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G�R��: 
 
 Biz bu bildirimizde, Türklerin eski inanç sistemleri olarak bilinen, Gök Tanr�/Ulu 
Tanr� �nanc�’nda da  uygulama  örneklerini görebildi�imiz ve �slami dönemde de varl���n� 
sürdüren tavaf veya dönme, dönülme  inanç ve kavram� üzerinde duraca��z. Bu inanc�n insan 
hayat�n�n çe�itli safhalar�na yans�y���n� kar��la�t�rmalar yaparak örnekleyece�iz. Sözlü 
kültürün yan� s�ra, sadaka, sa�altma ve yas merasimleri gibi uygulamalar üzerinde duraca��z. 
Tespitlerimizi Diyarbak�r’� merkeze almak suretiyle Türk dünyas�n�n muhtelif yerlerinden 
derlenilen bilgilerle kar��la�t�rmak suretiyle de�erlendirme�e çal��aca��z. Tavaf inanc�n�n; 
inanç sisteminin kapsam�nda bulunan, adanma, güç alma veya verme, s���nma veya korumaya 
alma gibi, kültler, kotlar tema ve motiflerle olabilecek ba�lant�lar� üzerinde durmaya 
çal��aca��z. Böylece halk inanç kültüründe ya�amakta olan bu konudaki tespitlerimizden 
hareketle ortak payday�  tart��maya açaca��z. Diyarbak�r halk inançlar� kültüründen yolu 
ç�karak geni� bir çevreyi taramay� amaçlamaktay�z. 
 
 Bildirimizde geçen Türk halk inançlar� ifadesi ile her hangi bir �rk� veya kavmi de�il 
Türk kültürlü halklar� kastediyoruz. Bize göre Türklük bir kültürel olgudur. Bu olgu birlikte 
ya�ayan halklar�n eseridir. 
 
MET�N: 
 Kuzey do�u Anadolu’da Kars ve çevresinde sadaka verilece�i zaman “ba��n gözün 
sadakas� olsun” denilir. Bu ifade Diyarbak�r, Malatya ve Elaz�� gibi daha bir çok yerde 
ya�amaktad�r. Geçmi�te büyüklerimiz sadaka verecekleri zaman ba��m�z�n etraf�nda 
doland�r�r sonra fakire verirlerdi. Azerbaycan’da bu uygulama ba��na f�rland�rmak olarak 
ya��yor. Çok eskiden fitre verecek kimse fitreyi alacak olan kimseye üç defa ald�n kabul ettin 
mi der ve alan da ald�m kabul ettim derdi. Çok daha eskiden 1930’lu 1940’l� y�llarda fitrenin 
de ba�a doland�r�ld���n� duymu�tum. Bu uygulamay� din ad�na do�ru bulmayanlar da vard�. 
Ölen bir kimsenin fakire verilecek olan geride kalan bir k�s�m e�yalar� fakire verilmeden evvel 
yetimlerinin ba��na döndürülürdü. Anadolu’nun bir çok 
                                                                                                                                           
Yerinde bu arada Diyarbak�r ve çevresinde bir kaza atlatan kimse verece�i sadakay� ba�� 
etraf�nda doland�r�rd�. Nahc�van’ta, Erbil’de Diyarbak�r’da ve daha bir çok yerde s�k�nt�l� bir 
rüya gören ba�a doland�rmak suretiyle sadaka verir. Muhatab�n rencide edilmemesi ve 
yap�lacak hay�r�n gizli tutulmas� gerekti�inden hareketle niyet de�i�mezken doland�rma 
uygulamas� zamanla kalkt� Örnekleri art�rmak mümkündür. Verilen sadaka veya i�enilen 
hay�r Allah r�zas� için yap�l�yor. Korunmas� istenilen veya korundu�u için �ükran ifade edilen 
kimsenin ba��n�n etraf�nda döndürülüyor. Sadaka veya benzeri olan nesne ise fakire veriliyor. 
Korumay� yapan veya yapmas� talebinde bulunulan, korunan veya korunmas� dile�inde 



bulunulan ve �ükran ifadesinin gerçekle�tirildi�i  kimse veya kesim vard�r. Bat� ve Do�u 
Anadolu’da bayku�un ötü�ünden gelebilecek bir zarardan korunmak niyetiyle ona ekmek 
falan at�l�r. Bazen da bilhassa Do�u Anadolu’da bir k�s�m sa�altma uygulamalar�ndan sonra 
�ükran duygusunu anlatma ad�na köpe�e etmek türü yiyecekler verilir. Balkan Türklerinde bir 
büyünün bozulmas� isteniyor ise, büyü yat�ld��� san�lan kimsenin ba�� etraf�nda tuz 
doland�r�l�p fakire verilir. Veya bir kal�p sabun akarsuya at�l�r. Sabun eridikçe büyünün 
bozulaca��na inan�l�r. Bu tespit Diyarbak�r için de geçerlidir. Bu dini uygulama da bir enerji 
nakli mi vard�? �slam’daki tavaf inanç ve kavram� ile ili�kisi üzerinde durulabilir mi idi. 
 
