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Çoruhlu’dan aktardığımız ör- 
nekler de bu fikri oldukça makul 
kılmaktadır. Bir kuş olarak dü
şünülən insan ruhu ve bebekle- 
ri koruyan Umay’ın Türkler Ana- 
dolu’ya geldikten sonra Anado- 
lu’daki kutsal leylek motifiyle 
birleşerek yeni bir mit oluştur- 
ması olası gözükmektedir.

Umay kültünün Anadolu’da 
açık bir şekilde devamı olan 
inanç ise “albastı” ya da “al ka- 
rısı” ruhudur. Lohusa kadınlara 
musallat olan bu ruh Türk mito- 
lojisinde kimi zaman Umay’ın 
düşmanı, kimi zaman da Umay- 
’ın kötü nitelikli bir hali olarak 
düşünülmektedir. Lohusa hum- 
masını temsil eden bu ruha 
olan inanç bugün Müslüman 
Türkler arasında da devam et- 
mekte ve batıl inançlar arasın
da yerini almaktadır.

Eski Türk inanışlarında tabi- 
at unsurları büyük önəm taşı- 
makta ve bunlara oldukça sayğı
duyulmaktadır. Güneş ve ay da 
bu bağlamda büyük önem taşı- 
maktadır. Güneş dişi, ay erkek 
olarak nitelendirilmiştir. Bu da 
Umay kültüyle bağlantıl ıdı r; 
çünkü bir Tanrıça ve dişi ruh 
olan Umay, aynı zamanda gü- 
neşle ilişkilendirilmiştir (Çoruh- 
lu, 2011, s. 27). Güneş ve ayın 
kutsallığına olan inanışın izleri 
günümüzde Anadolu’da Müslü
man Türkler arasında da görül- 
mektedir. Güneş ve ay tutulma
sında teneke çalınarak ya da 
havaya kurşun sıkılarak ay ya 
da güneşin bu durumdan kurta- 
rılmaya çalışılması adeti buna 
bir örnektir (Çoruhlu, 2011, s. 
281. Bu durumda da mitin ilk 
anlamı unutulmuş ve yerine se- 
bebi bilinmeden uygulanan boş 
bir inanç kalmıştır.

Şamanizm kalıntıları
Günlük hayatımızın bir par

çası haline gelmiş batıl inançla- 
rın kaynaklarını öğrenmeye ça- 
lışmak bizi kültür kökenlerimiz- 
le tanıştırmaktadır. Geceleri tır- 
nak kesmek, kapı eşiğinde dur- 
mak, akşamları saç kesmek ve 
köpek ulumasına yüklenen an
lamlar kökleri hep Şamanist 
inançlarda olan uygulamalardır. 
Bir Altaylı kam olan Yuguşeva,

EskI Тйгк inanışlarının 
bayatımızdan! izleri

bu inançların hepsinin kendi 
kültürlerinde de olduğunu be- 
lirtmekte ve ardındakı sebepleri 
açıklamaktadır. Örneğin, Altay- 
larda geceleri tırnak kesilmez 
ve kesilen tırnaklar toplanıp gö
mülür; sebebi tırnakla birlikte 
insanın ruhunun da kaybolaca- 
ğına inanılmasıdır. Akşamları 
saç da kesilmez; saç çöpe atıl
maz, tarandıktan sonra toplanır 
ve bir yere saklanır, çünkü öl- 
dükten sonra insanın ruhu bü
tün dünyayı dolaşıp o saçı bul
malıdır. Ayrıca çocukların ilk 
saçı hayat boyu saklanır. Bu
nun yanı sıra, kapı eşiğinde du
rulmaz; çünkü Erlik-biy’in kızla- 
rı insanın canını alıp götürebi- 
lir. Canı çalınan bu insan da 
hastalanıp ölebilir. Köpek ulu- 
masının ölümün habercisi ol
ması da bir başka inançtır. Bu
nun sebebi köpeklerin iyi, kötü 

ruhları ve insan ruhunu görebi- 
liyor olmasıdır. Köpek herhangi 
bir ruhu görünce de ulumaya 
başlar. Köpeği çok uluyan evde 
de yakında insan öleceği düşü
nülür (2011, s. 201-210). Bu tip 
inançların hepsi Anadolu’daki 
Müslüman Türkler arasında da 
yaygındır fakat bunların ardın- 
daki mitler unutulmuş ve man- 
tıklı açıklamaları olmayan batıl 
inançlar olarak yaşamaya de
vam etmişlerdir. Bu inançların 
Altaylardaki Şamanist inançlar 
arasında yerini alması, bunların 
bizlere Orta Asya kökenli atala
rımızın mirası olduğunu düşün- 
dürmektedir.

