaanüstü yaratklarn özellikleri ve yaadklar yerlere gelince; inanmalara göre, aslnda aynen insanlar gibi fakat insanlara görünmeden
topluluk halinde, padiahlar ve beyler tarafndan yönetilerek yaarlar.
Erkek ve kadn cinsleri vardr. Evlenip çoluk çocua karrlar. Çocuklarn da kendilerinden olan varlklar dourtur. Hatta baz güç doumlar da
insan ebeleri kandrp, kaçrarak yaptrrlar (Taner 1983: 12). Müslümanlar ve kafirleri vardr. Elenceyi özellikle topluluk halinde def, darbuka,
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zurna çalp, arklar söyleyerek elenmeyi çok severler. Bazen bu enliklerine insanlar da kaçrarak zorla itirak ettirirler. Metamorfoz en bilinen
özellikleridir. Her an klk deitirip, kedi, köpek (özellikle siyah ve beneksiz), ylan, horoz, tavuk, deve, keçi, tavan, tay, tilki, örümcek gibi
hayvan, hayvanla insan aras bir yaratk, kefenli ölü, arap, gelin, uzun
saçl beyaz sakall bir yal evliya ekillerine girebilirler. Bazen ayaklar
ve kollar geriye doru ters olup, anormal derecede büyük ve çirkin yaratklar olarak görünürlerse de (Karadeniz 1986: 5) genellikle küçücük,
minik insanlar olarak kendilerini belli ederler.
Tabiat üstü varlklarn iyileri, kötüleri, hayrllar, hayrszlar, dindarlar
hatta evliyalar vardr. Hayrsz olanlar evlerin daha çok eik, ocak ba,
merdiven alt gibi yerlerini mesken edinirler. Bazen kendilerini yukarda
saydmz klklarda gösterirlerken bazen de varlklarn kilitli kaplar
açmak, eyalarn yerlerini deitirmek gibi çeitli ekillerde belli ederler.
Halk bu gibi yerlere tekin deil der. Burada yaayan göze görünmeyen
varlklarn insan çarpacana, azn, yüzünü eeceine inanr (Balcolu
1952: 555). Tekin olmayan evlerin kira veya sat fiyatlar çok düüktür.
“yi saatte olsunlar” n önemli özelliklerinden birisi de bir anda ortaya
çkp, aniden kaybolmalardr. Evlere anahtar deliinden, bacadan, kap
altlarndan süzülüp girebilirler. Hemen hepsi bilgilidir. çlerinde cahil
olanlar pek azdr. Hastalanp, sakat kalabilirler, ölümleri daha çok bir
kaza sonunda olur. Ölülerini çöplüklere, tuvalet kenarlarna, pis yerlere
gömerler. Onlarn mezarlklar buralardr.
Görünmeyen bu varlklarn yaadklar yerler arasnda açktaki tuvaletler,
çöplükler, ulu aaçlarn dipleri, ormanlar, saçak altlar, bulak sularnn
birikintileri, izbe, ürkütücü, korkunç yerler, mezarlklar, ssz dere yataklar, terkedilmi deirmenler, küllükler, kuyu balar, pnar kenarlar,
nehir yataklar, denizlerin kirli bölgeleri (Sabri 1933: 143), göl kenarlar,
bataklklar, çeme önleri (Ülkütar 1933: 84), maaralar, büyük terkedilmi evler, kökler, kale ve saray harabeleri, hamamlar, samanlklar,
ahrlar, evlerin eikleri, ekmek krntlarnn döküldükleri yerler, oturulmayan, kimsenin olmad bölgeler saylabilir (Boratav 1976: 89). ‘n-cin
top atyor’ deyimi buralar anlatmaktadr.
Cinler insanlarla bazen iyi bazen kötü ilikiler kurabilirler. Ellerinden
herey geldii için yapamayacaklar hiçbir ey yoktur. Kzdrlmazlarsa
veya kendilerine bir kötülük yaplmazsa genellikle kaytsz kalrlar. Bazen bir yolcuyu yanl yönlendirmek, olmadk bir yere tuvalet ihtiyacn
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yaptrmak gibi akalar yaparlar. Bazen de durmadan bir insann adn
seslenirler. Buna önem verilmezse bir ey yapmazlar. ayet kötü kelimelerle tepki verilirse o insan kaçrrlar. Böylece o kii ecinnilere karr.
