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Cin atas› Ciren Tay, koluna yeflil tu¤ ald›n, süngünü kanla sulad›n, derdi (hastal›¤›)
görüp memnun oldun. Topal koyun gibi meleyip, kör koyun gibi otlay›p, hasta
ad›ndan uzaklafl! Cinler geliyor topla!
Cin atas› Ciren Tay, yelesi ve kuyru¤u dö¤ülmüfl tay… Kurban olay›m pirim kadife
torbal›, baltal› kara sakal›m, bunun hastal›¤›n› al›p götürmezsen bir ay da olsa
yataca¤›m (okumaya devam edece¤im). ‹l de¤ildin sen Er Davay, üflenmezsen gel! 



Ankara’da, Türksoy Vakf›’nda Timur
Davletov’la konufluyorum. Davletov,
Rusya Federasyonu bünyesinde bulu-
nan Hakasya Cumhuriyeti Kültür Ba-
kanl›¤›’n›n Türkiye temsilcisi. fiamanizm
ve Hakasya üzerine konufluyoruz. Sov-
yetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra
Hakasya ya da Tuva gibi özerk cumhuri-
yetlerde flaman inan›fl›n›n yeniden can-
land›¤›n› anlat›yor. Bir ka¤›da flamanizm
inan›fl›n›n üçlü yap›s›n›, gök, yer ve yer
alt› dünyas›n› çizip anlatmaya bafll›yor.
‹nsanl›¤›n en eski inan›fllar›ndan biri
olan flamanizm, günümüzde de yafl›yor
ve inan›l›yor.

fiamanizm, insanl›¤›n belki de en eski
dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve
büyüye dayan›r. fiamanist inanca göre
dünya, gök, yeryüzü ve yeralt› olmak
üzere üç k›sma ayr›l›r. Altay Türklerine
göre "Ayd›nl›k Alemi", yukar›daki dünya-
y› yani gökyüzünü Tanr› Ülgen’le ona
ba¤l› iyi ruhlar› temsil eder.  Yeryüzünü,
yani "Orta Dünya"y› insanlar oluflturur.
Yer alt› dünyas› olan "Afla¤›daki Dün-
ya"y› ise Tanr› Erlik ve ona ba¤l› kötü
ruhlar oluflturur. ‹yi ruhlarla iliflki ku-
rup, iyilik yapan flamanlara ak-flaman, ye-
ralt› ruhlar›yla konuflup, Erlik’in hizme-
tinde olanlaraysa kara-flaman denir. 

fiamanizmin köken olarak anaerkil
dönemde meydana ç›km›fl olmas› kuv-
vetle olas›. Yakutlar’da erkek flamanlar
özel cübbeleri bulunmad›¤› zamanlarda
kad›n entarisi giyerek ayin yaparlar. fia-
manlar›n ço¤unun  saçlar›n› uzatma ne-
denlerinden biri de bu.

Eski Türklerin de inand›¤› din flama-
nizmdi. Bu flamanizm, Yakutlar ve Altay-
lar’da yaflayan ilkel flamanizm aflamas›n›
bir süre sonra geride b›rakm›fl, geliflmifl-
ti. Avc›l›k ve ilkel tar›mla dar bir bölgede
yaflayan boylar›n inan›fllar›yla, büyük
devletler kuran, Çin Duvar›’yla Bizans
aras›na yay›lm›fl halklar›n inan›fllar› ayn›
kalmam›flt›. Çin kaynaklar›ndan anlafl›l-
d›¤›na göre eski Orta-Asya flamanizminin
temelleri Gök-Tanr›, Günefl, yer, su, ata-