 Kars’ta , Azerbaycan’da, Erbil’de ve Diyarbak�r’da bazen sadaka verilirken ve bazen 
de irade d��� bir kayba u�ran�nca “kadan� belan� als�n” veya “kadam belam için” denilir, bir 
e�yan�n veya �ahs�n ilgili �ahs�n etraf�nda döndürülür. Böylece verilen sadaka adeta ileti�imi 
sa�layan hatt�r, i�lem onun üzerinden yürütülmektedir. Anadolu’nun sair kesimlerinde de 
Gada almak inanc� yayg�nd�r.(A.Z.Özdemir, Öyküleriyle A��tlar, Ankara, 1994, Sh.330) 
 
 “Kadan al�m A��k Fatma 
 Sen mi diktin terni�ini 
 Hocas� k�rg�n salmas�n 
 Mollahmet’in yerni�ini” 
 
 Tavaf’� �slam dini kaynaklar�nda Bakara  Suresi’nin  158. ayetinde “...Kim Hac veya 
Umre yaparsa onlar� da tavaf etmesinde günah yoktur” buyurulmaktad�r. Ayn� surenin 125. 
ayetinde ise, “Biz, Beyt’i (Kabe’yi insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer k�ld�k. Siz 
de �brahim’in makam�ndan bir namaz yeri edinin (orada namaz k�l�n) �brahim ve �smail’e 
tavaf edenler ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için evimi temiz tutun, diye 
emretmi�tik.” Buyru�u vard�r. Safa ile Merve, Kabe’nin do�u taraf�nda iki tepenin ad�d�r. 
Hacer validemiz, Hz. �smail için su ararken bu iki tepe aras�nda yedi defa ko�mu�tur. Bugün 
hac ve umre için Beytullah2� ziyaret ve tavaf edenler ayn� zamanda, Safa ile Merve aras�nda 
sa’y ederler. 
 
 1970 y�l�nda Erzurum’un Yolgeçen köyünde çok büyük bir yang�n ç�kar itfaiyeye 
ra�men köylü  bu ot yang�n�n� bir türlü söndüremez. Köyün imam� Hac� Haf�z Efendiyi 
yard�m� için ikna ederler. Hac� Has�z Efendi �sra Suresi’ni okuyarak yang�n�n etraf�nda 
uçarcas�na 7 defa dola��r ve yang�n an�nda söner. 
 
 Afyon ili �çcehisar ilçesi Seydiler köyünde yatmakta olan ve Horasan Eri oldu�u ifade 
edilen Hasan-� Basri (Hasan-� Basri bin Habib’in türbesi etraf�nda �ifa bulmalar� için kuduz 
hastal��� olanlar 3 defa dola�t�r�l�r daha sonra hasta oturtulup kafas� tekke�in taraf�ndan 
s�vazlan�r. 
 
 Afyon ili �uhut ilçesi Efe kasabas�nda yatmakta olan Efe Sultan’�n türbesi etraf�nda, 
Romatizmal� hastalar, aya�� tutmayanlar, çocu�u olmayanlar dola�t�r�l�rlar. Daha sonra 
mezar�n alt�ndaki deliye hastal�kl� uzuv sokulur ve delikten ç�kar�lan toprak �ifa niyetine 
yenilir 
 
 Amasya’n�n merkez Serçoban Köyü’nde. Türbesi bulunan Serçoban’�n çok sab�rl� 
oldu�u, sürüden kaçan koyunu metfun bulundu�u tepede 7 defa doland�rd�ktan sonra, 
“mübarek hem beni ve hem de kendini yordun” diyip b�rakt��� rivayet olunur. 
 



 Tokat ili, Zile ilçesi �eyh Nusreddin Tekkesi Köyü’nde yatmakta olan �eyh 
Nusreddin’in türbesi etraf�nda 7 defa dönenin dile�inin olaca��na inan�l�r. Geçmi�te 
Tekke’nin bahçesindeki dut a�ac�n�n dallar� aras�na konulan su ile y�kan�lmas� halinde 
Hummal� hastalar�n �ifa bulacaklar�na inan�l�rd�. 
 
