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ALTAY HALKLARINDA �AMAN TEF�NE VER�LEN ADLARIN SEMANT��� 

Leonid P. POTAPOV* 

 

Altay halklar�nda �aman tefinin iki ad� vard�r. Bu adlardan daha yayg�n olan� tüngür veya tüür 
köken olarak Mo�olca say�lmaktad�r1. Çolu terimiyle daha az kar��la��lmaktad�r ve bu terim Türkçe’dir. 
�orlar, Kumanlar, Çelkanlar, Tubalar, Katunya’n�n sol k�y�s�ndaki Altaylar ve Telengitler teflerine birinci 
terimi, (Kuznets veya Boçat) Televütleri, Katunya’n�n sa� k�y�s�ndaki Altaylar, Tau- Televütlerinin 
torunlar� ve Tubalar ise ikinci terim olan çalu ad�n� vermektedirler. 

Fakat �aman seans� s�ras�nda tef farkl� bir �ekilde de adland�r�lmaktad�r. Televütlerde iki terim 
bulunmaktad�r: ak adan ve ak çagal, �orlarda da egri adan ve ak çagal. Kumanlarda �aman tefi seans 
s�ras�nda ak adan, Çelkanlarda ak adan ve erdan, ayr�ca er pagya (er pagys), Telengitlerde ak adan2 ad�n� 
al�r. Tubalarda, özellikle Altaylarda (Altay kiji) ve Teleslerde seans s�ras�nda �aman tefinin özel adlar� 
olup olmad���n� aç�klamay� �imdilik ba�aramad�m, onlarda bu tür adlar�n olmad��� konusunda bir �üphe 
duymuyorum. 

Buna ba�l� olarak bu makalenin yazar�, Altay halklar�nda seans s�ras�nda �aman tefinin neden 
özel adlar ald���n�, bu adlar�n semanti�ini ve bu semanti�in hangi fikirleri yans�tt���n� aç�klamay� görev 
saymaktad�r. 

 Birinci soruyu aç�klarken biz, Sibirya halklar�ndaki �aman tefinin herhangi bir ritüel- teknik 
fonksiyon (kr�. Mesela, Lamaistlerde bak�r ziller ve c�rc�rlar) gören geleneksel dini görevi d���nda bir dizi 
daha özel sembolik anlam� oldu�undan hareket etmekteyiz. Baz� durumlarda seans s�ras�nda �aman tefi, 
�aman�n ça�r�s�yla �aman yard�mc�lar�n�n ve himayeci ruhlar�n topland��� bir yerdir. Baz� durumlarda tef, 
�aman�n dü�man ruhlara att��� oku sembolize eder, buna ba�l� olarak Altay teflerindeki çapraz demir kiri� 
kirim ad�n� ta��maktad�r.3 Baz� Sibirya halklar�nda �aman tefi seans s�ras�nda kay���, tefin tokma�� ise 
küre�i sembolize etmektedir. Fakat Sayan- Altay yöresi halklar�nda en yayg�n olan�, tefin bir binek 
hayvan�yla (tefin tokma��n�n ise kamç�yla) sembolik özde�le�mesidir. Bu binek hayvan�yla �aman seans 
s�ras�nda ruhlara yapt��� hayali yolculu�u gerçekle�tirir. Bu özde�lik Altay’�n farkl� kabilelerinde, ayr�ca 
Hakas ve Tuvalarda tefin “canland�rma” töreniyle ba�lant�l�d�r. Tefin yap�m�nda uygulanan bu tören 
taraf�m�zda özel bir çal��mada tasvir edilmi�tir.4 Bu tören temel olarak �u �ekildedir. Tef, mutlaka 
kollektif olarak �aman�n akrabalar� ve ulusda�lar� taraf�ndan yap�l�r. Tef yap�l�r yap�lmaz �aman, derisi 
tefe gerilmi� hayvana hitap eder gibi yaparak bu hayvan� canland�r�r. �aman sembolik bir �ekilde parçalar 
halindeki hayvan� toplar (iskelet, deri, boynuz vb.), orada toplananlara bu hayvan�n nerede do�du�unu, 
nerede ve nas�l ya�ad���n�, neyle beslendi�in anlat�r. Son olarak hayvan�n yeniden “dirildi�ini” ve �imdi 
ruhlara yapaca�� yolculuklarda kendisine hizmet edece�ini bildirir. Bu s�rada �aman sanki onu 
deniyormu� gibi tefin üstüne de oturur. Tasvir edilen bu törenin bitiminden sonra tefin seans için uygun 
duruma geldi�i kabul edilir. 