Zaman zaman kadn veya erkekler cinlerle evlendiklerini söyleyerek
normal hayatlarndan uzaklarlar. Bunlara da karm insanlar denir. Bu
varlklar kendilerine yardm ve mutlu edenleri ödüllendirirler. En büyük
ödülleri sevdikleri kiiye soan, sarmsak kabuu hediye etmektir. Bunlar
eve götürüldüünde veya gün d zaman altn olurlar. Bazen tersini de
yaparlar, altn, gümü, diye verdikleri sabahleyin soan kabuuna dönebilir. Bu durum insanlarn yaadklarn bir bakasna anlatmas halinde
ortaya çkar. Bunlar insanlar kandrp köle haline getirebilir, bütün ilerini yaptrabilirler.
Cin ve peri padiahlar adaletlidir. ehir dndaki ulu aaçlarn altna
mahkeme kurup, onlarn zarar verdii insanlarn ikayetlerini dinlerler.
Cin muhafz tarafndan mahkemeye getirilen cin, yarglanr. ayet suçlu
bulunursa ölüme bile mahkum edilebilir (Bayr 1972: 199).
Ecinniler insana tek banayken görünürler. ki kii bir aradayken ortaya
çkmazlar. Gün n sevmezler. Akam karanl iyice çöktükten sonra
gezmeye çkp, gün yncaya ve horoz sesleri duyuluncaya kadar dolarlar. Gece herkesin uyuduu saatte Kur’an okunursa onlarn rahatça
gezmelerine engel olunaca için bunu istemezler. Okuyan kiinin yanna
yaklamazlar fakat çeitli ekillerde korkutarak yatmasn salarlar.
Tabiat üstü varlklarn insana verdii zararlar; çarplmak, uramak, erimek, karmak, dokunmak, ilimek gibi kelimelerle adlandrlr. Eskiden
baz Türk boylar cin çarpmasna ‘kovuç’ veya ‘kovuz’ diyorlard
(Kagarl 1986: III, 163). Bu adlarla anlan hastalklarn sebep olduu
belirtiler olarak, insann aznn çarplmas, erilmesi, dilinin tutulmas,
kolunun çolak olmas, kendini kaybedip çrpnmas, sayklamas, yürürken dengesini kaybetmesi, ayaklarnn aniden tutmamas, ykanmak istememesi, kirli, pis, saçl sakall dolamas, mevsime uymayan kyafetler
giymesi (Hulusi Ahmet 1972: 94) ayet söz konusu bir çocuksa sürekli ve
sebepsiz yere alamas saylabilir. nana göre dii cinlerin çarpmas
daha tehlikelidir. Çünkü bunlar etraflarna erkek cinleri toplayp grup
halinde gezerler, (Taner 1983: 12) saldrgandrlar.
Bilinmez varlklarn verdiklerine inanlan zararlar bu kadar büyük olunca
elbette baz önlemler de gelitirilmitir. Öncelikle bu varlklarn adlar
söylenmez. Bahsetmek gerekince “iyi saatte olsunlar, bizden uzak olsun133
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lar” denir. Onlar ürkütecek, kzdrp korkutacak hareketlerden kaçnlr.
Bu varlklarn yaad düünülen yerleri kirletmemeli, bulak sularn
veya scak suyu akam saatlerinde aça ya da kap önlerine dökmemeli,
açk yerlerde tuvalet ihtiyacn gidermemeli, karanlk ve pis yerlere girerken, “Bismillah, destur, tu tu tu” demelidir. Bu sözlerle orann sahiplerinden izin istenmi, gönülleri ho edilmi olur (Kalafat 1993: 50, 57). Özellikle çocuklar bunlar söylemeye çok dikkat etmelidir. Bazen sokaa kirli
su dökmek gerekirse “ destur ya ahd-i Süleyman” denir. Cinler Süleyman
Peygambere “senin adn anan kiiye dokunmayacaz” dedikleri için, bu
sözlerle o sözleme hatrlatlm olur (Boratav 1984: 87). Küplere veya
dolaplara yiyecekler konurken, yeni kyafetler alnnca, kzlarn eyalar
çeyiz sandna konurken “Besmele” çekilmezse, bunlarn bir ksmn
cinlerin götüreceine veya zarar vereceine inanlr. Sandklarda uzun
zaman bekleyen beyaz kumalarda sar bir leke olumusa “burada, eytan dourmu, Besmelesiz koymuuz” denir. Köpeklere ekmek vermek,
yedi mahalledeki cinleri kaçrmak için ak horoz beslemek de yaplan
uygulamalardandr (Tanyu 1967: 93).