 Bingöl Karir bölgesinde alevi inançl� Müslüman Zazalar, ulu zatlar�n mezarlar� 
etraf�nda dönerler. Sultan Kuteybi’yi 7 defa ziyaret edip kurban kesenin, Beyti ziyaret etmi� 
sevab� kazanaca��na inan�l�r. Ayr�ca burada türbenin etraf�nda kendisi ile birlkte kesece�i 
hayvan� doland�ran ziyaretçiler de olur. �anl�urfa’n�n K�sas bölgesi alevi inançl� Müslüman 
Türkmen kesimde de benzeri tesbitlerimiz olmu�tur. 
 
 Türbeler etraf�nda tavaf yap�ld���na geçmi�te daha s�k rastlan�rd�, görevliler dine ayk�r� 
bulduklar� için �imdilerde oldukça azald�. Biz Hakasya’da, Da�l�k Altay’da kutsal dikili ta�lar 
etraf�nda 3 defa dola��ld���na �ahit olup resimlemi�tik. Prof. Dr. Muharrem Kas�ml�’dan , 
Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün  Türk dünyas� genelinde, inanç ve sözlü edebiyat ürünleri 
itibariyle tavaf konusunu inceleyip, �stanbul Türkiyat Enstitüsü dergisinde ne�retti�ini 
ö�rendik ancak maalesef henüz bu esere ula�amad�k. 
 
 Tavaf olay�na ilkin Mezar-� �erif, Afganistan’da Hz. Ali’nin Türbesi’nde �ahit oldum. 
Sonra Buhara’da �ah-� Nak�i Bendi Hazretlerinin türbesinde rastlad�m. Giderek o gözle 
bakmaya ba�lam�� olmal�y�m Söyüt’te Osman Gazi türbesi’nde ve di�erlerinde görme�e 
ba�lad�m. �ran’da Kum’da ve Me�et’te Mahsume/Hz.Fatma ve �mam R�za’n�n Türbesi’nin 
türbesi bid’at oldu�u inanc�ndan hareketle olmal� maddi müdahale ile önlenilmi�tir. Me�et’e 
inecek �ran’l� pilotlar�n piste inmeden hava türbeyi tavaf ettikleri ifade edilmi�ti. 
Diyarbak�r’da türbelerin etraf�nda dönülmesinin do�ru olmayaca��n� aç�klayan din 
görevlilerine de rastlam���md�r. 
 
 Tavaf konusunu gündeme getiri�imizin sebebi, bu inanc�n Muhammedi �slam inanc�na 
girmeden evvel, eski Türk inanç sisteminde olup olmad���  ile bildirimizin giri� k�sm�nda da 
belirtti�imiz gibi tavaf tespitinin eski Türk inanç sisteminin di�er ö�eleri ile ba�lant�s�n� 
ara�t�rmakt�r. Bu tespit bizi, Türklerin eski dinlerindeki, vatan-hakan ve vatan-kutsal 
ba�lant�s�na götürebilir diye dü�ünüyoruz. 
 
 Eski Türk ölüm merasimlerinde yap�lan Yu� Törenleri’nde hakan�n ve üst düzey 
devlet yöneticilerinin bilhassa büyük komutanlar�n definlerinden sonra, di�er komutanlar 
atlar� ile birlikte ölenin mezar� ile birlikte, 7 veya 9 defa h�zla dönüyorlar ve yüzlerinden kan 
ak�t�yorlard�. Veya mezar�n etraf�nda at ko�tururlarken üzüntü sesleri ç�kar�yorlard�. �üphesiz 
bu bir atl� tavaf olay� idi. Yap�lan merasimle Gök Tanr�/Ulu Tanr�’ya bir mesaj veriliyordu. 
Hakan veya bey belki farkl� derecelerde ama kut bulmu�lard�.Bakara Suresi ile etraf�nda tavaf 
olunan da tap�lan de�ildi, inanc�n bir vecibesi olarak, dinin sahibi, tabi olanlar ve adeta bir ara 
istasyon veya trafomu vard�. Yug merasimi ile yüzlerin y�rt�lmas� ile dökülen kanla anlat�lmak 
istenilen ne idi. “onsuzlu�a dayanam�yoruz bizi de al” “sen gittikten sonra biz de kalmak 
istemiyoruz.” “o bizim çok azizimizdi ona merhamet et” “sen Tanr� indinde muteberdin bize 
de �efaat et” ve benzerlerinden hangi inanç yu�daki uygulamaya esas olu�turuyordu? Netice 
bir etrafta dönme ve bu dönmeden hareketle bir enerji hareketi vard�. 
 