                                                 
* L. P. Potapov’un bu makalesi “K semantike nazvaniy �amanskih bubnov u narodnostey altaya”, Sovetskaya Tyurkolgiya, 1971, 

No 3, ss. 86- 932de yay�nlanm��t�r. 
1 V. V. Radlov’un bu dü�üncesine S. E. Malov gönderme yapmaktad�r. Bak. A. V. ANOH�N, Material� po �amanstvu altaytsev, 

L., 1924, sayfa 49’daki dipnot. 
2 Bu terimlerin ço�u “Shamans Drums of Altaic Ethnic Groups” adl� makalemizde verilmi�tir, say. 230, ne yaz�k ki bu terimler 

yaz�m yanl��lar�yla gösterilmi�tir, örne�in, er bodan yerine erbatan, nag�ç yerine pagaç. Bak. Popular Beliefs and Folklore 
Tradition in Siberia, Budapest, 1968. kr�. “Das Schamanentrommel bei den altaischen Völkerschaften”, Glanbenswelt und 
Folklore Sibirischen Völker, Budapest, 1963. 

3 Bak. L. P. Potapov. “Luk i strela v �amanstve u altaytsev”, Sovetskaya Etnografiya, 1934, no 3. Makalede, kült aleti olan tefin 
öncülünün yay oldu�u gösterilmi�tir. 

4 L. P. Potapov, “Obryad ojivleniya �amanskogo bubna u tyurkoyaz�çn�h plemen Altaya”, Trud� �n-ta etnografii AN SSSR. 
Novaya seriya, c.1, L., 1947. 
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Altay halklar�n�n ço�unlu�unda tefe germek için mutlaka erkek olmak üzere vah�i, boynuzlu 
hayvan derisi kullan�lm��t�r. �orlarda bu amaç için yaban geyi�i veya maral; Kumanlarda maral, geyik 
veya karaca: Çelkanlarda karaca veya maral, Tubalarda maral veya karaca kullan�l�r. Ancak Teleütlerde 
ve baz� güney Altay gruplar�nda tay derisinin kullan�lmas�na da rastlanm��t�r. 

Tefin yukar�da say�lan bütün adlar�n�n günümüz Altayl�lar�n dillerinde belirgin bir anlama sahip 
olmamas� ve tefe gerilen derinin de vah�i hayvan adlar�yla hiçbir ba�lant�s�n�n bulunmamas� da dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte konu�tu�umuz bütün �amanlar seans s�ras�nda tefin, onlar için derisini tefe 
gerdikleri hayvan� canland�rd���n� iddia etmi�lerdir. Benzer fikirler Altayl�lar�n kom�ular�nda mesela 
Sagaylarda da mevcuttur. Sagaylar �aman onunla da�larda dört nala gidebilsin diye mus geyi�inin veya 
�aman onunla kayalardan s�çrayabilsin diye yaban keçisi derisini tefe germi�lerdir5. 

Seans s�ras�nda �amanlar�n tefe yönelik ritüel davran��lar�n�n analizi, tefin onlar için hayvan 
olarak tasvir edildi�ini do�rulamaktad�r. Televütlerde �aman �öyle der: 

Alt� örkö�tü ak adanym 

Arka mojyn po� salba 

“Alt� hörgüçlü kutsal adan�m(tefim), 

S�rt�n ve boynun zay�flamas�n!” 