Cinlerden korunmadaki yöntemlerden birisi dua etmek ve çeitli ayetler
okumaktr. En etkili dualar, hlas, Ayet el-kürsi (Gökbel 1998: 24) ve Cin
sureleridir. Halk dua olarak baz sözleri de tekrarlar. Mesela Bursa’da
gece yalnz yürürken insann karsna aniden çkan kara kedi ve köpekten korunmak için “es, es neuzibillah, uzak dur benden, korkmadm senden” denir (Bursa). Ayrca imanl olmak, Allah’a ve Peygambere itaat
etmek çok önemlidir. Böyle insanlar cinlerin rahatsz etmeyecei söylenir. Tedbirlerin en yaygnlarndan bir dieri insann çeitli dualarn yazlmasndan meydana gelmi bir muska tamasdr. Cinler üzerinde koruyucu güç bulunan bu kiiye iliemezler. Ayrca ecinni taifesi cami,
türbe, Kur’an okunan kutsal mekanlar ve koyun allarna giremezler.
nana göre koyun peygamber hayvandr. Bu yüzden onlara yaklaamazlar. Ayrca yeni sürülmü tarlalara da girmeleri yasaktr. Eer bir
insan gece yalnz bana kalmsa, üzerinde bir arlk, vücudunda bir
titreme, korku varsa etrafn cinler sarm demektir. Bu kii hemen yeni
sürülmü bir tarlaya girerse cinler dalr (Taner 1983: 14). Cin ve perilerin errinden korunmak veya onlarn sebep olduu hastalklar engellemek için “erbet dökmek’’ de uygulanan yöntemlerden biridir. erbet,
ekerli suyla hazrlanr. stanbulda uygulamas öyledir. “Dorudan hastann kendisi veya ailesinden biri tarafndan hazrlanan erbetin üstüne üç
hlas, bir Fatiha okunup, üflenir. Gece yarsnda bir dörtyol azna ‘Bes134
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mele’ ile dökülürken “al derdimi, ver salm, biz sizin aznzn tadn
veriyoruz, siz de bizim azmzn tadn verin” denir’’ (Bayr 1972: 103).
Ayrca yeni tanlan evlerin cinlerini memnun etmek için mutfak, merdiven alt, kiler, bodrum, bahçe gibi yerlere erbet dökülür. Böylece kazann def edildii düünülür. Karakeçili Türkmenlerinde bu erbet yedi cins
yiyecekle hazrlanr (Kalafat 1999: 49). Bu iyelerin hemen hepsi ine
bçak, makas, orak gibi metalden yaplm araçlardan, duadan,
Kur’an’dan, gürültüden korkarlar. Cinlerin geldii düünülünce davul,
kazan, teneke, tencere kapa çalnp, silahlar atlr, ceviz krlr. Bu yüzden cinlere kar korunaksz olduu düünülen ve hayatn önemli geçi
dönemlerini yaayan yeni gelinler, lohusalar ve bebeklerin üzerlerinde,
yastklarnn altnda veya odalarnda bu malzemeler bulundurulur. Cinler
saydmz bu insanlarda younlaarak büyük zararlar verebilirler Çünkü
yeni hayat daima bilinmezlerle doludur. kinci defa evlenen insanlar bu
tehlikelerle karlamazlar (Westermarck 1962: 17). Zira evlilik yeni
deildir ve srlarn kaybetmitir
Cin çarptna inanlan insanlar ise önce halk arasnda ‘nefesi keskin
hoca’ tabir edilen insanlara götürülüp, okutulur. Bu cinlerin gayri müslim
olduu düünülürse kiliselere gidilip hastalarn keilere okutulduu da
bilinmektedir (Tanyu 1967: 287). Ayrca çarplan kiiler ‘bakc’lara götürülür. Aynann ve durgun suyun cinleri topladna inanld için bakclarn
malzemesi bunlardr. Cindar veya hüddam onlarn padiah ile temasa geçip,
o insan serbest brakmalarn ister. Anlatlanlara göre bazen baarr, bazen
baaramaz. Ayrca tpk nazar inancnda olduu gibi izinli ve ocakl birisine
kurun döktürülür. Eski Türkler cinlerin urad kiiye öd aac ile tütsü
yaparken, bir taraftan yüzüne souk su serper, bir taraftan da kovuç, kovuç
(kaç, kaç) diye barrlarm (Kagarl 1986: III, 163).