Nazar ile ilgili uygulamalar 
da halk arasında oldukça yay- 
gın olan ve kökleri eski Türk 
inanışlarına dayanan uygula- 
malardır. Kurşun dökme, göz 
değmesine karşı nazar boncu- 
ğu takma ve “tu-tu-tu”lama bun
ların en yaygın olanlarıdır. Şa- 
manizm'de “kut dökme” ya da 
“kut kuyma” olarak anılan kur
şun dökme “kötü ruhlardan biri
nin çaldığı kutu, yani ‘talih, 
saadet unsurunu’ geri cföndür- 
mek için yapılan bir sihri ayin
dir” (İnan, 1952, s. 29). Günü
müzde de talihi kötü giden in
sanlar için kurşun dökülerek ta- 
lihleri açılmaya çalışılır. Göz 
değmesi inancı da kişinin ruhu
nun Erlik’in (Şeytan’ın) buyruğu 
altına girdiği inancıyla ilintilidir. 
Kişi bu durumda her kötülüğü 
yapabilmekte ve kimi zaman 
bunun farkına varmakta, kimi 
zamansa varamamaktadır (Ka- 
lafat, s. 276). Kötü iyeyi (ruhu) 
uzaklaştırmak için en sık mavi 
boncuk kullanılır. Türkler bu 
nesneyi çok eski zamanlardan 
beri kullanmaktadırlar. Boncu- 
ğun mavi olmasının sebebi, 
Türkler arasında mavi göze çok 
seyrek rastlanması ve mavi gö
zün olağanüstü güce sahip ol
duğuna inanılmasıyla ilintilidir. 
Bu sebeple çocuklarını mavi 
gözlü kişilerden saklama gere-

ği duymuşlardır (Inan’dan akt. 
Çıblak, 2004, s. 7). Günümüzde 
dö hala mavi gözlü kişilerin na- 
zarının değdiğine inanılmakta- 
dır. Nazara karşı alınan bir di- 
ğer tedbir ise beğeniyle bakılan 
canlı veya cansız varlığın oldu
ğu yöne doğru “tü-tü-tü” şeklin- 
de tükürür gibi yapılmasıdır. Bu 
davranış, içinde varlığını bildiği 
kara iyeyi şaşırtmaya yönelik 
bir davranıştır (Kalafat, 1991, s. 
276). Böylelikle beğeniyle bakı- 
lan varlık kişinin içindeki kötü 
ruhlardan korunmaktadır.

Şamanizm büyü üzerine ku- 
rulu bir inanç sistemidir. Büyü
cülük bugün de halk arasında 
var olan, kökeni en ilkel toplum
lara uzanan uygulamalardan bir 
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tanesidir. Ancak bugünkü haliy- 
le ilkel toplumlardaki anlamın
dan çok uzaktır. Eski toplumlar
da din, büyü ve yaşam iç içe 
geçmiş durumdaydı ve büyü- 
nün çok geniş kullanım alanları 
vardı; bunlar, kozmik tesirlerin. 
çekilmesi için yapılan büyüler, 
doğa olaylarına etki edebilme, 
şifacılık, ruhsal irtibatlar ve ke- 
hanet çalışmaları için yapıian 
büyülerdi (Candan, 2011, s. 
409). Bu bağlamda büyü, o dö- 
nemlerde bugünkü bilimin yeri- 
ne geçen bir uygulamaydı de- 
mek yanlış olmayacaktır. Günü- 
müzde islam dininde büyünün 
günah olduğu belirtildiği halde 
kendine “hoca” diyen birtakım 
şarlatanlar büyüyü kullanıp ça- 
resiz insanların duyğularını sö- 
mürmekte ve onların dertlerine 
çare olmayı vaat etmektedirler. 
Böylelikle büyü ve büyücülük 
de Türklerin islamiyet’i kabu- 
lünden sonra varlığını sürdür
müş bir Şamanist uygulama 
olarak hala varlığını devam et- 
tirmektedir.

Sonuç olarak...
Mitler her ne kadar ilk an

lamları unutulmuş olsa da hala 
günlük hayatımızın içinde deği- 
şik şekillerde yaşamayı sürdür- 
mektedirler. Geleneklerimizde, 
adetlerimizde, inançlarımızda 
ve alışkanlıklarımızda mitlerin 
izleri o kadar fazladır ki, burada 
bunların ancak bir kısmı incele- 
nebilmiştir. Eski Türk inanç sis
temlərini araştırmak bugünkü 
inanç sistemini hurafelerden 
arındırmayı sağlayacağı gibi, 
bizi aynı zamanda kültür kö- 
kenlerimizle de tanıştırmakta- 
dır. Bu açıdan mitoloji/mit bili
mi geçmişimizle bugünümüzü 
birbirine bağlamaktadır.