Kumanlarda: 

Ta�ka pasan, tajlakpo 

Muska pasan, majrylba 

Poom çerge, purylba 

“Ta�a rastlarsan sürçme, 

Buza rastlarsan e�ilme, 

Yamaca dü�ersen dönme!”. 

Çelkanlarda: 

Tajka barzyn, janakpa 

Ta�ka pasyn, tajlakpa 

Puske pasan, sürükme 

“E�er ormana dü�ersen dönme, 

Ta�a rastlarsan sürçme, 

Buza rastlarsan kayma!”. 

�orlarda: 

Ajaty örkö� tig ak çagal 

Ta�ka pasyn, tajlakpa 

Suga kerzen, jüstükpe 

Muska pasyn, mustukpa. 

                                                 
5 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen (V. V. Radov yay�n�), c. IX (çeviride N. F. Katanov taraf�ndan Sagay, Kaçin ve 

Tuval�lar�n çe�itli gruplar�ndan toplanan metinler yer alm��t�r), Spb., 1895, ss. 550- 551. 
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“Alt� hörgüçlü kutsal çagal, 

Ta�a rastlarsan sürçme, 

Suya girersen bo�ulma, 

Buza rastlarsan kayma!”. 

En önemlisi �amanlar makalenin ba��nda verilen ve seans s�ras�nda tef için kullan�lan adlar�n 
anlamlar�n� aç�klayamam��lard�r, görünü�e göre zaman içinde bu anlamlar unutulmu�tur. Bu adlar�n tefe 
derisi gerilen vah�i hayvanlara de�il de gerçekten üstüne binilen evcil hayvanlara ait oldu�u ileri 
sürülebilir. �amanlar�n sembolik aç�dan ruhlara yapt�klar� hayali yolculuklar için hareket arac� olarak tefi 
kullanmalar�ndan hareketle bu hayvanlar�n adlar� tef adlar� gibi kullan�lm�� olabilir. Etnografik literatürde 
yay�nlanan kar��la�t�rmal� materyal bu dü�ünceyi do�urmu�tur. Mesela Sayan Altay bölgesinin baz� 
halklar�nda �amanlar�n seans s�ras�nda tefi, derisini gerdikleri hayvan�n ad�yla adland�rd�klar�, fakat bu 
arada tefi atla özde�le�tirdikleri bilinmektedir. N. F. Katanov’un kay�tlar�ndan birinde Tuva �aman� �öyle 
der: “Vnemli, vnemli, at�m Maraluha”6. Ayn� kay�tta Karagasl� �aman�n �u sözleri yer almaktad�r: Yabani 
marala binen ben”7 veya “Bindi�im hayvan, bu vah�i izbyubr”8. V. N. Vasilyev’in verilerine göre 
Karagaslarda tef �aman�n bindi�i geyi�i sembolize etmektedir9. 

Tuvalar- Tocinler tefe mus geyi�i veya maral derisi germi�ler ve onu canland�rm��lard�r, �aman 
tefi binek at� olarak adland�rm�� ve at gibi bu tefe Tuva (ve Altay) kahramanl�k destan�ndaki bahad�rlar 
gibi özel bir ad10 vermi�tir. Kuzey bat� Tuvalarda (Ala� nehri ve Kara Hol gölü havzalar�) taraf�m�zdan da 
tespit edildi�i gibi tefe da� keçisi (te) derisi gerilmi� ve o da canlanm��t�r. Fakat seans s�ras�nda �aman 
tefe terhol’ge ad�n� verir, yani “da� keçisi- at�”. Burada holge terimi çok spesifik bir durum 
göstermektedir, çünkü eskiden bu terim basit bir at� de�il de binek at�n�n ad� olmu�tur. Binek at�n� 
sahibinin ölümünden sonra sahibinin mezar�n�n yan�nda öldürürler ve onunla birlikte gömerlerdi11. 