 �uras� muhakkak ki, kutsal olan ile onu kutsal kabul eden aras�ndaki ileti�im 
�ekillerinden birisi de tavaf/dönme idi Yörükhan, “Eski Türklerde görülen bir a�ac� takdis 
ederek etraf�nda raks etme veya bir suyun etraf�nda ayin yapmak tabiat hadiselerinin takdisi 
demek olmakla beraber, iptidai �amanl���n içinde bir harekettir” (Prof. Dr.Yusuf Ziya 



Yörükhan, Müslümanl�ktan Evvel Türk dinleri, Notland�ran ve Yay�na Haz�rlayan Turhan 
Yörükhan, Ankara, 2005 Derken, biz dinleri çok say�da de�il, Hz. Adem’den itibaren Allah’�n 
tek dini oldu�una inan�yoruz. Konunun burada tart���lmas�  alan�n eserleriyle tan�yabildi�imiz 
en usta isminin te�hislerine kritik getirmek gibi bir niyetimiz de olamaz.A�aç ve su  Türk 
inanç kültüründe birer külttürler. Hocam�z�n vurgulad��� husus ile irdelemeye çal��t���m�z 
bahis aras�ndaki ba��nt�, a�aç ve suyun da etraflar�nda güç olu�turan birer enerji  kayna�� 
olmalar�d�r. Nitekim Tahtac�larda gelin o�lan evinin önüne gelince, damatla beraber evin 
önündeki yemek oca�� etraf�nda 3 defa doland�r�l�rlar. Kurban kan�na basarak geçer, ye�il 
yapraklarla kap�ya tere ya�� sürer veya at nal� çakar, aya�� ile su kab�n� döker, kap�ya gerilmi� 
ipi, gelin kopar�r, içeri girer, oca�a niyaz eder. (Ali Selçuk, Tahtac�lar, �stanbul, 2004 Sh.178) 
Bu tespitte de tavaf motifi ile ocak kültü ve saç�/sadaka bir arada sergilenilmektedir. 
 
 Bizim tavaf olay�na ilgimizi çeken sebeplerden birisi Azerbaycan Türkleri aras�nda 
ya�amakta olan “ba��na dönüm” sözü olmu�tur. Tarad���m�z alan�n merkezine Diyarbak�r’� 
al�� sebebimiz ise 1962-63 y�llar�nda bu söze Diyarbak�r’da da rastlam�� olu�umuzdur. 1980’ 
lerde bu tespiti teyit etmek istedi fakat bilindi�ine rastlayamad�m. Bana Urfa  yöresini adres 
olarak verdiler. Oradan da Kerkük’e yönlendirildim. Erbil’de hala ya�ad���n� han�mlar 
aras�nda rastlad�m. Elaz��’da “ba��na ölüm” deyimi biliniyordu. Aras vadisinde “ba��n için”  
veya “ba��m için” tarz�nda bir yemin �ekli vard�r ki, ölüm üzerine ant anlam�na gelir. Kars’ta 
söylenilen bir Azerbaycan türküsünde; 
 
 Anacan a�r�m al�m 
 Anacan kurban olum 
 Goy dolan�m ba��na 
 
 Gibi ifadeler geçiyordu. Keza, Dona/Debed Çay�ndan bilgi almak isterken; 
 
 “Ba��na döndü�üm han gemiciler 
  Dona, senden Garip garda� geçti mi?” 
 
 Diyecektir. (�ureddin Memmedli, Garapapag Edebi Borçal�, Baku, 2002 Sh.28) 
 
 A��k Gurbani, Benöv�e/Menek�e isimli �iirinde 
 
 “Ba��na döndü�üm ay ge�eng peri, 
 Adetdir, dererler yaz benöv�eni! 
 A� nazik elide bir deste ba�la, 
 Ter buhak alt�nda düz benöv�eni” demektedir. 2005 sonbahar�nda , Azerbaycan 
Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü’nde Azerbaycan halk edebiyat�nda ba��na dönme 
temas�n� soru�turmak istedim. 20 den fazla el �airinin �iirlerine yans�d���n� gördüm. 
Bunlardan Ferhat Ferhatla2n�n bizim için derledi�i baz� örnekleri verelim;  
 
 A��g Elesger-Dolan�r, 
 “Ah�am-sabah çe�me, senin ba��nda 
 Bilrsenmi, neçe canlar doan�r. 
 Büllur buhag, lale yanag, a� gabag, 
 �ahmar zülfü peri�anlar dolan�r.” (Elesger Oca��, �ehirler, Bak�, Yaz�c�, 1991, s.12” 
 A��g elesker-�ncimerem, 
 “Firgrtinden sar�l�ban solanam, 
 �zin versen, yar, ba��na dolanam. 



