
PROF. DR. YUSUF ZiYA YÖRÜKAN 
Müslümanl1ktan Evvel Türk Dinleri 

AMANiZM 

� '\Al [i] 
ÖTÜ KEN 



Prof. Dr. Yusuf Ziya YÖRÜKAN 

MÜSLÜMANLIKTAN EVVEL 

TÜRK DiNLERİ 

• 

ŞAMANIZM 

ŞAMANİZM'iN DiGER DiNLER 
VE ALEVILİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Notlarla ve Eklerle Yayıma Hazırlayan: 

Turhan Y örükan 

[i] 
ÖTÜKEN 



YAYlN NU: 658 
KÜLT ÜR SERİSİ: 313 

Birinci Basım: 2005, Yol Yayınları 

5. BASlM 

T.C. 
KÜLT ÜR ve T URİZM BAKANLIG I 

SERTİFİKA NUMARASI 
16267 

ISBN 978-975-43 7-592-3 

ÖTÜKEN NEŞRİYAT A.Ş .® 

İstiklal Cad. Ankara Han 65/3 • 34433 Beyoğlu-İstanbul 
Tel: (0212) 251 03 50. (0212) 293 88 71 -Faks: (0212) 251 00 12 

Ankara irtibat bürosu: 
Yüksel Caddesi 32/4 Kızılay -Ankara 

Tel: (0312) 431 96 49 
İnternet: www.otuken.com. tr 

E-posta: otuken@otuken.com. tr 

Kapak Tasarımı: GNG Tanıtım 
Dizgi -Tertip: Ötüken 

Kapak Baskısı: Yeditepe Ofset 
Baskı: Yaylacık Matbaası (0212) 612 58 60 

Maltepe Mah. Litros yolu Fatih Sanayi Sitesi No: 12/197-203 
Topkapı-Zeytinburnu 

Cilt: Yedigün Mücellithanesi 
İstanbul-Kasım 2014 



IçiNDEKiLER 

SUNUŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
MEVZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ll 

TÜRKLERDE İLK DiN 

İptidai Şamanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
İptidai Şamanlığın Alevllerde Bakayası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 

Halk Adetlerinde İptidai Şamanlığın izleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 

Eski Şamanlıktan Kalma Si h ri Merasim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

SONRAKi DEViRDE 
ŞAMANLlK 

Şamanlıkta Tekcimül Merhaleleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

Türk Şamanlığının Bazı Hususiyetleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 

SONRAKi DEViR ŞAMANLIGINDA 
AKiDELER 

Yer, Gök Tanrıları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 

Yer-sular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58 

Hilkat ve Ahiret Akidesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

SONRAKi DE\'İR ŞA.\L-\:\LJGI:\DA 
AYİ:\ \'E iBADET 

Aile Ocağında ibadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66 
Müşterek ibadet, Ayin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 
Ayinin Diğer Şekilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 

Sihri Merasim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5 

Si h ri Merasirnin Diğer Sathaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 



ALEVILERDE VE SÜNNI TÜRKLERDE 
SONRAKi DEViR ŞAMANLIGININ BAKA YASI 

Ulôhiyyet Mefhumunda Şamanlığın izleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 
Diğer Akldelerde izler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7 
Ayin ve Merasirnde Şamanlığın Tesirleri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 
Şamanlığın Sünni Türklerde Devamı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98 
Şamanlıkta Tekamülün Neticesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101 

ŞAMANLIGA AiT MALUMATA 
BiRNAZAR 

Şamanizm ve Toyonizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121 
Kam ve Kahin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123 

isLAM KAYNAKLARINDA 
ŞAMANLlK 

"Sümeniyye" veya "Şemeniyye" .......................................................... ı28 
Şamanlığın Dinler Arasındaki Mevkii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 

ŞAMANLIGIN 
İNTİŞARI VE TESİRİ 

Şamanlıkta Diğer İntişar Devirleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ısı 

İ ttisal Noktaları Bakımından Bir Tasnif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ı60 

İNDEKS 
ı67 



SUNU Ş 

Elinizde bulunan metin, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan'ın bugüne kadar 

yayımlanmamış olan Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarihi adlı iki ciltlik eseri

nin birinci cildini meydana getiren Müslümanlıktan Ewel Türk Dinleri adlı 

kitabın baş tarafını oluşturmaktadır. 

Müslümanlıktan Ewel Türk Dinleri adlı kitap, Atatürk'ün isteği üzerine 

kaleme alınmış ve 1.1.1932 tarihinde tamamlanarak kendisine Daimabahçe 

Sarayı'nda bizzat yazarı tarafından takdim edilmiştir. Söz konusu kitap, 

ikinci cildi oluşturan Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri adlı kitapta ve 

gene Atatürk'ün isteği üzerine eski yazı el yazması nüshaları ile birlikte 

takdim edilmiştir. Ne yazık ki, her iki kitabın el yazması nüshaları, 1950 yı

lında bizzat Yusuf Ziya Bey tarafından, daha sonra da benim tarafımdan 

Atatürk'ün Çankaya Kitaplığı'nda aranmış ve bulunamamıştır. Yayımladığı

mız metin, Çankaya Atatürk Kitaplığı'nda kayıtlı olduğu halde kayıp olan, 

fakat elimizde bulunan, o zaman için bile, Osmanlıca eski yazı metinterin 

doğru okunamamış olması sebebiyle, hatalı bir şekilde daktilo edilmiş Latin 

harfli bir nüshadan yararlanılarak hazırlanmıştır. Metin hazırlanırken, Sayın 

Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın ve Sayın Prof. Dr. Hasan Onat'ın yardımlarıyla, 

Arapça kaynaklara initmek suretiyle, bazı kelimelerin ve şahıs adlarının 

doğru yazılışları bulunarak, eski yazı okuma hataları düzeltilmiş; bu açıdan 

ek bir gayret sarf etmemiz gerekmiştir. Eser, (*) işareti konulmak suretiyle 

tarafımızdan notlandırılmış ve metin, üslup ve anlam özelliği bozulmayacak 

şekilde, genellikle metin içerisinde ve Yusuf Ziya Bey tarafından konmuş 

olan numaralı notlarda köşeli parantezler içinde yaptığımız açıklamalarla 

kısmi bir bilgilendirmeye ve sadeleştlrmeye tabi tutulmuştur. 
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Yusuf Ziya Bey'in hayat hikayesini ve yaptığı çalışmaları, çeşitli yayın

larımızın başlarına koyduğumuz yazılarla, özellikle de Anadolu'da Alevfler 

ve Tahtacılar (Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Başvuru Kitapları, 1998, 2002) 
adlı kitabımızın başına koyduğumuz uzun "Giriş" yazısıyla bilinir hale getir

diğimiz için, burada bu konuya tekrar temas edilmemiştir. 

* 

* * 

Müslümanlıktan Ewel Türk Dinleri adlı kitabın yayıma hazırladığımız 

kısımları, kitabın baş tarafında ağırlıklı olarak ele alınan bir Türk Dini ola

rak Şamanizm ile onun geçirdiği safhaları, diğer dinler üzerinde, özellikle 

de Alevi ve Sünni Türk inançları üzerinde yapmış olduğu etkileri ele alan kı

sımlardır. B.u bakımdan, yayımladığımız metnin, tarafımızdan yayıma hazır

lanmış ve notlandırılmış olan Anadolu'da Alevfler ve Tahtacılar adlı kitapta 

bir bütün oluşturmada; Hilmi Ziya Ülken'in, John Kingsley Birge'nin ve Bed

ri Noyan'ın, söz konusu kitabımızın 11. ve 12. sayfalarında işaret ettikleri 

hususa delil olmak üzere, Yusuf Ziya Bey'in Şamanizm-Alevllik, Alevilik

Bektaşilik ve Şamanizm-Sünnilik konusunda bir öncü olarak sarf ettiği gay

retleri belgelernede de büyük bir yararı olacaktır. 

Türk dinlerini ve mezheplerini sosyoloji ve kültür antropolojisi açısın

dan incelemiş bulunan Prof. Yörükan, Şamanizm'in özellikle Alevilik üzerin

deki etkisinin son derece büyük olması sebebiyle, bu mezhep üzerinde ya

pılacak çalışmaların, Şamanizm'in kaybolmuş veya bilinmeyen bazı kısımla

rıyla geçirdiği değişiklikleri aydınlatmada yardımcı olacağı görüşündedir. 

Nitekim kendisi, hazırladığımız ana metinde de görüleceği üzere, "Şamanlı

ğın istihalelerini ve onun alıp yürüdüğü istikametin hedeflerini izah için, 

içine girmek ve oradan tarihin sesini dinlemek gerekir; görülecektir ki, ora

da bir Türk mezhebi olarak umumiyetle Alevilik namını verdiğimiz teşekkü

lü bulacağız", demektedir. Yusuf Ziya Bey, sadece Alevllikte değil, halk 

Sünnlliği ve özellikle Hint, iran, Suriye ve Mezopotamya'da yaşayan halkla

rın dinleri içerisinde de Şamantığın etkilerini ve tersine bir ele alışla, Şa

manlığın bilinmeyen bazı yönlerini, bu inanç sistemleri içerisinde bulup or

taya çıkarmaya da çalışmaktadır. 
Adem Peygamber geleneğine sıkı sıkıya bağlı kalmaya çalışan tek tanrı

lı dinlerde olduğu gibi, antropolojik ve sosyolojik literatürde de, özellikle 

19. Asrın sonlarına doğru, çoğunlukla değinildiği şekilde, toplumlar bir sos

yal evrim süreci yaşayarak, bir ve aynı olan birtakım dini inanç safhaların

dan geçmiş olarak kabul edilmişlerdir. Türklerin de, daha sonraki karmaşık 

dini inançlara salik olmadan önce Totemizm, Animizm, Naturizm gibi dinle-
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ri ard arda takip ederek birtakım safhalardan geçtikleri iddia edilmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, Yusuf Ziya Bey'in itirazı, ayrı ayrı menşeler aramaya 

karşı yapılmış bir itiraz değildir; bütün dinleri bir kaynaktan veya bir din

den çıkmış ve standart bir gelişme süreci takip etmiş gibi göstermeye çalı

şan düşünce tarzına karşı yapılmış olan bir itirazdır. Onun için bir Türk dini 

olan Şamanlık, kendi şartları içerisinde, basit birtakım unsurlara dayanmış 

ve bazı merhaleler kat ederek teşekkül etmiştir. Yusuf Ziya Bey, birtakım 

değişikliklere uğrayarak, başka dinleri etkilemiş, sistem olarak değilse bile, 

bazı unsurlarıyla bugüne kadar yaşamaya devam etmiş olan Şamanizm'i, es

ki antropolojik ve sosyolojik görüşte olduğu gibi, bütün dinlerin başlangıç 

noktası olarak görmenin yanlış olacağı kanaatindedir. 

Görüleceği üzere, Yusuf Ziya Bey, gerek bu yazılarında, gerekse Ana

dolu'da Aleviler ve Tahtacılar adıyla derlediğimiz kitabında, "Orta Asya 

Türk Boyları ve Bunların Anadolu'daki Uzantıları" bölümünde, özellikle Vi

ladimiroviç Barthold'a yanlış çeviri ve yorumlamalarından dolayı; Durkhe

im'a ve Ziya Gökalp'e ise yaptığı dayanaksız genelleştirmeleri sebebiyle 

bazen ağıra kaçan eleştirilerde bulunmuştur. Josef de Deguignes ile özellik

le ikinci kitabı oluşturmakta olan Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri 

adlı kitabında, Fuat Köprülü'ye de bazı eleştiriler yöneltmektedir. 

Bu kısa açıklamalardan sonra, yaptığımız yorucu işin üstesinden gelme

ye çalışırken kıymetli yardımlarını esirgemeyen eşim Dr. Tülün Yörükan'a 

burada teşekkür eder, Prof. Dr. Yusuf Ziya Yörükan'ın Müslümanlıktan Ev

vel Türk Dinleri adlı kitabının baş tarafından aldığımız metinlerde ve ekie

diğimiz notlarda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek hataların tarafıma ait 

olduğunu peşinen belirtir, okuyucudan şimdiden özür dilemeyi bir borç bili

rim. 

Turhan Yörükan 





MEVZU 

Türklerin ilk dini, kadim Şark ilmi kaynaklarının "Şemeniyye" ve 
Avrupa müsteşriklerinin "Şamanizm" adını verdikleri "Türk dinidir" . 

En iptidai devirlerde Türkler bu dinin iptidai şeklini ve hayatta ham
leler vukua geldikçe mütekamil şeklini yaşamışlar ve sonra tarihin med 
ve cezri içinde bir taraftan kendi dinlerini dünyanın pek çok yerine götü
rürken, diğer taraftan bulundukları yerlerin şartları gereği muhtelif selik
Ierin etkisiyle zamanlarının mütenewi [değişik çeşitte] dinlerine -Budi
lik, Zerdüştilik, Hristiyanlık, Deysanilik, Manilik, Müzdekilik, Musevil ik 
ve Müslümanlık gibi dinlere- girmişlerdir. 