Baz� durumlarda Altayl�larda tef derisi gerilen vah�i hayvan�n ad�n� korumu�tur. Söz, Çelkanlarda 
var olan er padyc terimine gelmektedir. Padyc kelimesi bady� formunda günümüz K�rg�zlar�nda da 
korunmu�tur ve mus geyi�i anlam�ndad�r. K�rg�zistan’da mus geyi�i olmad���na göre geriye bu kelimenin 
K�rg�zlar�n uzak atalar� taraf�ndan Sayan Altay bölgesinden getirildi�i tezini ileri sürmek kal�yor. Sayan 
Altay bölgesinde daha XIX. Yüzy�l sonuna kadar mus geyi�i avc�l���n�n geleneksel objesi olmu�tur. Bu 
kelime baz� K�rg�z kabile ve boy adlar�nda da korunmu�tur12. Günümüz Altayl�lar�nda mus geyi�i pulan 
ad�n� almaktad�r. 

Bununla birlikte zaman�nda Altayl�, özellikle Kuzey Altayl� �amanlar�n teflerindeki ritüel binek 
hayvan tasvirlerini bura- pura olarak adland�rd�klar� tespit edilmi�tir. Bunlar, Yenisey kaya 
tasvirlerindeki geyik tasvirlerine benzeyen boynuzlu hayvan resimleridir. Geyik anlam�na gelen bura 
kelimesi Yakutlarda korunmu�tur; Tuvalarda bu kelime erkek geyik ve mus geyi�i, Tubal�larda ise mus 
geyi�i anlam�na gelmektedir. 

Anlat�lanlardan anla��laca�� üzere vah�i hayvanlar�n teflerde �amanlar�n yard�mc�lar� ve 
koruyucular� olarak tasvir edilmi� olmas�na ra�men Altayl�lardaki adlar�yla ba�lant�l� de�ildir. 

                                                 
6 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen, say. 47. 
7 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen, say. 649. 
8 N. F. Katanov, “Poyezdka k karagasam v 1890 g”, Zapiski imp. Russkogo geografiçeskogo ob�çestva po otdelenii etnografii, 

c.XVII, say� II, say. 195. 
9 V. N. Vasilyev, “Kratkiy oçerk b�ta karagasov”, Etnografiçeskoe Obozrenie, 1910, No 1- 2, say. 76. 
10 S. �. Vayn�teyn, Tuvints�- Tocints�, M., 1961, ss. 179- 183. 
11 L. P. Potapov, Oçerki narodnogo b�ta tuvintsev, M., 1969, say. 351. Kr�. Ölenin at�yla birlikte gömülmesinin ad� Mo�olcada 

hoylga’d�r; Yakutlarda hoygula, tören s�ras�nda öldürülen hayvana verilen add�r. Hakaslarda (Kaçin, Sagay, Beltir) törende 
öldürülen hayvan koylaga, Altayl�larda ise koylo at’ t�r. 