lar ve ocak(atefl) kültleriydi.  Bu ba¤lam-
da Asya halklar›n›n inand›¤› fiamanl›¤›n
temelinde insan ve do¤an›n birlik ile be-
raberli¤i ve uyumu düflüncesi yer al›r.
Evren, dünya, insan, hayvan ve bitkiler
alemi bir bütün olarak düflünülür. Dün-
ya ve Gök, yaratma eylemini birlikte ifl-
birli¤i halinde gerçeklefltirmektedir.
Bunlar bütün varl›klar›n yarat›c›s› olma-
lar›ndan ötürü kutsald›r. ‹flte bu yüzden
Asya’n›n göçebe halklar›nda Gökle Yer-
Su’yu sayma ve bunlara sayg› gösterme,
bu göçebe halklar›n inan›fllar›n›n özünü
oluflturuyordu. Da¤›n ete¤inde ya da zir-
vesinde, nehrin ya da gölün k›y›s›nda,
yolun ya da at›n ba¤land›¤› dire¤in ya-
n›nda, bir göçebenin kutsamayla eylem-
leri, tüm yaflam›n ortak bir bilinci paylafl-
t›¤› do¤aya dönüktür. fiamanl›ktaki bir
di¤er inan›fl da, insan neslinin sonsuz bir
flekilde devaml›l›¤› düflüncesi. fiamanist
olan birisi kendini, baba, dede, ve atalar›-
na ait olan bir hayat›n devam› olarak
görür, bunlar› bilir ve sayar (Atalar kül-
tü). Bununla birlikte, söz konusu bu in-
san ayn› zamanda kendi gelece¤ini de
sonraki nesillerde görmektedir, ki bu du-
rum varoluflun ana anlam›d›r. Bundan
dolay› bu insan›n görevi çocuk ve torun-
lar›na toplumun en iyi yanlar›n› afl›laya-
rak yetifltirmek ve hayata haz›rlamakt›r. 

fiaman Kimdir? Kimler
fiaman Olabilir?

fiaman dininin ayin ve törenlerini ya-
pan, ruhlarla insanlar aras›nda arac›l›k
eden kifliye flaman denir.  fiaman sözcü-
¤ü Türkçe kökenli de¤ildir. Türkler fla-
man yerine kam sözcü¤ünü kullan›rlar-
d›. Avrupa’da 18. yüzy›lda kabul edilen
flaman sözcü¤ü, Ruslar›n, Kuzey Sibir-
ya’da Tunguzlardan ö¤rendi¤i bir söz-
cük. Asl›nda bu sözcü¤ün kökeni hâlâ
tart›flmal›. Baz› bilim adamlar› sözcü-
¤ün Pali dilinde bulunan "samna" oldu-
¤unu, Sanskritçe’de bulunan "çrama-
na" ile ayn› kökten geldi¤ini ileri sürü-
yorlard›. Baz›lar› da bu sözcü¤ün Man-
çuca oldu¤unu, "z›playan, dans eden"
anlam›na geldi¤i görüflündeler. Bir bafl-
ka teori de flaman sözcü¤ünün Buda
inan›fl›na ait bir sözcük oldu¤udur. Fir-
devsi’nin fiehname’sinde geçen "fle-
men" (Buda rahibi) sözcü¤ü dolay›s›yla
flaman sözcü¤ünün Hindistan kökenli
oldu¤u söylenir. 

Kaflgarl› Mahmut’tan ö¤rendi¤imize
göre kamlar, Müslüman Türkler zama-
n›nda da unutulmufl de¤il. Divan-› Lu-
gat-it Türk’te "Kamlar kam›k arv›flt›:
kamlar (ayin s›ras›nda) anlafl›lmayan bir
tak›m sözler söyledi." gibi cümlelere
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‹nsan›n En Eski ‹nan›fl Biçimi

fiamanizm

"Kamlar kam›k arv›flt›: kamlar (ayin s›ras›nda) anlafl›lmayan bir tak›m sözler söyledi.”  Divan-› Lugat-it
Türk’te flaman ayini böyle anlat›l›yor. Bu inan›fl Orta Asya’da hâlâ yaflat›l›yor. 



rastlanmaktad›r. Benzer biçimde Balasa-
gunlu Yusuf Has Hacib, "Kutadgu Bilig"
adl› eserinde kamlarla hekimleri (otac›-
lar›) bir tutmufl, ikisini de insanlar için
yararl› ifller yapan kifliler olarak göster-
mifltir. Bir yerde flöyle der: "Kerek tut
otaç›, kerek kam, öligligke her giz as›g
k›lmaz em.(Gerek hekim tut, gerekse
kam, eceli gelene ilaç fayda etmez.)

fiaman (kam), tanr›lar ve ruhlarla in-
sanlar aras›nda arac›l›k yapma gücüne
sahip olan kiflidir.  ‹nsan, ufak tefek ruh-
lara, aileyi koruyan atefl ve iyi yer-su
ruhlar›na bizzat kurbanlar ve saç›lar su-
nabilirse de, kuvvetli, hele kötü ruhlara
do¤rudan baflvuramaz. Kötü ruhlar in-
sanlar›n en büyük düflmanlar›d›r. ‹nsan-
lara ve hayvan sürülerine hastal›k gön-
dermek suretiyle kurban isterler. Bunla-
r›n istediklerini yerine getirmek gerekir.
‹nsanlar onlar›n ne istediklerini bilmez-
ler. Ne istediklerini ancak gücünü gök-
lerden ve atalar›n›n ruhlar›ndan alan fla-
manlar bilir. 