Acaba Türkler Şamanlıktan ewel diğer dini safhalardan geçmişler 

midir? 
Bu sual muvacehesinde, insanların, insanlık evsafını haiz oldukları 

günden, tarihen malum olan zamanlara kadar geçirdikleri uzak devirler 

için tahminlerde bulunacak değil iz .  Yapılacak tahlilden müspet bir neti

ce almak için, mümkün olduğu kadar müspet vak'alara istinat edeceğiz . 

Bu sebeple kıyaslar ve tahli l ler yapmak suretiyle, Türklerde ilk din ola

rak mevcudiyeti farz edilen Totemizm, Animizm, Natürizm gibi bahisle

ri burada müstakil olarak vaz etmeğe lüzum görmüyoruz. 
Türklerde tarihen malum olan devirlerde müspet vak'a olarak müşa

hede edilen ve bu vak'alar içindeki izlerinden en iptidai devirlerde yaşa
nıldığı anlaşılan din, Şamanlık'tır. 

Ve bu, Türklerin bugünkü maneviyatını teşkil etmekte olan adet ve 
ananelerini izah edecek bir mahiyeti haiz gibi de görünmektedir. 
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Bunun için Türk'e has akide ve adederin ve mudil [karmaşık] din şe
killerinin tahliline ve bunların en basit unsurlarının araştırılmasına Şa
manlık'tan başlamanın ve sonra Türklerin muhtel if tarihlerde salik ol
dukları diğer dinleri sırası ile mütalaa etmenin uygun bir yol olduğu dü
şüncesindeyiz .  Eserin bu kısmında takip edilecek hareket hattı ve mav
zuubahis edilecek maddeler bunlardır. 



TÜRKLERDE ILK DiN 

Din hususunda muhtelif görüş ayrılıkları bulunmaktadır . Dindarlar

la filozofların, ruhiyatçılarla içtimaiyatçıların tefekkür tarzları ve hareket 

mebdeleri birbirinden ayrıdır. Fakat bu tarzların hangis i  takip edi l irse 

edilsin, insanların, vak'a olarak şu noktada birleştikleri görülür: Her ne

rede cemiyet varsa, hatta en iptidai ve en küçük bir halde dahi olsa, ora

da birtakım emirlerin, men edilecek şeyler ile mukaddes ierin bulunduğu 

görülmüştür. Denilebilir ki, mücerret "cemiyet" tasawuru, birtakım ma

nevi hacllerin ve rabıtaların mevcudiyetini tazammun eder [içerir] . İ şte 

en geniş manada din dediğimiz müessesenin ilk safhas ı  budur. Lakin bu 

vak'ada birleşen mütefekkirler, sistemlerinin icabı olarak, menşe mese

lesinin izahında birbirlerinden ayrılırlar. 
Cemiyeti fertler vücuda getirir diyen ruhiyatçılar, dini ,  ferdin ruhun

da korku veya muhabbet veyahut rüya hadiselerinin sevki i le  doğmuş bir 
hadise olarak telakki ederler. Şu halde en iptidai din,  Animizm * i le  baş
lar. Burada ferdin varlığı, dinin mevcudiyetinden ve cemiyet halinden ev
vel farz edilmiştir. 

* Yusuf Ziya Bey' in bazen Ruhçuluk diye Türkçeleştirdiği bu kavram, ilk defa İngiliz 

antropoloğu E. B .  Tylor tarafından, dinin menşeini izah amacıyla kullanılmıştır. 

Ferdi ruhların ölümsüzlüğüne dayanan, ata ruhlarına tazim etmeyi esas kabul eden 

bu görüş, puta tapıcıl ık ve ilk çağlarda çok yaygın bir şekilde varlığını sürdürmüş 

bulunan politeizm (çok tanrıcıl ık) için de bir temel oluşturmaktadır.  
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Bilakis, "Fert cemiyetin mahsulüdür" diyen içtimaiyatçılar, dini, 
fertte bir nevi cebir icra ederek kendisini yaşatan harici bir varlık olmak 
üzere vaz ederler. Bu halde ilk din, iptidai klan hayatını ifade eden Tote

mizm' dir. * Burada din, cemiyet halinin bir ifadesidir ve fert kendisini ce
miyet içinde bulmuştur. 

Filozoflar ve kelam mütehassısları, dini, alemdeki nizarn ve intizam 
ihtiyacından veya ilahi mevzuattan; tabiiyatçılar, tabii hadiselerin dehşet 
ve temaşasından doğmuş olarak görürler. Burada fert ve cemiyet ewel
den mevcuttur ve din hadis [sonradan yaratılmış bir şey] dir. 

Menşe meselesinin bu izah tarzları içinde, birinin başlangıç ve diğer
lerinin devir devir birer tekamül sonucu olarak arataya çıktığı fikri ve bu 
sıranın her zaman ve her yerde böyle olduğu kanaatİ mündemic [ içeril
miş] bulunmaktadır. 

Bu fikre göre ewela Totemizm veya diğer bir sistem vaz edil iyor, 
sonra birtakım tekamül merhaleleri tasawur edilerek, önce Animizm, 

sonra yeni bir devir olarak Natürizm, * * daha sonra da Semavf Natürüzm 

ve Şamanizm diye bir devirler silsilesi tertip ediliyor. Ne var ki, böyle bir 
sıralamanın bütün milletierin hayatına intibak ettiğini iddia etmek, mü
dafaası müşkül bir iştir. Tarihte bütün hayatın akışı şöyle olmalıdır diye 
mantığımıza uygun olarak düşündüğümüz şeyler, her zaman şe'niyyet 
sahasına [gerçeğe] uymaz. Hayat mudil bir varlıktır. Onu düz bir hat gi
bi ve yalnız bir cepheden mütalaa etmek, hakikati olduğu gibi kavramak 
için kafi değildir. Taterneiliğin tamamen iptidai insanın mahsulü oldu
ğuna inanmak da, müşahedeyi aşan bir şeydir. 

Bugün Avustralya'da ve Amerika'da gördüğümüz iptidaller, insanlık 
evsafını haiz oldukları andan itibaren aynı halde mi kaldı lar? Bunlarla en 

* Ağırl ıklı olarak E. Durkheim'in sosyolojizmi ile yaygı nlaştı rı lmış olan bu görüş, 

daha sonra Prof. Yörükan tarafından açıklaması yapılacak olan totem anlayışına, 
başka bir deyişle, bazı nesneler aracılığı i le mistik bir akrabal ık bağı kurarak toplu
mu bütünleştiren birtakım toplumsal fetiş lerin bulunduğu inancına dayanmakta
dır .  

* *  Natürizm veya natüralizm, teolojik manada, bütün dini gerçekiere vahiy yoluyla 

değil de, tabii süreçlerin incelenmesi yoluyla ulaşıldığını kabul eden ve dinin, in
sanların tabiada olan ilişkisinden doğduğunu ve bazı tabiat kuwetlerine kudsiyet 
atfettiklerini ileri süren bir doktrindir. 
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uzak cedleri arasında zihni, hissi ve ahlaki herhangi bir değişiklik vuku 
bulmamış mıdır? Şunu söyleyelim ki, bugünkülere bakarak, kendimizi 
hakiki iptidailer içinde buluyor olarak farz etmeye hakkımız yoktur. Son
ra, bizzat Totemcilik acaba bir din midir? Toteme ibadet, acaba totemde 
"mana" kuweti * bulunduğu için midir? Eğer böyle ise, mana kuwetinin, 
totemde ve insanda bulunan sari ve fevkalade özellikte bir kuwet oldu
ğunu tasawur etmek oldukça mütekamil bir tefekkür tarzı olmak gere
kir. Böyle bir şey iptidailerin müşahhas tasawur tarziarına tamamen ya
bancıdır. Nitekim, ]. G. Frazer, ewelce yürümüş olduğu bu yoldan dön
müş ve "Herkesten ziyade bu hatayı meydana koymakla alakadarım, 
çünkü ewelce ben de bu hatayı irtikap ettim ve Profesör Durkheim'ı pe
şimden doğru yolun harkine sürüklemiş olmakla mücrimim" ,  1 demiştir .  

Filhakika etnografların ve içtimaiyatçıların incelemeleri neticesinde 
anlaşılmıştır ki, Totemcilik müessesesi, beyaz ve sarı ırklarda değil ,  koyu 
renkli ve en az medeni olan ırklar nezdinde caridir. Amerika ve Avustral
ya�da, Afrika'nın cenubunda ve şüpheli olarak Assam'da, Hindistan'ın 
cenubunda görülen Totemcilik hayatından ve dininden, dünyanın diğer 
yerlerinde yaşamakta olan milletierin ve bilhassa tarihte en parlak rol leri 
üstlenmiş ve beşeriyeti harekete geçirmiş olan Türklerin de geçmiş  ol
duklarına hükmetmek salahiyetini bize verebilecek kanaat verici emare
lere sahip değiliz. 

Gerçi Türk ülkelerinde ekserisi hayvanıara ait usturelerden ve efsa
nelerden ibaret olan birtakım benzer vak'alar, keza Şamani ailelerin evle
rinde bulunan bazı hayvan tus (tös veya töz) ları2 ve bilhassa Şamanların 
sahip olduğu birtakım şahsi tuslar ve nihayet sürüleri tefrik etmek iç in 
kullanılan damgalar bulunmakla beraber, bu insanların arasında Totem
ciliğin bulunduğunu farz ederek hayvan, nebat veya eşya ile o toteme sa
hip olanların akraba addedildiklerini ve binaenaleyh hariçten izdivaç 
mecburiyetinin mevcut olduğunu farz etmek, inandırıcı görülmemekte-

* Yusuf Ziya Bey, " İptidai Şamanlık" konusunu incelerken, bu kavramın manasını 

belirlediği için, bizim ayrıca bir açıklamada bulunmamıza gerek kalmamaktadır. 

1 Darü 'l-Fünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, ( 1 926, Sayı 3 ,  s .  82) . 

2 Tus kelimesi, bugün Altay'da kullanılmaktadır. Bunun yerine, Türk Şeceresi'nde 
"korçak" kelimesi kullanılmıştır. Reşideddin, buna "ongun" diyor. 
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dir. Çünkü bu benzer vak'alar tamamen ayrı şeylerden kaynaklanmış 
olabilirler. Kafi malzerneye sahip olmadan, evveli bir surette hareket et
memiz için de herhangi bir mecburiyet yoktur. 

Ziya Gökalp, Yakutlardaki "sop"larda* karaberin [soyca yakınlığın] 
klan karabeti olduğuna ve aralarında egzogami kaidesinin cari bulundu
ğuna ve Camiü't-Tevarih sahibi Reşideddin'in ongun (ongon) ların müba
rek ve taarruzdan masun bulunması hakkındaki ifadesine istinaden, 
bunların totem olduğuna hükmediyor. Halbuki sopların klan, ongunların 
totem olması için totemin klan efradı ile aynı acidedildiğini göstermek 
lazımdı, çünkü klan' ın en bariz vasfı totem ittihadıdır, totem'in bariz 
vasfı ise klan ile ayniyetidir.3 

Bununla beraber Ziya Gökalp, Türklerin vicdanında Totemizm, Ani
mizm, Manizm ve Natürizm manzume-i diniyelerinin gayr-i mütecanis 
bir halita teşkil ettiği itirafında bulunuyor.4 Şu halde bunları ,  bir kül ha
linde bünyesinde toplamış olan "İptidai Şamanlık" adı altında ele almak, 
vak'aları olduğu gibi müşahedeye daha müsait ve ilmi usule daha uygun
dur. 

Türklerin ilk dinleri mevzuubahis olduğu zaman, bu dinleri birbiri 
ardına sıralamak itiyadı, Totemizm' i  her milletin hayatına ve bilhassa 

* Bir atadan geldiklerine inanan kimselerin oluşturduğu topluluğa veri len ad . 