12 S. M. Abramzon, Etniçeskiy sostav kirgizskogo naseleniya Severnoy Kirgizii; K. K. Yudahin, Kirgizsko- russkiy slovar, M., 
1965, say. 92. 
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Seans s�ras�nda kullan�lan �aman tef adlar�n�n kökenini ara�t�r�rken biz Türk halklar�n�n ve her 
�eyden önce Sayan Altay da� s�ras� halklar�n�n dilindeki evcil hayvan adlar�na yönelmi�tik. Tuvalar�n 
çe�itli gruplar�nda ev hayvanlar�n�n ya��na ve cinsiyetine göre adland�r�lmas�n� yerinde inceleme ve 
derleme sürecinde yazar Tuvalardaki adan’�n i�di� edilmi� binek devesi oldu�unu ke�fetmi�tir. Hem 
Güneyli Altayl�lar�n, K�rg�zlar�n hem di�er halklar�n binek devesini bu �ekilde adland�rd�klar� ortaya 
konulmu�tur13. Böylece, Teleüt, �or, Kuman, Çelkan ve Telengitlerde seans s�ras�nda �aman tefini 
tan�mlamak için kullan�lan ak adan teriminin “kutsal (binek) devesi” anlam�na geldi�i aç�kça ortaya 
konulmu�tur. Daha önce �amanlar�n s�kl�kla tefi dualar�nda alty örköstig (alt� hörgüçlü) �eklinde 
adland�rd�klar� belirtilmi�tir. Bu aç�kça alty köstü ala mars (alt� gözlü alaca Mars) ifadesi benzeri genel 
bir �aman abart�s�n� göstermektedir. Teleut ve �or �amanlar� tefin dü�ey a�aç sap�n� bu �ekilde 
adland�rd�klar� bilinmektedir. Burada deve tasviriyle Telengitlerin baz� teflerine çizilmi� resimler aras�nda 
da kar��la��labildi�ini belirtmek gerekiyor. SSCB BA Antropoloji ve Etnografi müzesinde bu tür bir tefin 
foto�raf� bulunmaktad�r. 

Çelkanlardaki �aman tefini tan�mlayan er bodan terimine gelince Tuvalarda ve K�rg�zlarda bu 
terim genç erkek deve anlam�na gelmektedir. 

�orlarda kullan�lan egri adan teriminin kökenini de tespit etmeyi ba�ard�k. Tek hörgüçlü devenin 
(Hecin devesi) bu �ekilde adland�r�ld��� anla��lm��t�r. Gerçekte bu terim bu anlam�yla eski Türk runik 
yaz�tlar�nda da kaydedilmi�tir14. 

Sonuç olarak �imdiki kuzeyli �orlar�n, Çelkanlar�n, Kumanlar�n ve Teleütlerin atalar�nda �aman 
tefinin bir zamanlar binek devesini sembolize etti�i, büyük bir ihtimalle bu halklar�n eski ya�ay���n�n 
bunu yans�tt��� anla��lm��t�r. Teleütler için bu durum, daha XVIII. Yüzy�l�n ortalar�nda �rti� nehrinin 
ak�nt�s� boyunca ya�arken devecili�in onlarda geli�mi� olmas�yla kan�tlanmaktad�r. Cungar hanl���n�n 
bozguna u�ramas�ndan sonra Teleütlerin ço�unlu�unun at ve deve üzerinde Da�l�k Altay’�n Rus 
bölgesine geçerek kurtuldu�u elbette bilinmektedir. Dönemin tarihi belgelerinden Rus devlet te�kilat�na 
kabul edilen kaçak Teleütlerin bir k�sm�n�n Da�l�k Altay’a, di�er k�sm�n�n ise Kuznets bölgesine 
yerle�ti�i bilinmektedir. Da�l�k Altay’daki Telengitler devecilikle u�ra�maya devam etmi�ler, Kuznets 
bölgesinde ise olumsuz do�al ko�ullara ba�l� olarak bu geçim kayna�� bütünüyle unutulmu�tur15. Fakat 
deve ad� zamanla sonraki �aman ku�aklar� için anla��lmaz bir terminolojik kal�nt�ya dönü�mü� olsa da 
�amanl�kta korunmu�tur. 

Tipik piyade avc�lar olan �orlar, Çelkanlar ve Kumanlar�n �aman tefleri aras�na devenin çe�itli 
adlar�n� neden koymu� olduklar� sorusu ortaya ç�kmaktad�r. Bize göre bu kuzeyli �orlar�n kadrosuna 
Teleüt kökenli Çeley ve Çedibar seoklar�n�n (boylar�n�n) girmi� olmas�yla aç�klanmaktad�r. Bu yüzden 
kuzeyli �orlardaki �aman tefinin ad� deveyle de ba�lant�l�d�r.  