fiamanl›k bilgisi ö¤renmekle elde
dilemez. fiaman olmak için belli bafll›
bir flaman›n neslinden olmak gerekir.
Kimse flaman olmay› istemez, ancak
geçmifl atalar›n ruhundan biri, fla-
man olacak torununa musallat olur;
onu flaman olmaya zorlar. Bu
hale Altayl›lar "töz bas›p yat"

(ruh bas›yor) derler. Ata ruhu musallat
olan adam flamanl›¤› kabul etmezse deli
olur. 

fiaman Davulu
Bugün Rusya Federasyonu içinde

yer alan Hakasya’da flamanizm hâlâ can-
l› tutuluyor. Hakasyal› bir araflt›rmac›
olan Katanov, Minusinsk Tatarlar›ndan
ald›¤› bilgilere göre flaman davulunu an-
lat›r. Buna göre davulun önemli üç bö-
lümü vard›r: içi, d›fl› ve tokma¤›. 

Davul, bir arfl›n çap›ndad›r. ‹skeleti
genelikle sepet yap›m›nda kullan›lan sö-
¤ütten yap›l›r ve at derisiyle kaplan›r.
Davulun içinde dikey olarak duran sap›
genellikle kay›n a¤ac›ndan yap›l›r. Sapta
mars denilen, kam›n yer alt› dünyas›nda
yaflayan erliklerin lideri Erlik Han’a
ulaflmas›n› sa¤layan on iki delik bulu-
nur. Deliklerin aras›ndaki kabartmalar,
kam›n uçarak ya da yürüyerek geçmek
zorunda oldu¤u da¤ s›ralar›n› temsil
eder. Sap›n üst k›sm›nda, enlemesine
kam›n kendisinin ya da hastas›n›n düfl-
manlar›n› püskürttü¤ü yay kirifli olarak
adland›r›lan sopa bulunur. 

Bu demir sopaya hastan›n içindeki
kötü ruhlar› kovan on sekiz kadar de-

mir ç›ng›rak ba¤lan›r. Ayr›ca, ka-
m›n habercilerini temsil eden iki
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fiaman’›n Gö¤e Ç›k›fl›:
fiaman kaz biçimindeki bir yelpazeye ata biner

gibi biner.

Ak gö¤ün üstüne,
Ak bulutlar›n ard›na
Mavi gö¤ün üstüne
Mavi bulutlar›n ard›na
Gö¤e ç›k kufl, gö¤e ç›k!

fiaman davulcuya at eti sunar

Al bu eti Kayra Han,
Yedi resimli davulun ›ss›,
Yan›ma gel çala çala!
Çok diye ba¤›r›rsam e¤il,
Me diye ba¤›r›rsam al eti

fiaman dokuz giysiye tütsü tutar

Bu hiçbir at çekemez,
Hiçbir adam tafl›yamaz arma¤anlar›
Bu üç yakal› giysileri
Çevir üç kez bak hepsine
Ata örtü olsunlar diye
Ey Ülgen Bay, kut da¤›t›c›!

Gök kuflu Merküt’ün törene ça¤r›lmas›

Gök kuflu, (befl kez) Merküt
Yaman pençeleri tunçtan,
Bak›rdan ay pençeleri
Ve ay gagas› buzdan
Uzun kanatlar›n ne yaman çarpar,
Yelpazaye benzer uzun kuyru¤un,
Sol kanad›n ay› gizler,
Sa¤ kanad›n günefli gizler,
Anas›n sen dokuz kartala,
fiaflmadan uçars›n Yay›k üzerinde
Yorulmazs›n Edil üzerinde!
Öte öte gel bana,
Oynaya oynaya sa¤ gözüme gel, 
kon sa¤ omzuma!

fiaman ilk gö¤e ulafl›r

Bir basamak yükseldim, 
bir gök kat›na ulaflt›m
t›rmand›m tapt›lar doru¤una
tâ dolunaya vard›m

fiaman ikinci gö¤e girer

Aflt›m ikinci tavan›, 
Yükseldim ikinci basama¤a
Tavan paramparça yerde. Bak!