3 Edebiyat Fakültesi Mecmuası, (Cilt I, 1 332 [ 1 9 1 7] ,  Sayı S, s. 4S7 ve 4S8). Ziya Bey bu

rada, Ongunların totem olduğunu kabul ettiği halde, "Damgaların eski totem ba
kıyyeleri olup olmadığı anlaşılmıyor", diyor. Ongunlar totem olarak kabul edildiği 
takdirde, damgaları anlamak için herhangi bir mesele kalmaz. Zira iptidailere göre 
resmin aslına benzemesi şart değildir; asl ı  olduğuna inanılması ve öyle farz edilme
si kafidir. Nitekim, vücutlara vurulan döğünler aslına hiç benzemez. Bazen iptidai 

insan yere birkaç çizgi çizer ve onun totem olduğuna kanidir .  B i lhassa Şamanlarda 
ataların ve hayvanların tusları bu nevidendir. Keza Şamanl ığın bizdeki kalıntıların
dan olan kurşun dökmek gibi birtakım adetlerde, kurşun su içine dökülünce husu
le gelen birtakım hatlar birer insan, sivri uçlar nazar, düz parçalar yürek olmak 
üzere tefsir edilir. Bunların aslı ile benzerliği akla bile gelmez. [Yusuf Ziya Bey, 
Anadolu 'da A levf/er ve Tahtacılar adıyla derlediğimiz, eklemeler yaptığımız ve yayıma 
hazırladığımız kitabında (Ankara: T. C .  Kültür Bakanlığı Yayınları 1998, 2002) , 
"döğün" kelimesinin manasma ve Anadolu'da araştırma yaptığı 1 926- 1927 yılların
da Bayat ve Harmandalı Türkmen kadınlarının hala vücutlarına döğün yaptırdıkları
na işaret ediyor, s .  1 4 1 ,  44 1 . ] 

4 Edebiyat Fakültesi Mecmuası, ( 1 332 [ 1 9 1 7] ,  Sayı S, s. 4S7) 
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Türklere teşmil etmek kadar yanlış bir şeydir. İptidai bir dinde ruhi bir 
halet i le bir tabiat parçasının aynı zamanda takdis edilmesine hiçbir ma
ni yoktur. Çünkü iptidai insan, her halde içtimal bir insandır. Onun şu
uru ve duyguları taş parçaları değildir ki birbiri üzerine diziimiş olsun. 
Bundan dolayı eğer biz Şamanlıkta bir totem benzerliği görüyorsak, bun
dan Şamanlığa Totemciliğin takaddüm ettiği sonucuna varamayız. Keza 
eğer Totemcilik'te sihri bir ayinin bulunduğuna şahit oluyorsak, Totem
ciliğe Şamanlığın takaddüm ettiği sonucunu da çıkaramayız .  Çünkü tote
min benzerleri Putperestlik'te ve Fetişizm'de*; sihri merasim ise Ruhçu

luk'ta ve Ateşperestlik'te de tamamen mevcut bulunmaktadır. 
Hakikat şudur ki, en iptidai bir din olarak görülen Totemizm'de ruh 

tasawuru mevcuttur. Durkheim dahi Totemizm'de ruh fikrinin bulun
duğunu itirafa mecbur kalmıştır. Şu kadar ki, bu fikrin totem aslından 
zuhur ettiğine kanidir. Keza totem dininde "mana"ya İnanmak, sihri za
ruri kılar; çünkü umumiyede Totemizm'de totemin tasviri, totem kuwe
tini haizdir. Bu ise sihri bir telakkidir. Bu devirde dini merasim nasıl  bir 
gaye takip ederse etsin, sihri eşkal altında cereyan eder. Bu sebeple 
Durkheim'ın sihri ayinlerle dini ayinler arasında fark görmek için sarf et
tiği mesai ve ona tabi olarak Ziya Gökalp'in Totemizm ile Şamanlık ara
sında merhaleler görmeye kalkması, ileride görüleceği üzere, tamamen 
neticesiz kalacak bir çabadır. Aynı şekilde totem ve ongun fikri de, muh
telif  eşkal altında Fetişizm'de, Şamanlık'ta ve Putperestl ik'te görülmek
tedir. Nitekim, bazı ağaçlar ve su kaynakları ve bazı hayvanlar muhtelif 
din salikieri tarafından takdis edi lmektedir .  

Şu halde, en iptidai bir dinin unsurları olarak görülen şeyler, iptidai 
olduğu iddia edilen diğer bir dinde de görülüyor demektir. Netice olarak, 

* Fetişizm ile Totemizm ve Ruhçu luk  arasında bazı ince farklar bulunmaktadır.  Feti
şizm, özellikle, cansız bir nesnenin, mana denilen esrarlı bir güce saJiip olduğu 
inancına dayanır. Totemizm ile Fet i ş izm arasındaki en önemli fark, Totem denilen 
nesnenin içinde barındırdığı gizli gücün veya temsil ettiği şeyin, Fetişizm'de oldu
ğu gibi, bir tek kişiye ait olmayıp bir klana veya kabileye ait olmasından; gizli gü
cün veya temsil ettiği şeyin bireye değil, söz konusu topluma ait olarak görülme
sinden kaynaklanır. Ruhçuluk i le her ikisi arasındaki fark ise, Ruhçulukta, ruhların 
bell i  kişiler olarak kabul edilmesinden ileri gelmektedir.  Kişilerle yakından ilişkili 
olmakla birlikte bu ruhlar, fiziki varlıklardan ayrı ve esrarlı görüntülere sahip bulu
nan ve görülebilen varl ıklar olarak kabul edilirler. 
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tamamen anlaşılıyor ki, ruh fikri, sihir itikadı, timsal ittihazı, iptidai din
lerde birbirine karışmış bir ha.lde mevcuttur. Birini başa koyarak diğerle
rini arkaya dizrnek ve bu fikri bütün milletiere tatbik etmek veya onlar 
için de geçerli saymak, ilim yolu değildir. Denebil ir ki, dinleri bir men
şee raptetmek fikri, iskolastik terbiye ve zihniyetin şekil değiştirmiş bir 
devamıdır. Bize göre her milletin iptidai din olarak kendine mahsus bir 
başlangıç tarzı vardır_ Bu bazı milletlerde Totemizm, bazılarında Ani
mizm veya Natürizm, bazılarında Fetişizm, Türklerde ise Şamanizm'dir _  

Şüphe yok ki, Şamanizm, devirlerin takibi ile İstihaleler ve tekamül
ler geçirmiştir. Fakat en basit dini unsurları içinde barındırmaktadır. Ve 
ilk din için gerekli farik vasıfları tamamen haiz bulunmaktadır. 

* 

* * 

Dinlerin tetkikinde en iptidai şekillerden başlamak, yalnız mürek
kep ve mudil dini vak'aların unsurlarını ve teşekkül tarzını anl;;ımak nok
ta-i nazarından değil, aynı zamanda insanların hiçbir harici tazyik altında 
bulunmadan sevk-i tabiileriyle benimsedikleri ve ortaya koydukları i lk 
dini manzarayı göstermesi itibarıyla da mühimdir. 

İlk devirlerde insanların yaradılışları ve vicdanları kendilerini neye 
sevk etmiştir? Bu insanlar, cemiyetleri ve ihtiyaçları içinde hür bir şekil
de hareket ettikleri ve hiçbir tazyik ve tesir altında bulunmadıkları za
manlar, kendilerini, cemiyetin ve yaradılışlarının zarureti i le ne gibi ka
yıtlar altına sokmuşlardır? Dinin en samimi ve fıtri manzarası bu olmak 
lazımdır. Sonra dinin bu tabii cereyanında tekamül merhaleleri nasıl kat 
edilmiştir? Şüphe yoktur ki, bir fratri * [phratry] , klan ve aşiret haline ve
ya bir oymak, uruğ ve boy haline ve boylar mil let haline İs tihale ederken, 
bu siyasi tahawüllere dini tekamüller de arkadaşlık etmiştir. Çünkü ce
miyet mefhumu, din fikrinden ayrı bir şey deği ldir. Ve bu iki şey, bir ha
kikatin maddi ve manevi cephelerini oluşturmaktadır. Hars ve medeni-

* Fratri, erkek veya kadını esas alan akraba gruplarına verilen bir isimdir. Kavram, 

bazen içeriği genişletilmiş olarak, iki kl<lnın birleşmesinden meydana gelmiş bir 

gruba işaret etmek üzere de kullanılmıştır. Burada, klanın nüvesini teşkil eden ana 

veya baba soylu küçük akraba grupları kastedi lmektedir. 
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yet kelimeleri ile ifade edilmek istenen şey de budur. Bir tarihçi ve içti
maiyatçı nazarında nasıl ruh bedenden ayrı bir şey olmadığı halde, bede
ni inkişafa tabi bir silsile-i hadisat ise, din de cemiyetten ayrı olmadığı 
halde onun inkişafına paralel giden bir varlıktır. Birinin ihmali ,  diğerin
de sarsıntılar vücuda getirir. Bedeni sıhhatte olamayanın, ruhunda darlık 
ve ruhi tedaviye muhtaç bir milletin bedeninde de zaaf vardır. Madde ile 
suret gibi ki, siyasi ve iktisadi hayat cemiyetin maddesi, dini ve ahlaki 
hayat ise onun suretidir. Hakiki tekamül bunların intibakında ve denk
leştirilmesinde bulunmaktadır. 

Bidayette demokrat olan cemiyet, zamanın akışı içinde muhtelif saf
halardan geçmiştir. Tabii veya marazi merhaleler kat edilmiş; sonra o
nun, en yüksek merhale olarak yine demokrasiye yükseldiği görülmüş
tür. Dinin de aynı şeyi takip etmesi, zaruri bir şeydir. Aksi takdirde ruh
larda buhran ve anarşi var demektir. 

Siyasi hayatta her hamle, dini hayatta bir merhaleyi ve dini hayatta 
her hamle siyasi hayatta inkılabı zaruri kılar. Görünmeyen inkılap bu
dur. Din, demokrasi hayatının icabatına, zamanın şartlarına ve ihtiyaçla
rına fark edilmeksizin uyar. Birçok eski unsur kendiliğinden sahneden 
çekilir ve hayatiyyeti haiz olanlar yeni fıkirlerle nurlanır. Mesele bunun 
ilmen derlenip topadanınasında ve tarihin zarureti içinde umumi vaziye
tİn kavranılmasındadır. 

Mevzumuz için bu ihtiyaca tekabül eden şey, onu bütün harici un
surlardan tecri t ederek, kendi saf vetiresi  ve kendiliğinden attığı tekamül 
adımları içinde, Türkün kadim ve iptidai dininden başlayarak sırasıyla 
yaşadığı bütün dini safhaları, tesir ve aksi tesirleri ile mütalaa etmektir. 
Bunun için iptidai Şamanlık'tan başlamak zamretini hissetmekteyiz .  

iptidai Şamanlık 

Şamanlığın iptidai safhası çok kadim bir devre ait olduğu için, onu 
ancak bugünkü Şamanlık'ta görülen izlerinden anlayabiliriz. Elimizdeki 
miyar, hadiselerin en basit cinsten olması ve bunların daha evvelkilere 
ve daha basite irca edilememesidir .  Lakin bu hususta herhangi bir müşa
hede ve güvenilir bir tetkik yapılmadığı için, üzerinde çok ciddi ve şu
mullü tetkikler yapılmış olan Totemciliği mesaimize rehber ve numune 
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ittihaz etmek mecburiyetindeyiz .  Bu suretle hem iptidai Şamanlık ile To
temcilik arasında mukayeseler yapmak mümkün olacak, hem de mevzu
un daha vasi ve şumullü bir şekilde kavramlması temin edilmiş olacak
tır. 

Taterneilik nedir? 
Totemcilik, klan hayatı yaşayan iptidai cemiyetlerdeki dini, hukuki 

ve siyasi hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını, yalnız dini unsurlar nokta-i na
zarından anlamak için klan, totem, mana, tabu gibi bazı mefhumları kı
saca gözden geçirmek kifayet edecektir. 

Klan, aynı soydan bir insan zümresidir ki, bunlar bir totem ismi ile 
anılırlar. Aralarındaki akrabalık, ana, baba ve kardeş yakınlığı şeklinde 
değil, bir totemde birleşmiş olmak suretiyle teessüs etmiştir. Bir klanın 
fertleri kendilerini totem ile akraba olarak kabul ettikleri gibi, her biri 
kendini diğer bir ferdin ve benimsediği totemin akrabası olarak da adde
der. 

Totem, suni veya tabii mevcutlardan, daha ziyade, hayvan veya nebat 
cinsinden olmak üzere, klanın fertleri ile derin münasebeti bulunduğuna 
inanılan ve ekseriya klanın ceddi olarak kabul edilen ve onunla kendileri
nin aynı olduğuna inanılan bir şeydir. O suretle ki, bir hayvan nevi to
tem olduğu takdirde, klan efradı onu kendinden ve kendilerini de ondan 
addeder. Totem bir mabut gibi olmaktan ziyade, cemiyetin bir timsali gi
bidir. Ve bundan dolayı da mukaddestir. 

Mana, insanda ve hayvanda, taş ve ağaç parçalarında aynı zamanda 
bulunabilen maddi kuvvetten farklı sırri ve münteşir bir kuvvettir. To
tem ile klan efradı arasındaki münasebeti temin eden ve totemi mukad
des bir timsal mahiyetine çıkaran şeydir. Ve şüphesiz bu fıkre varmış 
olan insanlar, her halde iptidailikten bir merhale daha ilerlemiş olacak
lardır. 

Durkheim ve taraftarlarının izahiarına göre, iptidai seviyede bulu
nan insanlar, kendilerinde alelade zamanlarda göremedikleri coşkunluğu 
ve heyecanı ,  cemaat halinde müştereken yaptıkları ayinlerde duymuşlar
dır. Ancak bu heyecanın cemaat halinde bulunmaktan ileri geldiğini tak
dir edemedikleri içindir ki, deruni bir ihtiyaç, onları bu kuvvetin menşe
ini aramaya sevk etmiştir. 
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Acaba kendilerinde bulunmayan b u  fevkaladelik nedir ve nereden 
gelmiştir? 