Ad� geçen terimin Çelkanlarda da olmas� tam olarak aç�klanm��t�r. Çelkanlar� inceleyen yazar var 
olan iki Çelkan boyundan (seokundan) biri olan �ak��l�g’�n Altayl� (Çul��manl�) Teleslerden meydana 
geldi�ini tespit etmi�tir. �ak��l�glardaki bu akrabal�k ba�lar�n�n hat�ras�, �ak��l�glar ve Telesler aras�nda 
ekzogamiye uyularak evliliklerin (al��pas) yasaklanm�� olmas� �eklinde korunmu�tur.  

Etnik aç�dan kar��m�� olan bat�l� Tuval�lar aras�nda baz� �amanlar tefi seans s�ras�nda deve olarak 
adland�rm��lard�r. Bunu, Bat� Tuval� �aman�n tefe a�a��da verdi�i hitab� do�rulamaktad�r: tungür �ilgim 
aksad�m (tefim �ilgi topallad�)16. Burada N. F. Katanov’un bu sesleni�i “Hey, güzel tefim. Topallad�, 
güzelim” �eklindeki çevirisinin do�ru olmad���n� belirtelim, çünkü �ilgi kelimesi “güzel” de�il de “üç 

                                                 
13 O zamanda A. M. �çerbak’�n “Nazvaniya doma�n�h i dikih jivotn�h v tyurkskih yaz�kah” adl� makalesi henüz yay�nlanmam��t�, 

�storiçeskoe razvitie leksiki tyurkskih yaz�kov, M., 1961. 
14 S. E. Malov, Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti, M.-L., 1951, say. 58; Yeniseyskaya pismennost tyurkov, M.-L., say. 83; 

Drevnetyurkskiy slovar, L., 1969, say. 166. 
15 L. P. Potapov, Etniçeskiy sostav i proishojdenie altaytsev, L., 1969, ss. 129- 131. 
16 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen, say. 195. 
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dört ya��ndaki deve”17 anlam�na gelmektedir. Metnin ikinci bölümünün çevirisinde de düzeltme yapmak 
gerekmektedir, burada tefe tüngür �ilgi sesleni�i “boyal� tef”18 olarak çevrilmelidir. 

Tuvalar eskiden beri deve yeti�tirirler, bu yüzden de baz� Tuva �aman tefinin bu hayvan� 
sembolize etmi� olmas� do�ald�r. Bundan ba�ka bir çok �aman kendilerine yard�mc� olan ruhlar aras�nda 
genç kutsal develer olan ak- taylak’�19 da görmü�lerdir. Teleüt �amanlar�n�n da bu tür yard�mc�lar� 
vard�r20. Son olarak ayn� tip ayn� adla fakat deve yavrusu görüntüsünde K�rg�z �amanlar� olan baks�lar 
taraf�ndan da kullan�lm��t�r21. 

Ak çagal ad�n�n kökenini aç�klamada büyük zorluklarla kar��la��lm��t�r. 

Ünlü Altayl� misyoner, Teleüt kökenli M. Çevalkov taraf�ndan olu�turulan verileri temel alan G. 
N. Potanin’in bildirdi�ine göre Teleütlerde seans s�ras�nda tef için �öyle denir: alt örk �’tu ah yagal�m 
(alt� yumrulu beyaz (kutsal?) tefim)22. Burada Potanin bu terimi, tefin her iki yan�nda bulunan çe�itli 
büyüklükteki yumrularla aç�klamaktad�r, M. Çevalkov’un sözlerine göre devenin hörgücü anlam�na gelen 
örkö� bu yumrular�n ad�d�r. 