Yükseliflinin en son noktas›nda fiaman, Ülgen
Bay’a yakar›r

Üç merdivenle ç›k›lan tanr›,
Üç sürünün ›ss› Ülgen Bay,
Bu beliren mavi yamaç,
Görünen mavi gök
Ulafl›lmaz ak gök,
Sudan bir y›l uzak yer,
Gönlü üç kez kabarm›fl Ülgen Ata!
Senin için parlar Ay’›n k›y›lar›
At›n toynaklar› ifller,
Bize her fley verdin Ülgen, sürüler verdin,
Sak›n ac› çektirme!
Tersine çevirdin y›ld›zl› gö¤ü
Binlerce, binlerce kez.
K›yma bana yaz›klar›m yüzünden!

fiaman ayini s›ras›nda dikilen kutsal direklere, ruhlara dilek dilemek amac›yla adak olarak çaput ba¤lan›r.
Benzer biçimde flaman a¤ac›, ya da dilek a¤ac› da denen a¤açlara çaput ba¤lanmas›na ülkemizde de rastlar›z.



çan da demir sopaya as›l›r. Davulun üst
k›sm›nda hastan›n düflmanlar›n› temsil
eden dört ya da alt› demir kanca tuttu-
ruludur. Demir sopaya kam›n kudretini
simgeleyen bez parçalar› as›l›r. Bu bez
parçalar› genellikle kam›n hastalar› tara-
f›ndan ba¤lan›r. Erlik Han’a herhangi
bir hayvan adand›¤›nda bu hayvana de-
mir sopadan al›nan iki üç bez parças›
ba¤lan›r. Adak hayvan›n boynunda as›l›
duran bu bez parçalar› onu kötü güçler-
den korur.

Davulun üst k›sm›nda yedi renkli
gökkufla¤›  tasvir edilir. Gökkufla¤›n›n
iki ucundan da, iki genifl kare fleklinde
merdiven sarkar. Bu merdivenle kam,
Kan Kuday’›n huzuruna ç›kmak için
gökyüzüne yükselir. Kan Kuday’›n
önünde beyaz boyayla çizilen iki kay›n

a¤ac› vard›r. Kam, gökyüzüne yüksele-
rek Kan Kuday’dan hastay› iyilefltirmek
ya da ya da öldürmek için emir al›r.
Gökkufla¤›n›n alt›nda ›fl›k saçan iki da-
ire vard›r. Ayr›ca 14-18 kadar y›ld›z bu-
lunur. Merdivenin üst k›sm›ndaysa be-
yaz renkle yedi da¤ k›z› resmedilmifltir.
bu k›zlar e¤er ruh erkekse onu uzaklafl-
t›rmada kama yard›m ederler. K›z figür-
lerinin yan›nda iki kufl tasviri vard›r.
Kam bu iki kuflla gö¤e yükselir. Davul-
da bundan baflka k›rm›z› renkte at,  sü-
vari ve keçi bulunur. K›z›l at üzerindeki
k›z›l süvari, erliklerden biri olan k›z›l
adaklar›n bafl›nda gider. Beyaz renkle
çizilen beyaz at üzerindeki atl› Kuday’a
gider. Davulun ortas›ndaki üç çizgi bu
dünya ile öte dünyay› ay›ran bir tabaka-
d›r. Davulun alt taraf›nda, kutsal koyun-

lar› himaye eden kurba¤a resmi vard›r.
Ayr›ca on s›rada¤›n ard›nda, kara ve al-
t›n denizin k›y›s›nda yaflayan hayvanlar›
sulamak için  alt›n olu¤u ve at ba¤lamak
için alt›n direkleri bulunan Erlik Han’›n
kötü ruhlar› yarg›lad›¤› yere götüren y›-
lan ve kertenkelenin resmi yer al›r. Bu
deniz do¤udad›r. Kurba¤a, y›lan ve ker-
tenkele, koyunlara dokunmak isteyen
kötü ruhlar› korkutur.  Ayn› flekilde su
iyelerini temsil eden iki bal›k tasvir edi-
lir. Bal›klar›n iç hastal›klar› iyilefltirdi¤i-
ne inan›l›r. E¤er kam kötü ruhlardan da-
ha güçlüyse onlar› da¤ ruhlar›n›n han›-
n›n yaflad›¤› dokuz denizin sonuna ka-
dar sürebilir. E¤er kam zay›fsa, yolun
yar›s›ndan döner ve bal›k hastay› yeni-
den alt eder. Bunun d›fl›nda davulun
üzerinde kötü ruhlar›n yaklaflt›¤›n› ka-
ma haber veren kara ve ala renkli iki kö-
pek resmi vard›r. Davulun alt taraf›nda
yedi at ve yedi insan tasvir edilir. Bunlar
Erlik Han’›n hizmetçileridir. Bütün kö-
tülükler yeralt› dünyas›nda yaflayan Er-
lik Han’dan kaynaklan›r. Davulda yine
k›rm›z› renkle kama kamlamay› ö¤reten
kam resmedilmifltir. Öldükten sonra
kaynayan denize do¤ru gitti¤i düflünü-
len kam tasvirinin uyuz hastal›¤›n› teda-
vi etti¤ine inan›l›r. Davuldaki tavflan res-
mi, kam›n aletlerinin koruyucusunu
simgeler.