En yakın sebep ve karşılarında daima temas halinde oldukları şey to
temdir. Zaten ondan gelmişler, onun resmi ile bedenlerini damgalamış
lar ve onunla bir vahdet teşkil edecek surette aralarında münasebet tees
süs etmiştir. Bu vaziyet karşısında insanlar, kendi mantıkları ile duyduk
ları bu heyecanın eşyadan intişar etmiş bir kuvvetten ibaret olduğuna ve 
bu kuvvetin daha ziyade totemde tecelli  ettiğine inanmışlardır.  Bu suret
le hem kendilerine tesir yapan yüksek kuvvetin mümessili olmak üzere 
taterne tapmışlar, hem de alelade şeylerden farklı mevcudiyetler, tabii 
hayatın fevkinde mukaddesler bulunduğuna inanmışlardır. İşte inanmak, 
tapmak ve merasim yapmak, aynı zamanda eşyayı mukaddes, lamukad
des yahut haram, helal diye ikiye ayırmak bu suretle doğmuştur. 

Tabii hayat, helallerden ibarettir; bunlar mukaddes değildirler. Ya
saklar ve zecirlerle [yaptırımlarla] ihata edilmiş [kuşatılmış] şeyler ha
ramdır, yani mukaddestir, tabu addedilir. Ona yaklaşmak, hürmetsizl ik 
etmek insanı çarpar; ancak ayinler ve niyazlardır ki, onlarla teması kolay
laştırır ve mukaddesierin yardımını temin eder. 

Totemizm'in bu esasları bu şekilde tespit edilince, totem cinsinin 
artması ve üremesi için, totemle olan rabıtaları yenilernek ve takviye et
mek için senenin muayyen zamanlarında birtakım ayinlerin ve merasim
terin yapılacağını, totem, mana, tabu mefhumları ile alakadar adederin 
ve itikatların birbirini takip edeceğini kolayca anlayabiliriz. 

Totem, mukaddestir. "Onun kanı akıtılmaz; binaenaleyh tatemi kes
rnek ve yemek, aynı totemden bir kadının kanını akıtmak ve onunla ev
lenmek memnudur". İşte hariçten izdivaç mecburiyetinin sırrı budur. 

Lakin muayyen a.yinlerde totem cinsinden mukaddes bir şey ile gıda
lanmak, totem ittihadını yenilemek, bilhassa ihtiyarlarda mana kuvvetini 
arttırmak için lüzumludur.  Mana kuvveti ,  ihtiyarlarda gençlerden, erkek
lerde kadınlardan daha çoktur. Mana, her şeyde bulunmakla beraber, da
ha ziyade kanda ve saçlarda temerküz eder. Bu sebeple kan akıtma hadi
seleri merasimle icra edildiği gibi, saçların kesilmesi de merasime tabi
dir. 

Mana, iyil ik ve kötülük yapmak için her suretle etkili olan bir güç
tür. Bu sebeple bu güce sahip olmak çok faydalıdır. Aynı suretle o, totem 
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zümresinde ve onun eczasından olan mevcutta, mesela bir insanın saç 
telinde ve tırnak ucunda bile, bir insanın tamamında olduğu kadar mev
cuttur. Bunun içindir ki, bir adamın resmine sahip olmak bile o adama 
tasarruf etmeyi mümkün kılar. Bir insanın birkaç saç teline malik olmak 
veya onun resmini yapmak, o insanı teshir etmek için yeterl idir .  Bundan 
dolayı sihirlerde kan, saç, diş, tasvir, tırnak gibi şeyler mühim rol ifa 
eder; hastalar bunlarla tedavi edilir, bir hasta adama kuvvet vermek için 
bir genç adam onu kanıyla sular. 

İptidailerde, bazı merasimlerde, kadınların cemiyeti erkeklerinkin
den ayrıdır. Çocuklar, muayyen bir yaşa kadar kadınların cemiyetine ka
bul edilirler. Olgunluk çağına gelmiş bir çocuk, "ölüm" rumuzu ile veya 
bir uzvunu kesrnek şeklinde yapılacak bir merasimle bu hayatından ayrı 
labilir. Sonra tekrar yeni bir hayata doğar. Bu münasebetle genç, kendisi
ne yeni bir sağdıç bulur ve onunla bir nevi karabet akteder ve bu andan 
itibaren de kabilenin esrarına vakıf olmuş olur. Bu merasim ekseriya bü
yük bayramlarda, her zümrenin kendi intichiuma* ayini içinde ortaya vaz 
edilen bir değneğe asılı ,  "nurtunja" denilen tuslar etrafında yapı lır .  İşte 
totemizm budur. 

İtiraf etmek lazımdır ki, burada kısaca iptidailer hesabına tasvir di
len bu telakki tarzı hakikatte onların düşünüş tarzına uygun değildir .  
Sırri bir kuvvetin manadan veya totemden neşet ettiğine dair olan izah, 
iptidailerin değil, Durkheim mektebinin mahsulüdür. Eğer bu tasvir etti
ğimiz şeyler iptidailerde müspet olarak mevcut i se, bunlar bir sebep ve 
netice, tefekkür ve izah hali geçirmeden, cemiyet hali ile beraber, sevk-i 
tabii halinde olduğu gibi, izahsız olarak bulunmuştur. 

Halbuki yeni nesil içtimaiyatçılar bu tasvirleri kabul etmiyor. Onlara 
göre egzogami daha sonraki bir devirde ortaya çıkmıştır. Lewis H. Mor
gan, insanlar arasında, en iptidai devirde cinsi münasebetin serbest ol
duğu iddiasını müteaddit müşahedelere dayanarak ileri sürmüştür. 
Ayinlerin Totem cinsini arttırmak için yapıldığı iddiasını da ehemmiyet-

* İntichiuma, Merkezi Avustralya yerli lerince, totem hayvanlarını yemek suretiyle, 
yenebilir totem hayvanlarının sayısını artırmak üzere yapılan bir sihri dini mera
simdir. 
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ten düşürmüşlerdir. Gerçekten de totemi yılan veya bir taş olan klanın, 
yılanları ve taşları çağaltmak için ayin yapması ihtimal haricindendir. 

Totemizm'in tenkit edilecek bazı noktaları daha vardır. Bununla be
raber, onun hakikaten bir hakikat hissesine sahip olduğu da inkar edile
mez. 

Görülüyor ki, Totemciliği temyiz eden seciye, klan, totem ve mana 
telakkİleri içindedir. Bunların haricinde kalan kurban, kana verilen 
ehemmiyet, sihir, kadınların ve çocukların vaziyeti i le mukaddes fikri, 
men edilen nesneler ve fiil ler, ayinler ve bunlarla i lgi l i  olarak gelişmiş 
olan adetlerin, iptidaf Şamanlıkta da mevcut olduğu, Şamanlığın asar ve 
bakayasının ortaya koyduğu şeylerdir. Nitekim, Şamanlığın bu devrinde, 
klanın yerinde oymak, totemin yerinde tus vardır. Bunlar ve ewelkiler 
bize kadar varlığını korumuş olan eski Türk destan ve menkıbelerinde ve 
bugün dış tesirlerden saklı kalmış dağlarda ve ucralarda yaşayan Türk 
oymaklarında kendilerini duyuracak surette yaşamaktadırlar. 

Türklerle Müslümanların temasa geçtiği zamanların hatıralarını sak
layan ilmi kaynaklarda da bu akide ve adederin birçoklarına rastlanmak
tadır. Bin1ni, Kaşgari, İbn-i Fadlan, Mis 'ar ibn-i Mühelhil ve Ebu Zeyd-i 
Belhi gibi Türk eli gezginleri ve araştırmacıları bunları bize gösteriyorlar. 
Bunların eserlerinden ve seyahatnamelerinden anladığımıza göre, eski
den Türklerin evlerinde tus (ongun veya korçak) denilen küçük put ve 
heykeller ve ağaçtan yontulmuş şekiller bulunuyordu. 

Çiğillerde, Peçeneklerde ve Karluklarda cinsi münasebet hususunda 
memnuiyet yoktu . Dokuz Guzlar atları, Bacalar öküzü takdis ederlerdi . 
Ve sığır hayvanını hiçbir hususta kullanmazlardı . Hatlıh veya Haleç [Ha
laçJ Türklerinde ve Çiğillerde kardeşlik ve akrabalık fikri yoktu. Bir kı
sım uruğlar ise, (Çiğil ve Başkırt gibi) yıldızlara, Tatarlar güneşe taparlar 
ve bunlara i lah derlerdi .  Bacalar, beylerine secde eder, Hazerler, hüküm
clariarına bakamazlar ve onları görünce secde ederlerdi. Kimaklar, seksen 
yaşını geçen dinç ihtiyarları takdis ederlerdi .  Hata Türklerinde her on 
obada bir Ata bulunurdu. Kırgızlar manzum sözlerle ve "nefeslerle" iba
det ederlerdi . 5 

5 Bu malumat, Ebu Dülef diye anılan Mis'ar ibn-i Mühelhil ' in Seyahatnamesi'nden 

alınmıştır. Bu seyahatname, Mu 'cemü'l-Büldiin' ın (Sin) maddesinde tamamen yazı!-
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Bir kısım uruğlarda ve Tatarlarda kemik kırmak, bir bıçağı veya bal
tayı ateşe koymak, bir kamçıya dayanmak, yere süt dökmek, çadırın eşi
ğine basmak memnu idi .  Bunlar, telvis olunmuş [pislenmiş] bir şeyi te
mizlemek için iki ateş arasından geçirirler, aralarına bir yabancı gireceği 
zaman onu da bu suretle temizlerlerdi . 

Türklerin sihire ve kahinliğe inandıklarına, put yaptıklarına, cede ta
şı kullandıklarına, birtakım taşiara hassalar atfettiklerine dair malumat 
bütün kaynaklarda mevcuttur. Karnların istikbale dair verdikleri haberle
re, kuşların uçuşlarından çıkarılan mancilara itimat ederlerdi .  

Ahmet ibn-i Fadlan Seyahatnamesi'nde verilen malumata göre, Başkırt
lar nazarında yaz, kış, yağmur, rüzgar, ağaç, insan, hayvan, su, gece, gün
düz, ölüm, hayat, yer ve gök hepsi birer tanrıdır. Bunların en büyükleri 
gök tanrıdır ve hepsi ile birlikte hareket eder. Her biri diğerinin iş inden 
razıdır. Bu seyyah, Başkırtların turna kuşlarına ibadet ettiklerini gördü
ğünü ve sebebini sorunca, bu kuşların düşmana muzaffer olmak için 
muharebede kendilerine yardım ettiğini i fade ettiklerini kaydediyor. Bu 
malumatı nakleden Kazvini (Asarü'l-Bilad, s. 411), aynı zamanda o mem
lekette yılanın çok olduğunu ve hiç kimseye bir zarar vermediklerini yaz
makla iktifa ettiği halde, Yakut-u Hamevi (Mu'cemü'l-Büldan, Cilt 2, s .  
38) şu fıkraları ilave etmektedir :  

Başkırtların bir kısmı yılanlara, bir kısmı balıklara, bir kısmı turna 
kuşuna, bir kısmı da ekli! kadar yonttukları bir odun parçasına taparlar6; 
ekiile tapanlar onu bir bağ ile üzerlerine asarlar. Sefere veya düşman kar-

mıştır. Bu baptaki malumat kamilen bu seyahatnamededir. Bu hususta, kitabın 
[Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri adlı kitap] ikinci kısmında, Türklerin Müslü
manlada temas ettikleri s ıralardaki dini vaziyederi tasvir ed i l irken vesikaları i le be
raber izahat verilecektir. 

6 Eklil ,  başa konan taç veya hotoz demektir, fakat burada maksur olan tenasül uzvu
dur. Tenasül uzuvlarına tapan birçok millet vardır; ezcümle bunu Hint dinlerinde 
göreceğiz. Lakin, Türklerde böyle bir vak'a görülmemişt ir. Bu sebeple Ahmet ibn-i 
Fadlan' ın verdiği bu gibi malumatı Yakut-u Hamevi tekzip etmektedir. Hatta Ya
kut-u Hamevi, gerek İbn-i Fadlan' ın ,  gerekse Ebu Dülefin Türkler arasındaki seya
hatleri üzerine verdiği malumatın bazı larını el im bir surette cerh etmiştir. İ leride 
bunların misallerini göreceğiz ve bunların verdikleri haberlerin aksini ispat edece
ğiz. Bilhassa müşahedeye tercümanın karışması, müşahede vaki olsa bile, onun 
yanlış olduğunu gösterir. Nitekim Kazvini, Seyahatname'sinde birçok fıkralar nak
lettiği halde bunu yazmamıştır. 
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şısına çıkacakları zaman onu öper ve secde ederler ve "Yô Ra b bana ya rd ı m  

et" d iye d ua  eder ler, diyor. İbn-i Fadlan, bu  hususta, "Bunu  n i ç i n  böyle ya p ı 

yor ve ona n iç in  Rab d iyors unuz  d iye te rcüman l a  sord u rd um ,  'Ben b u n u n  gibis i n

den ç ıkt ım ,  kend im  iç i n  başka b i r  m ucit ta n ı mıyorum' cevab ı n ı  verd i l er" diyor. 
Türklerin göğe ve nazariarında büyük olan her şeye tanrı dediklerini 

ve bunların büyük bir ağaç ve büyük bir dağ gibi muazzam şeylere tapın
dıklarını Mahmud Kaşgari de (Divanü Lugat-it-Türk, Cilt 3, s .  279)* kay
detmektedir. 