Bununla birlikte Teleütçenin büyük bilgini M. Çevalkov jagal kelimesinin anlam�n� 
bulamam��t�r. Evcil veya vah�i hayvan ad� anlam�ndaki bu kelimeyle Türk dillerinin genel sözlükleri de 
dahil olmak üzere hiçbir yerde kar��la��lmam��t�r.23 Gerçekte E. K. Pekarskiy’in Yakutça sözlü�ünde bu 
kelimenin e� de�eri “at�n boynunda veya kürek kemiklerindeki, genellikle kahverengi büyük lekeler” 
anlam�nda ve nag�l- d jag�l formunda bulunmu�tur.24 Bu aç�klama bize mümkün gözükmü�tür, çünkü o 
atla, yani bir binek hayvan�yla ba�lant�l�d�r. 

Son olarak bu kelime, 1957’de Pekin’de “Be� Dilde Mançuçan�n Aynas�” ad� alt�nda yay�nlanan 
ve XVIII. Yüzy�lda haz�rlanan be� dildeki (Mançuca-Tibetçe-Mo�olca-Uygurca-Çince) sözlükte bu 
kelime bulunmu�tur.25 Zaman�m�z için oldukça seyrek ve zengin materyali içeren bu sözlükteki çahal 
çayal Uygurca kelimesinin “boynunda ve gö�sünde siyah ve k�rm�z� çizgiler olan at” anlam�na geldi�i 
anla��lmaktad�r. Mo�olcada joyal �ogii, yani “boynunda ve kürek kemiklerinde benekler olan at” 
anlam�na gelmektedir. Demek ki çagal ad� binek hayvan� anlam�na geldi�i tahmini, �aman�n binek 
hayvan� olarak tefin sembolik fonksiyonuyla do�ruluk kazanm��t�r. Böylelikle �amanlar eskiden seans 
s�ras�nda tefi at olarak adland�rm��lard�r. Fakat tef genelde binek at�n�, bazen de boynu ve gö�sü alacal� 
(alaca donlu) at� sembolize etmi�tir. 

Sembolik at- tefin ad�n�n donuna göre olmas� göçebeler için al���lmad�k bir durum de�ildir, zira 
bu ad, bir at�n �ahsi özelliklerini yans�tmaktad�r. Fakat �aman�n sembolik at�n�n veya �aman tefinin 
donuna göre bu �ekilde adland�rm�� olma durumu özel bir ilgi çekmektedir. Birincisi çagal kelimesi 
Uygurcad�r. Bu da Teleütlerin �amanl���nda Teleütlerin atalar�n�n Uygurlarla olan ba�lar� yans�tan 
elementlerin korundu�unu göstermektedir. Telengut- Telengitlerin atalar�n�n daha eski Türk ka�anl�klar� 
döneminde Dolange (tolanka) ad�yla Uygurlar�n ba�kanl�k etti�i Tele kabile federasyonuna girdi�i art�k 
bilinmektedir. Böylece �aman tefinin ad�nda eski Uygur- Telengit (Telengut) tarihi ve etnogenetik 
ba�lar�n�n izleri korunmu�tur26. �kincisi, çagal teriminin etimolojisi ala- at adl� eski Türk kabilesini 

                                                 
17 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen, say. 165. 
18 L. P. Potapov, Oçerki narodnogo b�ta tuvintsev, M., 1969, say. 333 
19 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen, say. 51. 
20 Obrazts� narodnoy poyezii tyurkskih plemen, say. 191. 
21 N. P. D�renkova, “Material� po �amanstvu u teleutov”, Sbornik Muzeya antropologii i etnografii AN SSSR, c. X, 1949. Yazar 

taylak (tayl�k) terimini “tay” olarak çevirmiyor. 
22 T. Bayalieva, Doislamskie verovaniya i ih perejitki u kirgizov, L., 1969, say. 11. 
23 Oçerki Severo- Zapadnoy Mongolii, c. IV, Spb., 1883, say. 42. G. N. Potanin, Altayl�larda tefin jagal olarak adland�r�ld���n� 

bildirmi�tir. Oçerki Severo- Zapadnoy Mongolii, c. II, say. 22. 
24 Sadece V. Verbitskiy’in sözlü�ünde bu kelime jagal formunda ve “�aman tefi” tercümesiyle verilmi�tir. Slovar altayskogo i 

aladagskogo nareçiy tyurkskogo yaz�ka, Kazan, 1881, say. 65. 
25 Slovar yakutskogo yaz�ka, c. I, say� I, Spb., 1907, say. 770. 
26 Bu sözlük için bak. E. V. Maltsevoy, “Pyatiyaz�çn�y mançjuro- tibetsko- mongolsko- uygursko- kitayskiy slovar”, Trud� 