Davulun üzerinde "meme" diye ad-
land›r›lan alt› kabart› vard›r. Bunlar ka-
m›n aletlerinin koruyucusu say›lan ruhu
besleyip koruma ifllevini üstlenir.

Bir önemli öge de tokmakt›r. Tok-
mak, ya tavflan derisiyle kaplanarak, sö-
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fiaman Davulu
12 Temmuz 1896’da Tapay ÇERTIKOV
taraf›ndan orjinalden resmedilmifltir. 
(N.F. KATANOV’a göre verilmifl bir
kopyad›r).

Aç›klamalar:
1)- Gök dünyas›, 2)- Günefl
(kün), 3)- Ay (Ay)
4)- Venüs (solban), 
5)- y›ld›zlar (ç›lt›s), 
6)- yeralt› dünyas›; 
7)- Kutsal kay›n a¤ac› 
(Pay Xazin), 8)- flaman›n
iyesi olan ruh (eezi), 
9)- Sar› k›zlar (sa¤›r x›star),
10)- su iyesi (su¤ eezi), 
da¤ iyesi (ta¤ eezi),
11)- kara kufl (xara xus), 
12)- flaman›n kendisi (Xam) 
13)- kurt (püür), 14)- da¤ iyesi 
(ta¤ eezi), 15)- dünyan›n, 
üst dünyay› alt dünyadan ay›ran üst kat›.

10
1010

10

10

1

14

23 5 5

4

7

8

9

9

12

11

11

13

15



¤üt dal›ndan; ya geyik kemi¤i ya da
boynuzundan ya da kay›n a¤ac›ndan
yap›l›r. Tokma¤›n sap›na hastaya gelen
kötü ruhlar› kovmak için kamç› görevi
gören bez ve deri parçalar› yap›flt›r›l›r.

fiamanlar ayin yapmak için davul
kullan›rlar; fakat zaman zaman bunun
yerini kopuzun ald›¤› da görülmüfltür.
11. yüzy›l tarihçilerinden Gardizi, eski
Yenisey K›rg›zlar›’n›n  flaman ayinlerin-
de saz çald›klar›n›  söyler. Eski O¤uz-
larda, ‹slam’›n kabulünden sonra fla-
man geleneklerini sürdüren ozanlar ko-
puzu kutsal saym›fllard›r. Sözgelimi,
Dede Korkut her öykünün sonunda ko-
puzuyla gelir, ad verirken, dua (alk›fl)
ederken kopuz çalar.

fiaman davulunun as›l k›sm› olan
a¤aç ve demir parçalar asla de¤ifltiril-
mez. Derisiyse de¤ifltirilebilir. Biri ölen
evde bulunan davul, Erlik’in elçisi Alda-
ç›’n›n yaklaflmas›yla kirlenmifl ve kuvve-
tini kaybetmifl say›l›r. Kirlenmifl ve kuv-
vetini kaybetmifl davullar›n derisi der-
hal de¤ifltirilir. Tedbirli davranmak iste-
yen flamanlar ve ev sahipleri, hastan›n
ölece¤i anlafl›ld›¤› zaman flamana ait efl-
yalar› evden ç›kar›rlar. 