Ebu Reyhan-ı Biruni dahi Kimaklarda, içindeki suyun azlığına rağ
men, ne kadar alınırsa alınsın, suyu bitmeyen küçük bir su çukurunun 
bulunduğunu ve bu civarda bulunan Guzların bu çukurun kenarında, 
üzerinde izler bulunan bir taş parçasını takdis  ve ona secde ettiklerini 
(Asar-ı Bakiye [Asarü'l-Bakiye ani'l-Kuruni'l-Haliye], s .  264) kaydediyar ki, 
bu fıkrayı Kazvini yanlış naklederek, Guzların bu izlere tapmasından do
layı onların Hristiyan oldukları neticesini çıkarmış ve Profesör Berthold 
da birinci derece mehaza bakmayarak, keyfiyeti tahkik etmeden Guzlar
da Hristiyanlık iddiasını ileri sürmüştür. 

Bu eserlerde görülen malumat haricinde anane halinde nesilden ne
sile intikal eden birtakım menkıbeler ve destanlar daha vardır ki, bunlar
dan da Türklerin iptidai Şamanlığa ait akide ve adetlerinin neler olduğu
nu çıkarmak mümkündür. Bilhassa bunlar içinde kurt hakkındaki telak
kiler dikkatle tetkike muhtaçtır. Bozkurt, şanian dualarında bi le  geçer. 

Oğuz Destant'nda rehber, Tukyu menkıbesinde anne, Uygur efsanelerin

de ata diye geçtiğine göre bu hususta kökleşmiş bir anane var demektir. 

Yalnız bunu bi r  totem gibi mütalaa etmeye mahal yoktur . Çünkü karel

bet ve ayniyer cihetleri tahakkuk etmiş deği ld ir .  

Keza Dokuz Oğuz masal ında kayın ağac ın ın ata, fı st ık çamının ana 

olmak üzere beş oğul doğurduğunu görüyoruz. Uygurlarda huş deni len 

akça ağaç bugün bi le kudsiyer i haizdir .  

Kazak-Kırgızlarından b i r  kabllenin cedd- i  a las ı  hakkında şu menkıbe 

nakledilmektedir: Bir kad ı n ı  kocası kovmuş, o da bir kıra çıkmış ve orada yor

g u n l ukto n uyuya ka lm ı ş .  Uyand ı ğ ı  zaman başına hügü kuşunun konduğunu gör-

* Prof. Yusuf Ziya Yörükan, bu kitabın 1 9 1 7- 1 9 1 9  yılları arasında Kil is l i  Ri fat tara
fından Arapça olarak yayımıanmış orijinal baskısını kullanmaktadır .  
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müş .  Kad ı n  bu kuşta n gebe ka lm ı ş  ve kend i s i nden  ü reyen nes i l ,  b i r  oymak vücuda 
get i rm işti r .  Bug ü n  bu  oymakta n b i ri ,  bu  kuş la rdan  b i ri n i  nerede görse h ü rmet 

eder, b i ri n i n  e l i nde görse sat ı n a l ı r  ve se rbest b ı rakı r .7 

Bu nevi efsaneler esatirde mebzuldür. Bunlardan bazılarını, Mah
mud Kaşgari'de, bilhassa Uygur, Haleç gibi oymak adlarının izah edilme
si münasebetiyle ve Divan'ın muhtelif sahifelerine serpiştiri lmiş olarak 
bulmak mümkündür. 

Oğuzların yirmi dört boya ayrıldığı ve bunların husus! damgalarının 
bulunduğu hakkında Selçukname'nin, Cami'üt-Tevarih'in ve bilhassa Diva

nü Lugat-it-Türk'ün verdiği mah1mat da bu mevzuu alakadar eder. Mah
mud Kaşgari, bu oymak isimlerinin ecdat isimleri olduğunu kaydeder 
(Cilt 3 ,  s .  1 03) . Ziya Gökalp bu fikirden mülhem olarak Teke, Karakeçil i ,  
Akkoyunlu, Alayundlu (yund: at) , Songurlu' ,  Develi, Başkırt ,  Oguz (ö
küz) , Çikil (çek eli, çeku : keçi) , Bagış (Iygın veya Sığın-Kırgızdan bir ce
maat) , Kon [koy] (koyun) , Tonguz (domuz) gibi boy ve u lus  i s imlerini 
birer totem addetmektedir. Hayvan olmayan totemler için de şu misalle
ri zikretmektedir: Ağaç-eri, Karlık, Kanklı, Kapçak (Edebiyat Fakültesi 

Mecmuası, Cilt I, 1 332  [ 1 9 1 7] ,  Sayı S, s. 462) . 

Biz, yukarıda verdiğimiz izahta tevfikan bunları iptidai Şamanlığın 
gerekli kıldığı şeylerden acidetmekle iktifa ediyoruz .  Dikkat çekici olan 
nokta, bir boyun birtakım oymaklara ve ocaklara ayrı lsa bile aynı damga
yı muhafaza ettiğine dair Kaşgari'nin verdiği malumattır (s . 5 7). ihtimal 
ki bu, maşeri mülkiyet devrinin bir hatırasıdır. Bugün sürü bes leyen Yö
rükler, bu nevi damgaları kullanırlar. Anadolu Alevilerindeki yirmi dört 
boy, yirmi dört sürek, yirmi dört nakip, yirmi dört ma' sum-i pak ihtimal 
bu yirmi dört boy fikri ile alakalıdır. Nitekim Yakutlarda yirmi dört ade
dinin mübarek telakki edildiği görülmektedir .  Tahtacıların bugün dahi 
kaz ayagı şeklinde ve kaz ayağı namı ile bir damgaları vardır ki, her bir 

7 Nakleden, müşahedesine istinaden Abdülkadir Bey [İnan] . 

* Divanü Lugat-it-Türk'ün verdiği malumata göre, sonğur veya songur, yırtıcı kuşlar

dan birinin adıdır, (Besim Atalay çevirisi ,  Cilt 3, s. 3 8 1 ) .  
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Tahtacı bu damgayı üzerine almadan iş  işleyemez. İş elbisesinin arkasın
da, mezarlara dikilen taş veya tahta parçalarına bu damga8 tersim edilir. 

Keza Seyitgazi'de Büyük Yayla'ya giderken Yağıbasan Yörüklerinin 
oturdukları aynı isimli köy arazisi dahil inde kadim bir mezarlık vardır .  
Mezar taşlarının bazısında ay, bazısında yıldız, bazısında tanımadığım 
bir kuş, bazılarında ise ok resmi vardır. Ankara'nın Bala taraflarında otu
ran Bayat ve Harmandalı Türkmenlerinin kadınlarının da aynı şekillerle 
döğme yaptıkları görülmüştür. Bu adet yeniçerilerde de son zamana ka
dar devam etmiştir. İşte bunlar, hiç şüphesiz totem dini kadar kadim 
olan iptidai Şamanlığın bakayasıdır. 

iptidai Şamanhğın Alevilerde Bakayası 

İptidai Şamanlığın bazı bakayası Anadolu'da Alevi zümreleri içinde 
yaşayan itikadlarda ve adetlerde daha vazıh bir şekilde görülür. 

Aleviler, tam manası ile iptidai cemiyetlerde olduğu gibi, kendi ce
miyetlerine, erenler divanına taparlar. Ancak bunlarda cemiyet, klanlar
da olduğu gibi, Totemizmde ve Şamanlıkta olduğu gibi, oymak beyinde 
değil, ekseri ahvalde oymak beyi olan dedede veya pirde şekil ve surete 
bürünür. Çünkü Aleviler bugün dahi müteal bir Allah mefhumuna vasıl 
olmuş değillerdir. Bunlar iyil iğin ve kötülüğün, kıtlık ve bereketin eren
lerden veya pirlerden veya dedelerin himmetinden ileri geldiğine ve on
ları gücendirmenin fenal ığı ;  onlara hak, hediye ve kurban takdim etme
nin ise menfaati mucip olduğuna inanırlar. Günahları dedelerin af edebi
leceğine kanidirler. 

Pir divanı veya cem ayinlerincieki erenler meydanı ,  tam manası i le 
tanrının huzurudur. Haşır neşir, hesap kitap, ölüm, hayat, her şey orada
dır. Burada yapılan merasirnde ekseriyetle bereket, sürüleri çağaltmak 

8 Dıirü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası, ( 1 929 ,  Sayı 1 2 , s. 7 1 )  ve ( 1 929,  Sayı 1 3 ,  s .  
77) de bu hususta malumat vardır. [Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu 'da Alevller ve  Tah
tacı/ar, eklerle yayıma hazırlayan Turhan Yörükan, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Başvuru Kitapları, 1 998 ,  2002, ss .  1 4 1 - 1 43 , 1 80.] Tahtacı ocaklılarından 
bu kaz ayağının, Çaylak oymağına mahsus iken diğer oymaklara geçmiş olduğunu 
söyleyenler vardır.  ihtimal bu da Tahtacı oymaklarında maşeri mülkiyetİn bir nişa
nesidir. Fakat her halde kadim tusların bir devamıdır. 
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veya yağmur yağdırmak gibi taleplerde bulunulur. Mukaddes bir şeye te
cavüz, bir fenalığa, yatırların gazabına ve neticesinde bereketsizliğe, fırtı
na veya benzeri bir elfetin patlak vermesine sebep olur. 

Alevilerin Babai kolunda9, ilk baharda, mahsulün bereketlenmesi 
için Cebrail Ayini yapılır . Bu ayin, kendilerine ruhsat addedilir. Bundan 
sonra diğer Alevi zümrelerin birçoğunda olduğu gibi , altı ay yaz boyunca 
herkes işinin gücünün peşinde koşar ve dağınık bir hayat yaşar. Ve dini 
hayattan tamamen uzak olarak hiçbir ayin ve sohbet yapılmaz 1 0• Buna 

9 Babailik, bugün Bulgaristan'da ve Romanya'daki Türkler arasında bul unmaktadır .  
Bunlar Hacıbektaş Ocağı 'nı tanımazlar. Bu nokta mühimdir .  Zira,  Aleviliğin Ana
dolu'da ve Rumeli'de intişarı Hacıbektaş Ocağı 'nın faal iyetlerinden doğmuş deği l ,  
bihikis evvelce mevcut Alevilerden birçoklarının Hacıbektaş Ocağı  etrafında top
lanmış olduğunu ve bir kısmının hariçte kalmış bulunduğunu gösterir .  Bugünkü 
Babailerin iki kolu vardır. Birisi Hasköy'de Hüsam Şah ismindeki Orman Baba'yı 
merkez olarak tanır .  Diğer kısmı da Seyitgazi civarındaki Şucauddin i smindeki 
Sultan Varl ığı 'nı pir olarak tanır.  Bu iki ocak Hacıbektaş ve Yanınyat ı r  ocakları gi
bi müstakildirler. Hatta Babailer Şeyh Safi Ocağına bağlı olan Kızı lbaşlar gibi Bek
taşileri kendilerine rakip tanırlardı .  Osmanlı hanedanının Bektaşi lerle olan s ık ı  
alaka ve münasebetleri kendilerini iz'ac ediyordu.  El ime geçen bir  Babai mektu
bunda Osmanlı devrinde Bektaşiler serbest idi, Babailer gizli id i .  Şükür  biz Baba
ilerin bugününe, yaşasın Cumhuriyet",  denilmektedir. 

1 0  Bu nokta mühimdir. Evvela iptidai Şamanlığın devamı olduğuna \·azıh delild ir. Sa
niyen Şamanlıkta ve Alevil ikte ziraata veri len vasi ehemm iyet i gösteri r .  ihtimal bu 
müşahedelerdir ki, Yunan 'dan Evvelki Türk Medeniyeti Tarih i (İ stanbu l :  C ihan Matba
ası, 1 928) müellifi Yusuf Ziya [Özer] Bey' i Türk din-i kadiminin esas ının zirai ol
duğu hükmüne isa! etmiştir [ulaştırmıştır] . Diyor ki, "Ziya Gökalp 'in Türk din-i 
kadimine 'Toyonizm' ismini verrneğe çalışması, bu dinin esası hakkında bir fikr-i 
sarih hası l  etmemiş olmasındandır. Toyon, Türkçe'de rahip demektir. Dinin esası 
ise ziraidir" (s .  276, not 1 ) .  Lakin Yusuf Ziya [Özer] Bey bu iddianın i stinad ettiği 
müşahedeleri veya deli l leri göstermemiştir. Yalnız " tarhan" kelimesine istinat edi
yor ve bunun ekin eken, tohum atan manasma olduğunu kaydediyor. Tarhan'ın bu 
manasının nereden alındığını da göstermiyor. Bürhan-z Kat ı ' da tarhan, "Tekali ften 
muaf bir devlet adamı" diye gösteri ldiği gibi, Divanü Lügat-it-Türk 'te tarhanın emir 
manasma geldiği, kadim bir is im olduğu ve argo lugatında bulunduğu kaydedil
mektedir (Cilt 1 ,  s .  364) . Asar-ı Bakiye 'de ise, Ebu Reyhan, "tarhun" kelimesinin 
Semerkand meliklerinin unvanı olduğunu kaydediyar (s . 1 0 1 ) .  Tarih kitaplarında 
ise val i l ik gibi bir makam olarak geçmektedir. Ziraat dini tabiri de dar bir ifadedir; 
en kadim zamandan beri Türklerin göçebe hayatı yaşadıkları ve ziraatten ziyade 
sürülere malik oldukları hakkındaki malumata karşı bu fikir tevsi edilmeli idi .  Sa
husus ki, kadim Türk dinincieki merasim ve ayinler, daha ziyade avcıl ık devrinin 
icabatı i le yüklüdür. Türklerde en büyük dini merasim av münasebeti i le yapılan-
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karşılık kış ın altı ay boyunca mütemadiyen dini vecd ve heyecan içinde
dirler; her gece sohbetler ve zamanları geldiğinde muntazam ayinler icra 
ederler. 