Göze görünmeyen ve adlarna genel olarak cin-peri denen varlklarla
ilgili inanç ve uygulamalar bu ekilde belirttikten sonra bu kabullerin
eski Mezopoyamya kültürleri (Tanyu 1967: 327), Orta Asya (Kagarl:
1986 III, 163), Amerika yerlileri (Hançerliolu, 1975: 125), skandinav
kültürleri (Campbel, 2000: 84) de dahil olmak üzere günümüze kadar
süregeldiini, Hristiyanlk, Müslümanlk gibi büyük dinlerde kabul gördüünü söyleyebiliriz. Dou ve bat ülkelerinde e kültür kalplar halinde kendini gösteren bu inançlar, skandinav mitolojisinde yolcular denizin dibine çeken su perileri, ölen savaçlarn ruhlarn derin denizlere
götüren valkiryalar, geceleri insanlar alp kaçran çayr cinleri eklinde
tannmaktadr (Hançerliolu 1975: 125). Kuzey Avrupa, özellikle zlanda
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kültüründe, dalarda yaayan cücelerin varlna, bunlarn göze görünmeyen yaratklar olduuna, belirli alanlarda hüküm sürdüklerine ve refah
getirme ya da yok etme güçlerinin olduuna inanlmaktadr. (Hjorleifur
1990: 57) Burada “Gryla’’ adn tayan, yaramaz çocuklar çantasna alp
dalara kaçran dii cücenin yannda “Yule kedisi” denilen ve içileri
tehdit eden bir olaanüstü varlktan da bahsedilmektedir. (Hjorleifur
1990: 58-59) Norveç folklorunda ise kurt ve ay, perilere ait evcil hayvanlar kabul edilmektedir. Eer bir avc onlara zarar verirse sahipleriyle
yüzlemek durumunda kalr (Vinger 1964-65: 33). Ayrca Norveç inancnda periler balk bakmndan en zengin gölleri bilirler ve buralar sahiplenirler. Bu göllerde deniz kzlar gibi baka doa üstü varlklarda yaamaktadr (Vinger 1964-65: 39).
Türk inanç sisteminde var olan iyi ve kötü ruh (yir-sub)lar günümüzdeki
konuyla ilgili inanç ve uygulamalarn en eski kalntlardr. slam öncesi
Türk topluluklar kendilerinin dnda kalan varlklar ve olaylar tamamen ruhsuz ve ölü varlklar olarak görmüyorlard. Bunlara kutsallk imaj
yüklüyorlar, korkuyla kark bir sayg da besliyorlard. Bu varlklarn
banda güne, ay, yldz, göl, rmak, pnar, da, kaya, aaç, orman, ate,
ocak gibi yer ve su kültleri gelmekteydi (Koca 2000: 170). Buralarn asl
sahipleri iye/ ruh ad verilen bu bilinmeyen güçlerdi ve onlar rahatsz
etmemek, gücendirmemek gerekirdi. Taciz edilen kötü ruhlar insann
vücuduna da girerek onu hasta edebilirlerdi. Türkçe’de hafif rüzgar anlamna kullanlan yel sözü ayn zamanda cin veya kötü ruh manasnda da
kullanlmtr. Anadoluda vücudun çeitli yerlerindeki ar ve szlara
‘’yel’’ denir. nanca göre vücudumuza giren kötü ruhlar bu arlar yapmaktayd (Ögel 1971: 309). amanlarn görevlerinden biri de bu ruhlar
ya da cinleri hastann vücudundan uzaklatrmakt.
Türkler, tabiat varlklarnn canl birer ruh tadn düündükleri gibi
bütün insanlarn da birer e ruhunun bulunduuna inanyorlard. Yakutlar
buna “ija kl’’ (e ruh) adn vermilerdi (nan 1972: 81). KrgzKazaklarn inançlarndaki “e-arva” (e ruh) da ayn eydir. Bazen bu e
ruh tilki, kartal gibi hayvan ekline de dönebilirdi (nan 1972: 82).