 Elli yol çap�lam, yüz yol talanam, 
 Bir �ey deyil dövlet-mal, incimerem. /a.g.e. s.17) 
 A��g Elesger-Geldimi 
 “Ba��na döndü�üm, a Nergiz xan�m 
 Meclisine geyri-canan geldimi. 
 Sene gurban olsun bu �irin can�m, 
 Qeddi mina, ga�� kaman geldimi. (a.g.e. s.55) 
  
 Molla Cume-Belece, 
 “Ba��n�a döndüyüm, ay Molla Kerim, 
 Bir güzel görmü�em üzü blece. 
 Zenn etdim düxterin hüsnüdü mehbub, 
 Ebrular alt�nda çe�mi alaca.”( molla Cüme, Eserleri, Toplay�p Yaz�ya Alan� ve Tertip 
Edeni  Pa� Efendiyev, Bak�, 1995  60) 
 
 Molla Cuma-Eziz, 
 “Ba��na döndüyüm xublar�n �ah�, 
 Zülfünü özüne ad etma, Eziz. 
 Versin Murad�n� ol gadir Allah 
 Xudadan özgeye dad etme, Eziz.” (a.g.e. s.88) 
 
 Molla Cuma-Gerek, 
 “Ba��na döndü�üm xanlar, erenlar 
 Xidmetinde ixlas�nda duranlar 
 Bir ele �ahbaz�n gücün görenler 
 E�gin ate�inde gaynamag gerek.” (a.g.e. s.112) 
 
 Borçal�’� �air Nebi-Gül Ondan A�la 
 “Ba��na döndü�üm xublar�n �ah�, 
 Melul etme könlü gül, ondan a�la 
 Yand�rd�n cismimi döndürdün göze, 
 Derdi-ehval�m� bil,ondan a�la.” (Borçal� �air Nebi, Elesi Var, az MEA Folklor 
Merkezi, Bak�, 2003, s.39) 
 
 A��k Abbas-Eleman 
 “Ba��na döndü�üm, ay Gülgez Peri! 
 Emerler leblerin aman, eleman! . 
 Badi-seba mennen yaman ya��d�r, 
 Da��dar tellerin aman, eleman! (A��g Elesger, Bak�, Yaz�c�, 1998 s.4) 
 A��k Abbas-Öp 
 “Gönül Mecnun kibi yay�n da�lara 
 Eyil bu Lalenin  duda��ndan öp. 
 Pervanetek dolan yar�n ba��na 
 Arala tellerin gaba��ndan öp” (a.g.e. s.8) 
 
 A��g elesker-Dolan�r 
 “Ad�m elesgerdi, göyçe  mahal�m, 
 Dolan�m ba��na men derdin al�m. 
 Hüsnün �ölesine xeste xeyal�m, 
 Pervanedir, �emistanlar dolan�r.” (a.g.e. s.25) 



 A��g Elesgar, Say�lan Meni 
 “Ba��na döndüyüm, ay telli senem, 
 Qovma dergah�ndan, say�lam, meni! 
 Öllem bu derdinen, men dirilmemerem, 
 Çal�p zülfün kimi say ilan meni.” (a.g.e. s.94) 
 A���  Elesger-Mollalar 
 “Molladan gileyliyem, 
 Dönüm, efendi, ba��na! 
 Eyle�ir meclisimde 
 Söhbetim gelir xo�una.” (a.g.e. s.71) 
 
 
  
 
  
  
   
 
            Giderek ba��na dönen kimsenin ba��na dönülecek kimseye gelebilecek felaketlere, 
ac�lara talip oluyordu. Azerbaycan’dan dinledi�imiz birçok hikaye ve efsane, ölüm 
dö�e�indeki e�i veya çocu�u için, bu �ekilde yakaran anne veya e� onlar�n hayatlar� için, 
kendi can�n� feda ederek kurtulmalar�n� sa�lam��t�. 
 