Karşılaştıracak olursak, bu hal bugün iptidai bir hal yaşamakta olan 
birçok ziraatçi ve avcı cemiyette; bilhassa Türklerle menşer bir karabette 
bulundukları te tki k edilmekte olan Eskimalarda 1 1  tamamen görülmekte
dir. Eskimaların henüz klan hayatı yaşayanları arasındaki müşahadeler
den 1 2 anlaşıldığına göre, bunlar yazın tek aile halinde çadırlarda ve dini 
hayattan uzak bir halde, kışın yer altında yapılmış, ortasında ayin için 
geniş ve müşterek bir mahal bulunan evlerde müşterek bir hayat geçirir
ler. Burada bütün bir kış mütemadiyen dini bir çoşkunluk ve taşkınlık 
içinde bulunurlar. Uzun gecelerde gençlere masallar ve destanlar nakle
dilir . Ayinler, tebdil-i kıyafet edilmiş olduğu halde raks ve terennümlerle 
icra edlir. Düşkün olanlar alenen cezalandırılırlar ve keza suçlular klan 
huzurunda itirafta bulunmak zorundadırlar. Zira bunlar, kıtlık olması,  
avların kaçması ve mesela fırtınaların çıkması gibi felaketlerin, dinen 

dır. Hatta şölen merasiminde dahi ewela yapılması lazım gelen şeydir ve avcı lık, 
Türklerde askeri teşkilata bile girmiş ve av ayini ,  hakanın hakkı derecesine yüksel
rilmiştir. . .  
Ziraare gelince iptidai dinlerdeki müşahedeler, ziraat i l e  dini hissin v e  dini merasi
min pek de uzlaşamadıklarını göstermektedir. Nitekim burada mevzuubahis etti
ğim Alevller ve onlara misal olarak göstereceğim Eskimolar, yazın ziraat için dağı l 
dıkları zaman as la  dinle  alakaları yokmuş gibi yaşarlar; fakat ziraat zamanı geçip 
de kışın toplandıkları zaman, en ateşin dini bir hayat geçirmeye başlarlar. Bu se
bepledir ki, tabiri dar görüyorum. Eğer maksat ekmek ve biçrnek zamanlarında fe
yiz ve bereket için ayin yapılması  ise ,  bunlar Şamanlıkta mevcut  olduğu için din-i 
zirai unutulmuş, bir sihir ve füsun mantığa galebe çalmışt ı r  derneğe mahal yoktur. 
İşte bu son söz, Ziya Gökalp'i  hataya düşüren sebebin aynıdır .  Çünkü o sihir ve 
füsunun bu dinde galebesine tahammül edemediği için Toyonizm'i  vaz etmeğe ça
l ış ıyordu .  Mamafih onun hatasının başlıca sebebi Durkheim 'a sıkı  bir surette tabi 
olmasıdır. Durkheim, yukarıda söylediğimiz vechile ,  sihri merasim ile dini merasi
mi tefrik ediyordu; bu fikir Ziya Gökalp' i  karnların yaptıkları merasim i le toyonla
rın, yani prenslerin, "rahiplerin" yaptıkları merasimi ayırmak neticesine sevk etti . 
Halbuki Durkheim'ın fikri yanlıştı ,  bunun için netice de yanl ış  oldu. 

1 1  Dumezi l ' in Tarih-i Edyan' ında ( 1 928) , Eskimo l isanının Türk l isanıyla akraba oldu
ğuna dair son zamanlarda yapılan terkikten bahis  vard ı r  (s .  94) . 

1 2  Bunlar, Groenland sahi l lerinde, Alaska'da, Amerika'nın Şimali ve Garbi sahi llerin
de Labrador'dan ve Hudson Körfezi'nden Anchinson Burnu'na kadar bütün sahil
lerde ve muhit denizinin diğer bazı sahillerinde yaşamaktadırlar. 
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memnu olan şeylerin ihlal edilmesi sebebiyle meydana geldiğine kanidir
ler. Bu cemiyetlerde hayat müşterek olduğu için, felaket hepsine racidir. 
Şu halde, bu felaketin müştereken izalesine çalışmak için, işlenmiş olan 
suçun itiraf edilmesi gerekmektedir. 1 3  

Eskimolar hakkında muhtel if  yerlerde yapılmış olan müşahedeler, 
bu cemiyetlerde ölen bir adamın ismini yeni doğana koymak ve bugünkü 
hali , ölünün yeniden hayata gelmesi şeklinde telakki etmek akldesinin 
bulunduğunu göstermiştir. İptidailerde bu akide, tenasüh fikrinin meb
deidir. 

Bazı klanlarda, ölü ile beraber ölünün silahlarını, kadınların dikiş 
aletlerini onlarla birlikte gömerler. Eski Türklerde ise ölünün çadırı ve 

1 3  Eskimo cemiyetleri, Mareel Mauss tarafından tetkik edilmiş ve L 'annee Sociologique 
mecmuasının 9 .  cildinde neşrolunmuştur. 
Merhum Mehmet İzzet Bey, ahiakın menşeine dair verdiği derslerde Eskimo cemi
yetleri hakkında çok dikkate değer mesai sarf etmiştir. Max Bonafus ve Necmettin 
Sadık beylerin içtimaiyat kitaplarında bu mevzua 1 2  sahife tahsis edilmiştir. Mös
yö Dumezil ' in Tarih-i Edyan formlarında da (s. 1 00) malumat vardır .Burada iştirak 
kelimesi i le ifade etmek i stediğim fikri Dumezil şu suretle yazıyor: "Müşterek ev
lerdeki içtimalarda hakiki dini esrar teessüs ediyor. Bu en kaba şekl iyle bir cema
attir . Kadın teati si sahneleri, cinsi münasebet komünistliği dahi alen) iti rafattan
dır. " Aynı mesele Necmettin Bey'in eserinde (s. 1 8 1 )  şu suretle ifade edi lmiştir: 
Kış ailesinde ahlak tamamen değişir. Cürüm pek nadirdir. Hırsızlık yoktur. Esasen 
bütün emlak ve emval kışın müşterektir. Zina hiç yoktur. Bunlarda karabeti ispat 
eden bir hadise de kadınların mübadelesidir. Kışın aynı kışlaktaki bütün erkekler 
ve kadınlar arasında mübadele caridir. Bazen lambalar söner ve bir ayin başlar. 
Mübadele kelimesi ile işt irak kelimesi arasında fark vardır. Biri mülkiyeri muta
zammındır. Diğeri mülkiyeti selb eder. Bunların manaları , nikah şekline göre deği
şir. Maderl ailelerde zümrevl nikah olduğu için, mübadelenin manası kalmaz. Ko
caların taaddüdü usulünün cari olduğu yerlerde, mübadele zaten caridir .  Eskimo
larda ise, bildiğimize göre, aile mevcuttur.  Bu sebeple iş t i raki , dini bir ayin mahi
yetinde anlamak icap eder. Bu da muayyen mevs imlerde ve muayyen ayinlerdedir. 
ihtimal Ziya Gökalp' in "Türklerin bir aşk-ı tabii gecesi vardı" şeklinde bahsettiği 
şey (Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul :  Matbaa-i Amire, 1 3 4 1  [ 1 925] . s .  33 ve s .  3 7) ,  
bu ayinin bir hatırasıdır. İptidai dinlerde ve kadim mezheplerde bu anane kuvvetle 
caridir. Daha mütekamil  devirlerde ilah fikrine vasıl olunduğu zaman, i lahlar ara
sında aşk hayatı tasavvur edilmiş ve yaratıcı kudret, çift olmakta ve çiftleşmekte 
görülmüştür. izdivacın daima dini bir ayin ile taçlandırı lmasının sebebi de budur. 
Mösyö Bonafus'un kadın mübadelesini, karabeti ispat eden bir hadise olarak gös
termesi de, iptidal dinler hakkındaki tetkikata tevafuk etmemektedir. Egzogami 
kaidesi, karabet tasavvur edilen cemiyet efradı arasında çiftleşme memnuiyetinin 
neticesidir. 
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eşyası ve hizmetkarlarından bir kısmı, hatta esirleri varsa onlar d a  öbür 
dünyada efendisine hizmet etsinler diye onunla birlikte diri olarak gö
mülür. Bu akide, o kişinin ölümden sonra aynı hayata aynı surette de
vam edeceği şeklinde anlaşılmıştır. 

Eskimalarda mukaddes ve haram şeylere karşı en ufak bir hareket 
vuku bulduğu zaman, sihirbazın müdahale ettiği görülür. Bunlar sihirba
za "kiko" derler. Kiko bir hastadan fena ruhun çıkarı lması, bir günahın 
affı için ayin yapar, o, ruhlar üzerinde tesir İcra edebi l ir .  Ruh soluktan 
ibaret telakki edildiği için, bir yere üflemekle oraya can veri lmiş olur .  Bu 
suretle iptidallerde falcılık, üfürükçülük ve manevi kuwetlere tasarruf 
fikri doğmuştur. 

Eskimalarda tespit edilen bu adetler aynen Türkler'de de mevcut id i .  
Çünkü izleri ve az değişmiş şekilleri bugünkü hayatımızda, bilhassa 
mezhebi örtü altında daha vazıh olarak görülmektedir. Nitekim Anadolu 
ve Rumeli Alevllerinde tıpkı Eskimalarda olduğu gibi kışın her gece soh
bet yapılır; sohbette masallar ve destanlar anlatılır ve erkan yürütmek 
namı altında ziyafetler, rakslar, saz ve sema icra edilir. 1 4 

Türklerin yeni Müslüman oldukları devirlerde, Maveraünnehir'de çı
kan Aklar ile Azerbaycan'da çıkan Kızıllar arasında, senenin muayyen bir 
gecesinde iştiraki ayinler yapıldığı bütün tarihlerde ve i lmi kaynaklarda 
müttefı.kan gösterilmektedir . 1 5 

Düşkünlerin ve suçluların itirafta bulunmaları ise, Alevil iğin iki mü
him esasını teşkil etmek üzere bugüne kadar devam etmektedir .  Bu iki 
esastan biri, sahip ve musahip ayinidir ki, yukarıda izah ettiğimiz vechi
le ,  iptidallerdeki idhal [initiation] merasiminin devamıdır. Fakat Alevi-

14 Diirü 'l-Fünun İliihiyat Fakültesi Mecmuası 'nın 1 7 . say ıs ında " sohbet" bahsinde ve 
müteakip sayı l arında neşredilmiş olan ayin makaleleri [Yusuf  Ziya Yörükan, Ana
dolu 'da Alevller ve Tahtacı/ar, eklerle yayıma hazırlayan Turhan Yörükan, Ankara: T. 
C. Kültür Bakanlığı Yayınlar ı ,  1 998 ,  2002 , s .  296 ve sonras ı ] ,  eski Türk dinleri i le 
Alevi ayinlerinin arasında benzerlik aramak fikrinden tamamen azade olarak yazıl
dığı halde, bu vak'alar orada s ı rası i le görü lür .  

ı s  Müslümanlık devrinde Türklerde çıkan mezhepler, bilhassa Aklar ve Kızıllar i le  
Mukanna ve Babek hakkında tafsilat İkinci Kitaptad ır . 1 927- 1 92 8  yıllarında Hayat 
mecmuasının III. cildinde neşrettiğim bir iki makalede, bu hususa kısaca temas 
edilmiştir. [Anadolu 'da A levller ve Tahtacılar adlı kitabın "Alevi İtikad ve Adetleri" 
bölümüne bakınız, ss. 445-459 .  ] 
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lerde iki safha ve iki nevi idhal merasimi vardır: Biri ikrar merasimi, di
ğeri ise sağdıçlık merasimidir. İkinci esas ise, günahları itiraftır. Alevile
rin en muteber kitabı olan İmam Cô.fer Menak ıbı ' nda şöyle denilmektedir: 
"Eğer  ta l i p  g ü n a h ı n ı  sak la rsa , ta rikat- ı ô l iyede kezza ptı r .  Yol hain i  o l u r, iman  eğr i 
s i  o l u r, ta rikat ona he lô l  o lmaz,  yed iğ i  lokma ha ra m  o l u r . Semô etse lup sayı l ı r, 
Ceme ge len  Müs l im  bac ı l a ra baksa na mah remd i r .  Kô r edem derken za ra r  eder .  
Şeriatta n ,  ta rikatta n e l i  boş o l u r, neuzü b i l l a h  ma hşerde meydan - ı  a rasatta ka l ı r, 
k imse sa h i p  o lmaz .  Ama n  ey ka rdaş  g ü n a h ı n ı  sak la may ı p de rdin i söyl e ,  ka ra n l ık 

ka bre koma ,  bu rda söy le" ,  (Ankara Umumi Kütüphanesi, Tasavvuf, no. 86) . 