Kagarl’nn bildirdiine göre sadece insanlarn deil, Türk topluluklarnn veya yerleim bölgelerinin de “çw’’ ad verilen koruyucu cinleri
vard. ki bölgenin halk birbiriyle savarsa, onlarn cinleri de kendi halkn korumak için aralarnda çarprlar, cinlerden hangi taraf galip gelirse, onlarn koruduu halk da zafer kazanm olurdu (Kagarl 1986: III,
225). Anadoludaki inana göre de her yerin belli cinleri vardr. Yabanc
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cinler baka yerlerde barnamazlar (Taner 1983: 14). Bunlar da tpk insanlar gibi savap birbirini öldürürler
slamiyetin Türkler arasnda yaygnlamasndan sonra Kur’an- Kerimdeki cinlerle ilgili çeitli ayetler, gelenekteki bu kabullerin dini bir dayanak
bulmasn salamtr. Kur’ana göre “cinler, k ile ate karmndan
yaratlm, insann derisinden bile geçebilen, ölümlü, iman etmekle yükümlü, insana sayg göstermesi gereken istedikleri zaman görünme özelliine sahip varlklardr. Dinsiz ya da Müslüman olabilirler. syanc olanlar kötü cinlerdir ki bunlara eytan da denir. eytanlarn en kötüsü ise
blistir. Bunlar insanlarn yakn geçmiini ve geleceini bilebilirler’’
(Bilmen tarihsiz: Ayet: 55-15, 15-27, 46-29, 30-31, 72) Görüldüü gibi
“slamiyetin onaylad cin inanc, daha önce çok çeitlilie ve ilevsellie sahip olaanüstü varlklarn yerini alm, onlar asimile etmi, ya da
onlar kendi bünyesine katarak çerçevesini geniletmitir. ’’(Çobanolu
2003: 131). Sözlü gelenekteki cin-peri anlatlarndaki pek çok motif,
Kur’anda verilen bilgilerle örtüürken, baz efsane motifleri de bunlarla
karm ortaya yeni bir inanlar dizisi çkmtr.
Konuya tp bilimi açsndan ksaca bakarsak, görünmeyen varlklarn
gerçekliini reddeden psikoloji, bunlarla karlatn ileri süren insanlarn hasta olduunu söylemektedir. llisiyon veya halucination terimleriyle
ifade edilen bu tür anlatlar “objelerden gelen enerjinin, duyu organlarn
etkileyerek bir dürtü yaratmas, ancak oluan hayallerin herhangi bir nedenle hatal olarak alglanmas (illusion), ortada bir nesne bulunmad
halde, sensoniyel bir alg olarak dar vuran mental bir hayali alglama
(hallucination)eklinde tarif edilmektedir (Adasal 1977: 73). Yine psikiyatriye göre tabiat üstü varlklarla evlendiini düünme bir akl ve ruh
hastal belirtisi, yani fonksiyonel ya da organik psikozlarn semptomlardr. Bu psikozlarn içinde izofreni ve paranoya saylabilir. ayet bu
duruma bakalar da inanyorsa bu psikiyatride yarglama bozukluu
olarak adlandrlr (Adasal 1977: 427-432).
Halk bilimi açsndan konu deerlendirildiinde, inanç alanndaki verilerin
pozitif bilimlerdeki yöntemlerle incelenemeyecei görülür. Toplumlarn
kültürel çevresi dediimiz dil, din, bilgi, inanç sistemleri gibi kavramlarn
kendilerine ait özel aratrma, snflandrma, analiz, sentez yöntemleriyle
ortaya konmas gerekmektedir. Bu yazda tabiat üstü varlklar inançlar çerçevesi içinde ele alndndan konu bu balamda irdelenecektir.
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nançlar doruluu snanabilen kavramlar olmayp sadece bir doru sunma durumu ve bir tasarmdr. Onlarn mutlaka bir gerçee uygun olmas
gerekmez. Bu yüzden masallardan metafizie kadar bütün hayal ürünlerini kapsarlar. ‘’ nanç bilginin bittii yerde balar. nsanlar bilmediklerini
hayal gücüyle tanmlamaya çalrlar. Pratikte denetlenen inanç inanç
olmaktan çkar, bilgi olur’’ (Hançerliolu 1975: 269). Diyebiliriz ki bilgi
yetersizlii insanlarn inançlara yönelmesi için bir itici güçtür. Ayrca
insandaki hayal gücü de snrsz ve sonsuz bir özgürlüe sahiptir. Bu
durum bilinmeyenin çeidini arttrarak inanç tablosunu zenginletirir.
nanç mekanizmasnn yapsnda bilinmeyene bilinenin özelliklerini yaktrma yani bir çarptma ve yanstma ilemi de vardr. Olaanüstü varlklarn ekillerini bilemediimiz için, onlar tandmz modeller olan
insan veya hayvan eklinde tasvir etmemizin temelinde bu yanstma ileminin olduunu söyleyebiliriz.