Her davul flaman›n ölümünden son-
ra ormana götürülüp parçalan›r ve bir
a¤ac›n dal›na as›l›r. fiaman›n ölüsü de
bu a¤ac›n dibine gömülür.

fiaman Giysisi
fiaman için davuldan daha önemli

bir fley varsa o da flaman giysisidir. Ge-
lene¤e uygun bir elbise haz›rlaman›n
zor geldi¤i kamlar, ruhlar›n özel izinle-
riyle birkaç y›l cübbesiz ayin yaparlar.
Fakat cübbesiz kamlar kötü ruhlara
karfl› fazla cesaret gösteremezler. Bu-
nun için kamlar ne yap›p edip flaman k›-
yafeti edinirler. fiaman, cübbe ve davu-
lunu kendi arzu ve iste¤iyle de¤il, hiz-
metinde bulundu¤u ruhun emir ve ilha-

m›na göre yapt›r›r. Cübbe ve davulun ni-
telikleri ve biçimi, süsleri bütün ayr›nt›-
lar›yla bu ruh taraf›ndan belirlenir. Ru-
hun istediklerinden en ufak biri bile ek-
sik olsa cübbe ve davul ayin yapmaya
yaramaz. Giysi haz›rland›ktan sonra
özel bir törenle ruhlar›n be¤enisine su-
nulur.

fiaman cübbesi gelenek olarak otuz
parçadan yap›lm›fl say›lsa da gerçekte
altm›fla yak›n çok çeflitli parçaya sahip-
tir. Cübbenin as›l k›sm› maral ya da be-
yaz koyun derisinden yap›lan ceketten
ibarettir. Baflka parçalar bu cekete diki-
lir. Bu parçalar flamanlar›n ruhlar dün-
yas›nda bulundu¤unu düflündü¤ü var-
l›klar›n sembolleridir. Sözgelimi cübbe-
nin yakas›ndan sallanan dokuz küçük
kukla Ülgen’in dokuz k›z›n›, küçücük
cübbeler onlar›n elbiselerini temsil eder.

Kötü ruhlarla mücadelede kulland›¤›
"manevi" yay›n ve di¤er silahlar›n sem-
bolleri, küçücük yay ve ç›ng›raklard›r.
Kötü ruhlar›n f›s›lt›lar›n› dinlemek için
kulak, ay, günefl y›ld›zlar, Erlik dünya-
s›nda yaflayan  kurba¤alar, y›lanlar cüb-
bede tasvir edilir. 

fiaman›n cübbesiyle birlikte külah›
(börk)  da haz›rlan›r. Külah›n esas k›sm›
üç kar›fl uzunlu¤unda k›rm›z› kumafltan
olur, etraf›na da üç tane dü¤me konur.
Astar› kaba ve adi kumafltand›r. Külah›n
üç yerine vaflak derisi dikilir; bunlardan
biri göz, biri al›n ortas› biri de ense hiza-
s›na konur. Böylece külah›n üç k›sm›
olur ki buna "üç üyelüü kufl pörük" (üç
bo¤umlu kufl külah) denir. Göz üzerin-
deki k›sma türlü türlü boncuklardan di-
ziler konur. Her dizide befl boncuk ve
ucunda bir y›lan bafl› bulunur. Dizilerin
say›s› 5,9 ya da 16 olabilir. 

Hayat›m›zdaki 
fiamanizm Kal›nt›lar›

Kitapl› dinler olarak kabul edilen din-
lerin hiçbiri eski yerel inan›fllar›n etki-
sinden kendilerini ar›nd›rabilmifl de¤il.
Dünyan›n her yerindeki H›ristiyanl›¤›n
ya da Müslümanl›¤›n farkl› olmas›n›n en
önemli nedenlerinden biri eski inan›flla-
r›n bu dinlere eklenmifl olmas›. ‹slam di-
nini kabul etmifl Türkler için de bu du-
rum geçerlili¤ini korumakta. Türklerin
inan›fllar›nda bugün bile flaman gelene-
¤inin izlerini görmek olas›. Müslüman
olan O¤uzlar, Dede Korkut öykülerin-
den anlafl›ld›¤›na göre flaman gelenekle-
rini korumufllard›. Matem töreninde ölü-
nün bindi¤i at›n kuyru¤unu keserek
kurban etmek, a¤ac› kutlu saymak gibi
gelenekler bunlardand›r. Ayr›ca uzun
ömürlü olmas›, daha önce ölen çocuklar
gibi ölmemesi için çocuklara Yaflar, Dur-
mufl, Duran, Sat›lm›fl, Sat› gibi isimlerin
konmas›, türbelere adak adanmas›, dilek
a¤açlar›na çaput ba¤lanmas› gibi adetler
bu kapsamda de¤erlendirilir.
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fiaman, kötülükleri uzaklaflt›rmak için hastan›n yan›nda davul çal›yor.

fiaman cübbesi gelenek olarak otuz parçadan yap›l-
m›fl say›lsa da gerçekte altm›fla yak›n çeflitli parça-

ya sahiptir.