İptidai dinler umumiyede mistiktir .  Bu sebeple bu dinler sofuluk ve 
tarikat perdeleri altında devam etmiştir. Bu akideler ve ayinler, sofulu
ğun icabatından gibi göründüğü halde, hakikatte eski ananenin bir deva
mıdır. Suçu itiraf etmenin sırrı, fenalığın bütün oymağa dokunacağına 
dair olan akidenin tezahürüdür. Bunun için Alevilerde suçlunun karı sı, 
musahibi, yani sağdıcı ve nokeri ayine kabul edilmezler. Birinin kabahat
li olmasından dolayı bunların hiçbiri görülmez. ı 6  

Görülmek, erenler divanında talibin sorguya çekilerek günahının af 
edilmesi, hesabının görülmesi, tarik çubuğu altından geçmesi ve yola 
girmesidir. Bunun için, şahsın evvelce yola girmiş ve sahip musahip ol
muş, yanı sağdıç ile karabet aktetmiş olması şarttır .  Musahip Ayini 'n
den, yani eş tutunma merasiminden geçmek suretiyledir ki genç, tarikat 
esrarına vakıf olur. 

Sağdıçlar ve nokerler merasimle erkandan, değnek altından geçirilir, 
kurbanları kesilir ve ölmeden evvel ölmek sırrına mazhar olurlar. Öl
mek, yeni bir hayata girmektir .  Bunun için genç, kurbanı kendi yerine 
ikame eder. Erenler divanında koyunun sağ ayağını omuzuna, başını ba
şına alarak onunla kucaklaşır ve sırri bir surette kurbanla ittihat eder. 
Kurban kesilir ve gençler beri tarafta ölüm temsili olarak değnek altına 
yatırılır. Merasim bittikten sonra yeni bir hayata nail olmuşlardır. İsa'nın 
kendini kurban etmesinden sekiz gün sonra, yeni ve mukaddes bir haya-

1 6  Sahip musahip merasimini tamamıyla neşre muvaffak olamadım. Dô.rü 'l-Fünun ila
hiyat Fakültesi Mecmuası 'nda ( 1 928,  Sayı 8, ss .  1 3 5 - 1 3 8  ve Sayı 1 7) kısaca bilgi ve
rilmiştir [Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu 'da A levller ve Tahtacı/ar, indekste belirtil 
miştir] . Musahip, eş, sağdıç, kardeşlik aynı manadadır; musahibin karısına "no
ker" denir. 
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ta nail  olması kabilinden, dinlerde görülen bu hal ,  iptidailerdeki bu akl
delerin devamından başka bir şey değildir. 

İptidailerde bir hayvanın kanını içmek, etinden bir parça yemek 
onun manasını, ruhunu veya cevherini mas etmek, onunla ittihat etmek
tir. Kurban ayinine, feyz ve bereketi arttırmak, matlup olan şeye yeni bir 
hayat vermek fikirleri de inzimam eder. 

Musahip ayininde kurban kesrnek mecburidir .  Kurban olmazsa ne 
eşierde matlup olan ittihat ve kardeşlik karabeti husule gelebil ir, ne de 
tarikat esrarına vakıf olmak, yeni hayata doğmak, erenlerden sayılmak 
mümkün olabilir. * Ayine iştirak ve mülkiyetİn refi,  bu merasirnin İcras ı
na bağlıdır; ancak bu suretle erenlerden olmak mümkündür. Bu bakım
dan erenler arasında koru yoktur. Menakıb-ı İmam Ciifer'de deniliyar ki :  
"Ve dah i  sa h i p  m usah i be ma l ı ,  r ı zk ı ,  avrad ı  he lô l  dey i nce ona b i r  kem fi i l  eder; 
ya n i  m usa h i b i  m usa h i be namah rem değ i l ,  sa k ı nmak  yok deyu muhabbet ederse, 
ca na etmek  ge rek ,  z i ra ten bô ki değ i l d i r, çü rür, kokar, sen b ir şeye m u ha bbet et 
k i  bô ki o la, muhabbet ca nad ı r; kesp ve kaza nç b ir o lmak  gerek ,  z i ra d ü nyada ka 

za nc ı  o lmay ınca ô h i ret kaza nc ı  nas ı l  b i r  o l u r" (aynı nüsha, no. 84, Bap "Musa
hip kavlin beyan eder") . 

Eski Türklerde, bilhassa Tsinlerde, dini merasirnin dört mevsimde 
dört kurban kesrnekten ibaret olduğu malUmdur. Bu kurbanlar koyun, 
horoz, köpek, domuzdur. Bu hal Alevilerde aynen devam etmektedir. 
Onların büyük merasimleri, dört mevsimde dört kurban münasebetiyle 
yapılır. Yalnız köpek ve domuz değişmiştir. Fakir aileler bunların yerine 
rakı ile yumurtayı ikame etmişlerdir. 

Keza ölen bir adamın adını yeni doğana vermek adeti bizde hala 
mevcuttur. Lakin dini hayatını, müdaheleden azade kalabileceği dağ ke
narlarında geçirmekte olan Aleviler, bu adeti tamamıyla, iptidailerde ol
duğu gibi, tenasüh fikrine raptetmişlerdir. Onlara göre ölen adam, eğer 
hayatında faydalı bir kimse olmuş ise, onun ruhu yeni doğana, onu ka
mil bir insan olarak yetiştirmek üzere intikal eder, aksi halde ızdırap 
çekmek için yılan, eşek, maymun gibi bir hayvana girer. 

* "Şamanlığa Ait Malumata Bir Nazar" bahsine koyduğumuz bir not ile Hinduizm'de 
uygulanan "Soma kurbanı" i le "musahiplik ayini" arasındaki paralel liğe dikkat 
çekmeye çalışacağız. 
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Keza ölülerle beraber ona ait eşyayı ve silahlarını birlikte gömmek 
adeti, Tahtacılarda halen bakidir. 17 Tahtacılar cenazeyi defnettikleri za
man onu kabire bir yatak yorgan ile beraber gömdükleri gibi, mezara pa
ra da koyarlar. Gençler, kızların ve kızlar gençlerin al yeşil bayrakları ile 
gömülür. Bir kitabede görülen, "Al yeşil bayrakla geldim beka mekanı
na" ' mısraında hakiki mana maksuttur. 

Bu, onlarda, öldükten sonra ruhlardan birinin bir müddet kaldığını 
göstermektedir. Lakin bundan, Alevllerde ahiret fikrinin mevcut olduğu 
manası çıkarılmamalıdır. Çünkü Alevilerde, ileride izah edileceği vechile, 
ne uluhiyyet fikri, ne ahiret mefhumu, ne de bu iki tasawurun neticesi 
olan Cennet ve Cehennem akidesi yer bulmuş değildir .  Kabir üzerindeki 
merasim, atalardan kalma ölülere hürmet mefhumu ile ilgilidir ve dünya 
hayatının aynen devam edeceği fikrinin icabıdır. 

Alevilerin, kendilerinde üç nevi ruh kabul ettikleri, adetlerinden an
laşılmaktadır ki, bunların Yakutlarda, ichchi (eş) , sur (çur) ve kut (kut) 
namlarını verdikleri üç ruha tekabül ettiği görülüyor. *  Her iki akidenin 
aynı menşeden çıktığı anlaşılmaktadır. Bu ruhların birincisi seyahate çık
tığı zaman, bu esnada başına bir kaza gelirse, ruhun sahibi muzdariptir. 
Rüya gören beden uykuda olduğu halde, şehirlerde ve semalarda gezen 
ruh budur. İkinci ruh, bir musibete uğrarsa ölüm vukua gelir. Üçüncüsü 
ise sahibi ile beraber yaşar. Diğer bir telakkiye göre, üçüncü ruhun musi
beti i ledir ki, ölüm vukua gelir .  Hastalıklar daima bu ruhların alıvalinden 
olduğu için, tedavisi kamlara, erenler ve dedelere aittir .  Üfürükçülüğün 
istinad ettiği akide budur. 

Ölümden sonra ruhun bedende kalmış olması, korkunç bir şeydir.  
Ondan tahaffuz [korunmak] için merasim yapmak zarureti vardır .  Aş pi
şirmek, bunun neticesidir .  

1 7  Diirü'l-Fünun İliihiyat Fakültesi Mecm uası ' nda "Tahtacıl arda Cenaze Merasimi" bahsi, 
kısaca anlatı lmış olmakla beraber, bu hususta izahata maliktir [Yusuf Ziya Yörü
kan, Anadolu 'da Alevller ve Tahtacı/ar, s s _  230-240] _ 

* Yusuf Ziya Bey' in yakın arkadaşı Prof Hi lmi Ziya Ülken, Tahir Harimi Balcıoğ
lu 'nun Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları (İstanbu l :  Kanaat Kitabevi, 1 940) adlı kita
bının arkasına ekiediği "Notlar"da, biraz değişik bir yazım ile şöyle demektedir: 
"Aleviler kendilerinde üç değişik ruhun bulunduğunu kabul ederler. Bunlar Yakut
ların (İşşi = eş) , (Şer) ve (Kut) dedikleri ruhların karşıl ığı olabil ir" ,  (ss. 265-267) . 
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İptidailerin insanda tasawur ettikleri (üç veya dört) ruhtan biri, ba
zen başka bir adam ile vefat eder; ihtimal ki, bu telakki, sevilen bir şah
sın vefatında duyulan ızdırabın mahsulüdür. Son zamanlara kadar bir in
sanın düşkün bir kadına tutulması, onun ruhunun kadın tarafından zap
tedilmesi şeklinde tasavvur edilirdi . Bunun gibi, bazen hariçten fena bir 
ruh (karaçöre) , insana musaHat olduğu zaman, bu adamı ruhlar zaptet
miş denir. Sar'a ve miskinlik, bunun neticesi olarak görülür. Bazen bu 
ruhlar evlere hücum ederler, yağı pekmezi birbirine karıştırırlar. Böyle 
bir zamanda bunları evden çıkarmak için karnın hususi ayin icra etmesi 
veya kahinin müdahalesi lazımdır. 1 8 

Hastalar üzerine nefesin tesiri hakkındaki itikat çok devamlıdır. İpti
dai dinlerden muasır din ve mezheplere yaygın bir surette tesir eden 
müesseseler falcılık, üfürükçülük ve büyücülüktür. 1 9 Eğer Alevilerin 
mahrem kitaplarından olan Sultan Varlığı'nın, Otman Baba'nın, Hacı 
Bektaş ve sair erenlerin vilayetnameleri okunacak olursa, manevi kuvvet
Iere tasarrufa itikadın ne derece derin olduğu hayret uyandıracak bir şe
kilde görülür. 

İptidai devirlerdeki insanlar, ata ruhlarının, dar zamanda kendilerine 
yardım ettiklerine inanırlar. Atalara tapınak, ihtimal aynı zamanda on
lardan yardım ve kuvvet temin etmek içindir. Eski Türkler dilediklerini 
atalardan, bilhassa şaman atalardan isterlerdi .  Tahtacılar'da kabiriere iti
nanın bir sebebi de budur. Onlar ölülerine rakı adarlar ve kurban keser
ler. 

Bilhassa yatırların, evliyaların ehemmiyeti çoktur. Onlara karşı vazi
felerin tamamen ifa edilememesinden birtakım fenalıklar doğar. Bu tak
dirde onları memnun etmek için erkana ihtimam etmek ve adak adamak 

1 8  Bu itikat, mistik dinlerde ve mezheplerde hükmünü çok kuwetli bir surette sür

dürmektedir. İncil, Hazret-i İsa ile resfıl lerinin malfı l lerden ve bilhassa kadınlardan 
çıkardıkları şerir ruhların hikayesi ile doludu r (Matta, Bap 1 0; Markus, Bap 9) . İsa, 
daima yanında bulundurduğu ve kendilerinden fena ruhları çıkardığı kadınlardan 
biri olan Mecitli Meryem'den yedi cin çıkarmıştır  (Luka, Bap 8,  ayet 2) . 

1 9  Diirü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası 'nda, 1 928 ,  Sayı 8, s. 1 1 4 ve müteakip sayfa
larda Alevi dedelerinden nefesi meşhur olan Hasan Dede'nin bu husustaki malıa
reti ve fikirleri yazıl ıdır .  [Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu 'da A levller ve Tahtacı/ar, s .  
5 8  ve  sonrası . ]  
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lazımdır. Onları memnun etmek feyiz ve bereket verir. Bu sebeple bütün 
Aleviler ayin-i cem esnasında akşam kılma dedikleri duada "Ve l i  Baba be

n im  şu  derd im i  gör, koyu n la rımdan  hasta l ı ğ ı  ka l d ı r, ta rlama bereket ver" tarzın
da dualar ederler. 