Bilinmeyen bir zaman içinde, bilinmeyen bir olayn ortaya çkmasndan
sonra doan bir inanç ögesi belli bir zaman sonra toplumun genelinde
kabul görerek ortak inanç unsuru haline gelir (Çelik 1995: 21). Her hangi
bir konuya, duruma inanan birey bu inancn sebeplerini bilmez, bilmeye
gerek de duymaz. Onun için önemli olan içinde yaad toplumun bireylerinin neye inandklardr. Yani inanç bir duygu ve düünce hareketi
halinde insann iç dünyasna hakim olmaktadr (Tatlolu 2000: 152).
Ayrca inanlarn alt yapsnda onu ekillendiren, sosyolojik, psikolojik,
tarihi ve kültürel dinamikler vardr. Her inanç bunlarn bir bilekesidir.
Zaman zaman toplumlarda görülen psikolojik basklar, ekonomik çkmazlar, dini sapmalar, eitim yetersizlikleri inançlarn eklini deitirip, derecelerini arttrarak hayatmzn hemen her alannda karmza çkmalarna
sebep olurlar.
nsanlarn gördüklerini, duyduklarn eksik ve yanl yorumlamalar sonunda kapldklar birtakm vehimler, bir uyarcy hatal olarak alglamak, çeitli engellerden dolay yerine getirilemeyen istekleri tatmin arzusu, manevi bir güvence arama ihtiyac, dini bilgi eksiklii, bireyin bakalarnn gözünde farkl görünme istei, açklanmasndan utanç duyulan
olaylarn topluma bildirilmesi zorunluluu, bilinmeyeni hayal gücüyle
tanmlama ve merak cin-peri anlatlarn körüklemektedir. Özellikle cinlerin hayvan eklinde düünülmesinin sebebi bunlarn faal kuvveti temsil
etmelerinden (Westermarck 1962: 17) ve canl eyler arasnda hayvanlarn en esrarl yaratklar olmalarndandr
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Günümüzde konuyla ilgili bir an-tecrübe yaayp yaamadn sorduumuz kiiler; bunlar görmediklerini “artk insanlarn kendilerinin cin
olduunu” söyledikten sonra “annemden, ninemden, dedemden duyduuma göre” diye balayarak konuyu pekitirip, dorulayc yeni örnek
olaylar anlattlar. Tespitimize göre tabiat üstü varlklarla ilgili anlatmlar,
bu varlklarn kendi mitolojisini ürettiklerinin göstergesidir. Çünkü olaylardaki olaanüstü özellikler ‘’mucizesiz inanç yoktur’’(Malinovski,
1990-73) ilkesini bize hatrlatmaktadr.
Ayrca konuyla ilgili sözlü aktarmlarda olaanüstü varlklar, yerel yaayn özellikleri içine yerletirilmitir. Deniz kenarnda, ormanlk bölgede, bozkrda, dalk yörelerde yaayanlar tank olduklarn iddia ettikleri
olaylar bölgesel özellikleri yanstarak anlatmaktadrlar. Bu aktarmlarda
yörenin corafyas, dil özellikleri, yeme içme alkanlklar, yaay ve
dünyay alglay tavrlar dikkat çekici biçimde farkllar. Mesela Karadeniz bölgesindeki cin- peri hikayelerinin arka plan ile Güney bölgelerimizdeki anlatmalarn arka plan farkldr. Fakat bütün hikayeleri birletirici özellik ise hepsinde gerilim, korku, merak unsurlarnn çok youn
olmasdr. Hatta tema bunlar üzerine kuruludur. Bu yüzden cin - peri
hikayesi dinleyen çocuklar oldukça etkilenir. Bu anlatlarn mesajlar da
vardr. Temiz olmak, temizlik kurallarna uymak, bebeklerin ve
lohusalarn salna dikkat etmek, bilinip tannmayan insanlarn çarlarna kulak vermemek, küçük çocuklar koruyup, kollamak, geç saatlerde
her türlü tehlikeye açk, ssz yerlerde dolamamak, ba bo dolaan hayvanlara dikkat etmek, din ve ahlak kurallarna uymak, bunlarn
balcalardr.