 Azerbaycan’da bir çok yerde Türkiye’de  Kars, Ardahan ve I�d�r yöresinde Do�u 
Karadeniz’de  Trabzon civar�nda  bir kimsenin etraf�nda dola�man�n do�ru olmayaca��na 
inan�l�r kurban anlam�na gelir.”Ba��mda dönüp durma” denir. �imdilerde pek görülmüyor 
olsa Anadolu’da ve bu arada Güneydo�u Anadolu’da, türbelerin etraf�nda dolanan kimse yan� 
s�ra koç da doland�r�rd�. 
 
  
 
 Di�er taraftan eski Türk inançlar�n�n devam eden yasla ilgili izlerinde yu� gelene�i 
a��tç� kad�nlar�m�zla taraf�ndan ya�at�lmaktad�r. Ölünün yak�nlar� bilhassa ya�l� kad�nlar, 
saçlar�n� yoluyor, yüzlerini t�rnakl�yor ve sinelerini dövmektedirler.A��t gelene�i a��tç� 
uygulamas� do�u Anadolu’da ve bu arada Diyarbak�r’da da daha ziyade k�rsal kesimde 
ya�amaktad�r. Bilhassa kad�n yas meclislerinde görülen bu tür uygulamaya “sen de�il de ben 
öleydim, senden sonra bana ya�amak haram” �eklinde bir anlam m� vermeliyiz? Tespitin bu 
boyutu irdeledi�imiz konu itibariyle sadece yan bilgidir. Biz tavaf veya ba��na dönmek suret 
ile Mutlak Olan’a  mesaj verilirken zaten var olan ve fakat özel bir enerji ortam�n�n da 
olu�turuldu�u üzerinde duruyoruz. 
 
 Bu tespitlerimiz biraz daha geni�letince, yeni gelin gelmi� evin etraf�nda tavaf 
edildi�ine veya benzeri hallerde  evlerinde etraf�nda dönüldü�üne �ahit olduk. Evvelce kutsal 
kayalar�n veya kutsal ta�lar�n etraf�nda mistik turlar�n at�ld���n� gözlemi�tik. Nihayet, Hac� 
Alaylar�, Gelin Alaylar� münasebeti ile köyün etraf�nda topluca dönüldü�ünü 
gözleyebiliyoruz. Tahtac�larda gelin o�lan evine götürülürken üç defa mezarl���n etraf�nda 
doland�r�l�r daha sonra o�lan evine vas�l olunur.Ali Selçuk, a.g.e.) 
 
 Bu arada evin e�i�inin alt�nda ev iyesinin oldu�una evi ve halk�n� yabanc�lara kar�� 
korudu�una inan�l�r Bu inanç Diyarbak�r’da da oldu�u gibi Diyarbak�r’da ayr�ca ba�lar� 



korudu�una ev sahiplerine dokunmad���na ve Erbil’de de Erbil Kalesi’ni koruyup kale/�ehir 
halk�na dokunmayan y�lan�n varl���na inan�l�rd�.Tahtac�lar’ odada sopadan temsili e�ik yap�p 
geli ve damad�n ilkin bu simgesel e�ikten atlamalr�n� sa�lar sonra dedeye niyaza geçilir.Ali 
�afak, a.g.e.) O�lan evinden k�z evinin bulundu�u köye  gelen alaydan, k�z�n köyündeki 
delikanl�lar�n “yol” veya “toprak bast�” ald��� da bilinmektedir. Eski Türk inançlar�ndaki yer-
sub inanc� ve kutsal Ötüken anlay��� giderek �slam’daki topra��n kutsiyeti konular� ba�lant�l� 
olmakla birlikte tart��maya açt���m�z konu ile ayn� �eyler de�illerdir. 
 
SONUÇ: 
 
 �u sonuca var�labilir mi? Türkler �slamiyet’e girmeden evvel de mensubu 
bulunduklar� inanç sistemi itibariyle, tevhit inanc�na mensup olduklar�n�, tavaf uygulama ve 
inanc�ndan hareketle söylemek mümkündür. 
 
 Tavaf , dönme veya dönülme, döndürülme sureti ile manevi bir kuvve olu�maktad�r. 
Has�l olan elektriklenme vas�tas� ile ki�i o�lu korunabiliyor bazen de kurtulabiliyor. 
 
 Bu özellikleri ile belirtilen uygulamay�, Diyarbak�r ve çevresindeki sözlü edebiyat ve 
mistik folklorda gözleyebildi�imiz gibi, Türk dünyas�n�n sair kesimlerinde de görebiliyoruz. 
 
  
 
  
 
  