Buryatskogo kompleksnogo nauçno- issledovatelskogo instituta SO AN SSSR, 1960, ss. 261- 264. 
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hat�rlatmaktad�r, bu kabileyle ilgili bilgiler tarihi Çin vakayinamelerine bo- ma ad�yla girmi�tir ve bu 
kelime Çincede alaca at anlam�ndad�r27. 

Ala- atl�lar�n tarihindeki ayr�nt�lara geçmeden bu makale için do�rudan ilgi olu�turan olgular 
üzerinde duraca��z. Bu kabileyle ilgili ilk bilgiler IV. Yüzy�la aittir ve bu dönemde onlar Gobi’nin güney 
bölümünde, Pi�an’�n kuzey yamaçlar�nda ve Ordos’da ya�am��lard�r. Bu zamanda kabile Syenti, sonra da 
Cuan Cuan kabile birlikleri kadrosuna girmi� ve kökenini kuzeyli Hunlar�n baz� gruplar�ndan alm��t�r. 

Eski Türk ka�anl�klar� döneminde Alaca Atlar s�k s�k dü�manl�k gösteren Yenisey K�rg�zlar�yla 
temas kurarak Sayan- Altay’da ya�am��lard�r. Onlar�n Uygur ka�anl��� iktidar� alt�nda bulundu�unu ve 
daha sonra Tomsk’un daha kuzeydeki Obi havzas�na hareket ettikleri bilinmektedir. XVIII. Yüzy�lda Ala 
Orda ad�yla biline bu kabilenin Nar�m bölgesinde ya�am��, fakat Selkurpça konu�mu�lard�r. 

Bununla birlikte Alatlar�n bir bölümü K�pçaklar�n kadrosunda bulunmu�, daha sonra ise Alt�n 
Orda’n�n çökü�üyle Kazaklar�n Küçük Orda’s�n�n kadrosuna girmi�lerdir. Onlar�n torunlar�n�n bir k�sm� 
ise göçebe Özbeklerin ve Sibirya Tatarlar�n�n kadrosuna girmi�tir. 

Böylelikle Telengut- Teleütler kendi etnik tarihlerinin bir a�amas�nda Alatl� kabilesinin baz� 
gruplar� ayn� kadroya dahil olmu�lard�r, Alatlar�n geçmi� tarihi Syabin- Teles (Gaoguy) tarihiyle 
ba�lant�l�d�r. Bizim fikrimize göre �aman�n ala binek at�yla ilgili oldu�u gibi �aman tefiyle ilgili Teleütler 
taraf�ndan �imdi unutulmu� fikir bu geçmi�in kan�t� görevini görmektedir. �imdi ise bu at, alt� hörgüçlü 
(burada aç�kça devenin hörgüçleri kastedilmektedir) olarak adland�r�lmaktad�r.  

Ortaya konulan sonuçlar� verirken seans s�ras�nda kullan�lan �aman tefinin adlar�n� inceleme ve 
analiz etme giri�iminin Altayl�lar�n tarihini ve kültür tarihini incelemede de yararl� oldu�u iddia edilebilir. 

 

Çeviren: Muvaffak DURANLI* 

 

                                                 
27 L. P. Potapov, Etniçeskiy sostav i proishojdenie altaytsev, L., 1969; Drevnie element� v etniçeskom sostave altaytsev, L., 1969. 
* Yard. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyas� Ara�t�rmalar� Enstitüsü. 