Sonuç olarak; cin-peri-cad inanmalar halk kültürü aratrmalarnn önemli konularndan biridir. Bu gün sözünü ettiimiz olaanüstü yaratklarla ilgili inan ve uygulamalar magazin aratrmalarnda, özel televizyon kanallarnn proramlarnda ele alnarak, özellikle genç kuan ilgi
alan içine dahil edilmektedir. Bu varlklarla temasta olduklarn söyleyen, onlar davet edebildiklerini iddia eden, onlardan nasl yararlanlacan bildiini ifade eden insanlar vardr. Hayatmzn akndaki aksaklklarda bu varlklarn suçlu olduu düüncesi yaygnlamaktadr. nsanlar
çarpp hasta eden, aldatan, kar-kocay ayran, deerli eyalarmz çalp,
saklayan onlardr. Günümüzde popüler hale gelen bu güçlerin her çeidi
bilinmezlik, gizlilik dünyasnn vazgeçilmez varlklar olarak yaamaya
devam etmektedir. Böylece onlarn geçmi zamanlarn ölü varlklar ol139

bilig, K / 2005, say 32

madklarn, günümüzde yeni fenomenler yaratan, yaayan folklorik dinamikler olduunu söyleyebiliriz
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Supernatural Beings and Beliefs Concerning Them
Assist. Prof. Dr. Aye Duvarc*
Abstract: There are many beliefs in and applications of beings that
are not defined but believed to have supernatural, secret powers in
the oral narratives of Turkish folk tales. Even though these beings
are generally known as ‘genies’, ‘fairies’ and ‘witches’ some of
them have names such as ‘Kara Koncolos’, ‘Congolos’, ‘Karakura’, ‘Kara-Korak’, ‘Kamos’, Kay Ayak’, ‘At Binen Cin’,
‘Çaramba Kars’, ‘Arlk’ and ‘Albast’. This article talks about
the identities of these mysterious beings, the environment they live
in, their relationship with each other humans and avoiding the
harms they can get from each other. At the same time this article
also studies how these beings were identified as earth-water
spirits, their position in the Islamic era, their identification as
‘genie’ in the Koran and how they were studied through
psychology with the influence they had on the human mind.
Finally the topic has been evaluated through folk studies and it has
been concluded that beings of this kind have been seen in Eastern
and Western cultures through frames of similar beliefs.
Key words: Supernatural beings, Anatolia, beliefs concerning
supernatural beings.
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Sverxestestvenn§e su´estva i svwzann§e s nimi
ponwtiw, verovaniw i deystviw u türkov
Ayþe DUVARDJÝ, k.n., do]ent
Rezüme: Sredi ustn§x rasskazov v türkskoy narodnoy
folkloristike est# mnojestvo verovaniy i deystviy,
svwzann§x s neizvestn§mi su´estvami, imeü´ix
sverxestestvenn§e osobennost i tayn§e sil§. Oni
izvestn§ pod ob´im nazvaniem “djin”, “peri”l je
“ved#ma”. No est# i otdel#n§e imena, takie kak
“karakonsolos”, “karakura”, “karakorþak”, “kamos”,
“kay§m awk”, “at binen djin”, “çarþamba kar§s§”,
“ag§rl§k” i “albast§”. V +toy stat#e rasskaz§vaetsw ob
+tix
tainstvenn§x
su´estvax,
ix
srede,
vzaimootnoþeniwx mejdu soboy i s lüd#mi i tom, kak
za´itit#sw ot nx. V dannoy rabote opredel ets 
mesto +tix su´estv, imenuem§x v doislamskiy period
zemn§m i vodwn§m duxam, ukaz vaets na upominanie
ix v Korane pod nazvaniem “djin” i rasskaz§vaetsw o
x psixologiçeskom
vliwnii
na
lüdey.
Tema
rassmatrivaetsw s toçki zreniw folkloristiki. Avtor
ukaz§vaet na to, çto skazaniw ob +tix su´estvax v
vostoçn§x i zapadn§x kul#turax predstaüt pered nami
v sxojix formax verovaniy.
Klüçev§e slova: sverxestestvenn§e su´estva, Anatoliw,
verovaniw, svwzann§e s sverxestestvenn§mi su´estvami
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