Alevilere göre yatırların bulunduğu dağlar, tepeler de mukaddestir. 
Her tepede bir yatır bulunur, her tepenin ismi bu yatıra izafe edilir. Dik
kati çekecek bir şekilde büyümüş ve çatallaşmış ağaçlar ve yarlardan, 
taşlar arasından sızan sular ve kaynaklar mukaddestir veyahut mukaddes 
ruhların bulunduğu yerlerdir. Eski Türklerde dağların, ağaçların kutsiye
tinin bulunduğunu, her kaynakta ve kaya dibinde perilerin bulunduğunu 
ve bunlara niyaz edilmeden geçilmeyeceğini biliyoruz. Denebilir ki Türk
ler ve onlardan bir kısım olan Aleviler, topraklarına bu sebeple çok mer
butturlar. Çorak bir yere yerleşmiş olanlar bile, sefaletin tazyiki altında 
aç ve giyimsiz yaşadıkları bir köyün bereketsiz toprağını terk edemezler; 
çünkü bütün maneviyat ve mazileri ile; dağları, tepeleri, yatırları ile ora
ya bağlıdırlar. 

Yine bundan dolayıdır ki, Türkler siyasi ve coğrafi mecburiyetlerle 
ülkelerinden ayrıldıkları ve büyük göçler vücuda getirdikleri zaman, git
tikleri yerlere eskiden oturdukları yerlerin, tepelerin, nehirlerin, yatırla
rın adlarını beraberlerinde götürüp, oralara vermişlerdir. Bunun içindir 
ki, Orta Asya'da birçok yer isimini Anadolu'da, Anadolu'dakileri de Ru
meli'de görüyoruz. Sarı Saltuk'un, Babaeski'de, Korfu Adası 'nda, Ohri 
Gölü kenarında, Baba Dağ'da birer mezarı bulunmaktadır.20 Baba Dağ 
Dobruca'da, Aydın'da, Selanik'te aynı isimde birer tepedir. Keza Karaca 
Ahmed'in Akhisar'da, Uşak'ta, Üsküdar'da ve Üsküp'te mezarları var
dır_ 2 l  

20 Sarı Saltuk, Buharalı bir Türktür. Evliya Çelebi 'de ve İbn-i Batuta Seyahatnamesi 'nde 
Saltuk-i Buhar! diye ismi geçer. F .  W. Hasluck, Bektaşi Tetkikleri nam eserinde, Sarı 
Saltuk mezarlarını Dançıg'ta (Lehistan) , Pzzonya'da (Bohemya) , Bivanya'da (İs
veç) , Moldavya'da (Boğdan) , Rusya'da ve Kı rım'da ve diğer bazı yerlerde var ola
rak göstermektedir (Ragıp Hulilsi tercümesi, İ stanbul ,  1 928 ,  s .  l l S) .  

2 1  Bunun eski Türk hanları neslinden olduğuna veya Türkistan'daki meşhur Hoca 
Ahmet Yesevi olduğuna dair halk menkıbeleri vardır .  Anadolu'nun muhteli f yerle
rinde bir de Haydar Sultan vardır ki, onu da bununla karı ştırırlar. Haydar Sultan' ın 
da türbeleri birkaç yerdedir. Keskin'deki Haydar Sultan pek meşhurdur. Bunun da 
Ahmet Yesevı: olduğu hakkında bir anane vardır. Cin tutan, deli olanlar hep bura-
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Karaca Dağ, Türkistan'da Taşkent'te, Anadolu'da Diyarbakır'da, Ru
meli 'de Filibe'de birer dağ ismidir. Bazen tepeler hem dağ ismini, hem 
de yatır ismini birlikte taşırlar. Külahlı Dede İzmir'de, hem bir tepenin 
hem de bir dedenin; Karta! Baba, Bala kazasında hem bir dağın, hem de 
bir yatırın; Eskişehir'de Kırkkızlar, hem kırk mezarın, hem de bir tepe
nin ismidir. Işte bugün gördüğümüz bu vak'alar, iptidai devirlerde Türk
lerin dini hayatını ve onların seeiyelerini bize sezdirecek mahiyettedirler. 
Kadim kaynaklarda bulduğumuz kayıtlarla, yaşamakta bulunmuş olan 
bu asar ve bakayayı birleştirdiğİrniz takdirde, Türklerin eski dinleri hak
kında tam değilse bile, her halde mücmel bir fikir edinmiş oluruz. 

Halk Adetlerinde iptidai Şamanhğm izleri 

Kadim Şamanlığın bizde bakayası yalnız Alevilerde gördüklerimize 
münhasır değildir. Onlarda görülenler, bir dereceye kadar akldelere ve 
dini merasime ait olanlardır. Bunlardan başka diğer birtakım silsileler 
daha vardır ki, bunlar yalnız Alevilerde değil, umum Türklerde anane ve 
yaygın bir adet halinde devam etmektedir. 

İptidai Şamanl ığ ın izlerini sürmeye devam edecek olursak, görürüz 
ki, bu adederin en mühim leri kadınlar arasında ve bilhassa lobusalık 
devrinde, çok küçük çocukların bakımında, hastalıklarda, cenaze vak'ala
rında ve yağmur duası  g ibi  adetlerde görülür. 

Yağmur dualarında çakıl taşlarını suya atmak, son güne kadar de

vam etmiş dini bi r  adett ir .  Halbuki bunun menşei Türklerde kadimen 

mevcudiyeti malum olan cede taş ıdır .  Namazların akabinde tespih çek

mek ve tespih kullanmak adeti de Türklerden gelmedir .  Bunun gibi, 
mülga tekkelerde gördüğümüz raks ,  z i l ,  def ve saz hep bu kadim Türk 
adetlerinin bir devamıdır. Bunlardan daha ziyade umumileşmiş bazı ana
neler vardır ki, menşei tamamıyla Şamanidir .  Kurşun dökmek, kor sön
dürmek adetleri, ölüm olayından sonra lokma piş irmek ve ölünün vefatı-

ya gider, burada sıcak bir kuyunun buğusuna nefesini tutan her hasta iyi olur. Bu
rası evvelce kilise imiş,  kilise direkleri duruyor. 
Bu kuyu evvelce Çalı kalesinde imiş .  Hacı Bektaş onu buraya atmış .  Buraya Hay
dar Sultan (bakancak) da denir. Muhtelif mevkilerde türbeleri bulunan Gül Baba, 
Sarı Kız, Bali Baba ve emsali çoktur .  
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nı takip eden günlerdeki adetler, onun ruhunun eve geleceği hakkındaki 
korkular, cadı ve hordak fikri, menşe itibarıyla Şamanlığa dayanır. 

Yeni doğan çocuklara kurban kesmek, çocuk bakım usulü, çocuğun 
yaşaması için alınan tedbirler, lobusalık ve kan ifrazatı ile ilgili adetler 
bunlardandır. Kadın doğuramazsa bir merasim yapılır: Bir kadın acele 
gelir, "Ben geldim, sen de gel" der, gebe kadının arkasını sıvazlar ve üç 
yudum su içirir. Gelen misafir gidecek ise, gebenin yanında bir mendil 
veya kuşak bırakmak zorundadır; aksi takdirde gebenin doğum ağrısını 
da birlikte götürmüş olur. 

Lobusanın ve çocuğun yattığı odada her halde birisi bulunacaktır. 
Aksi takdirde bir cin gelir, çocuğu değiştirir veya lahusa iyi saatte alsun
lara karışır .  Bunun için odada mukaddes bazı eşya bulunacak ve çöre otu 
eksik olmayacaktır. Zira çöre otunun olduğu yere cinler giremezler. 

Geceleri daima ışık yanacaktır. "Yedi yatağı" kalkmayınca kimse di
kiş dikmeyecektir. Lobusanın ve çocuğun suları her yere dökülemez, 
çünkü bu suya tasarruf ile fena ruhlar çocuğa ve anasına tasarruf ederler. 
Bilhassa lahusa kanı yere dökülmemeli ve cinlerin ihtilatından mahfuz 
bulunmalıdır. Bilhassa kana malik olmakla fena ruh, kan sahibine tasar
ruf eder. 

Kadim Şamanlıkta kızların ve lahusaların tanrısı "Ayzıt"t ır .  Genç 
kızlar evlendikleri zaman doğurgan olmak için Ayzıt'ın resmini yatakla
rının önüne koyarlardı .  Şimdi bunun yerine Kur'an okunur. Çocuk dün
yaya geldiği zaman, Ayzıt lobusanın yanına gelerek orada üç gün kalır .  
Doğumdan geriye kalan izler uzak bir arınana götürülür. Ayzıt, lahusalı
ğa ait iş ler bittikten sonra gider.22 

2 2  Ak şamanın "Ayzıt" hakkında yaptığı ayinin tasviri, Ziya Gökalp' in Türk Medeniyeti 
Tarihi adl ı  eserinde verilmiştir (s .  292) . Çocukların da Türklerde bir mabudu var
dır ki, buna "Umay" denir; bugün çocuklara "Umacı geldi" dediğimiz zaman, 
menfi bir mana yükleyerek kastettiğimiz şey budur. Bu hususta ileride tafsilat ve
rilecektir. [Ak kam veya Ak şaman hakkında, Abdulkadir İnan bize şu bilgiyi ver
mektedir: "Şamanizme bağlı kalan boylarda şamanlar iki türlü olur :  1 )  ak şaman, 
2) kara şaman. Altaylı lar "ak şaman" ve "kara kam",  Yakutlar ise "ayı oyun" (iyi 
şaman) ve "abası oyun" (şeytan! kam) derler. Ak şamanlar, şaman cübbesi ve kü
lahı taşımazlar, davul kullanmazlar. Kötü ruhlara ve karanlık tanrıianna ayin yap
mazlar, kanlı kurbanlar vermekten sakınırlar. Kara şamanların hilafına olarak an
cak gündüzleri aydınlık ruhlar şerefine kansız kurban ayin ve törenleri yaparlar. 
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Çocuk hastalıkları umumiyede fena ruhlar tarafından meydana geti
rildiği için, çocuklar her akşam tütsülenir. Ve çocuk, nazarlıklarla, ha
maylılarla yükletilir. Mavi boncuk, çocuğun alnına boya sürme, nazara ve 
hastalıklara karşılıktır. Al basmasın (lohusa hummasına tutulmasın) di
ye loğusanın başına kırk gün al kurdela takılır. 

Çocuk bezleri akşam üzeri dışarıda bırakılmaz . Çünkü fena cinler 
bezlere i şer. Ve çocuğun sidiği bununla karışır. Bunların birbirine karış
ması, çocuğun cinlere karışmasını mucip olur. 

Lakin bir kere hastalık gelince bunu nasıl tedavi etmelidir? Acuze 
kadınlar tamamen sihri mahiyette tedavi usulleri ile bunlara çare bulur
lar. Nihayet Koyun Baba, Yalın Gazi, Örümcek Baba, Çifte Gelinler, Sarı 
Sultan, Portarya Kadın, Buk'alı Baba gibi türbelere müracaat etmek la
zım gelir. 

Çocuğun yürümesi için, onu selada sallamak gerekir, "Salladım sela
ya, yürüsün gelecek cumaya", denir. Kızın koca bulması için, yemenisi ,  
oğlanın ise mendili selada sallanır. işsiz adama iş  bulmak için onun şap
kası ,  Eyüp Sultan'da veya diğer türbelerde sallanır. Başka bir şekil ola
rak, kızlara ve erkeklere, kısmetleri açılsın diye musluk açılır, "Kısmetin 
su gibi aksın" denir; fakat başka biri arkasından musluğu kapayınca, kız 
yine açar ve " Ben açtım, sen de aç" der; ihtimal bu, Kısmet Tanrısı 'na hi

taptır. 
Eşierin birbir ini  sevmesi  veya sevrnemesi için uygulanan s ihri adet

ler, son zamanlarda azalmış  olmasına rağmen halen mevcuttur .  Çocuğu 

yaşamayanlar, nikahı yen i  kıyı lmış olanlardan kırk parça bez toplarlar, 

bundan zıbın yaparak çocuğa giydir ider ve bu zıbını kırk gün yıkamazlar. 

Nikah zamanında eller bağlanamaz ve düğüm yapılamaz, aksi tak
dirde güvey bağlanmış olur. Bugün bi le ,  nikah memuru "Nikahınızı ak
tettim" derken, nikahta hazır bulunanların el leri  sarkık tutulur. Şayet bi
ri elini bağlamış ise, güveyin hastalığa tutulmasına kapı açmış olur. Bu-

Bazı etnografların düşüncelerine göre bu ak kaml ık  müessesesi iptidai Şamaniz
min "gerçek din" olma temayülünü göstermeye başladığı bir devirde meydana gel
miştir. Ak karnlar bi rçok bakımdan Buda rahiplerine benzerler. Ak kamlar, halk 
tarafından çok sayıldıkları halde kara karnlar kadar iş  görmezler. Ayin yaptırmak 
için halk daha ziyade kara karnlara müracaat eder", (Tarihte ve Bugün Şamanizm, 
Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1 954, ss .  8 3 -84) . ]  
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nun ilacı da sihridir. Hastalıktan, bir tabuta girip çıkmakla, yani s ihri 
olarak, "ölüm temsili" ile kurtulunabilir. 

Hastalığın sebebinin aklen aniaşılamayan bir hareketten geldiğine 
İnanmak, sihir yapıldığına itikadı tevlid eder. Şu halde bunun da sihri bir 
tedavi ile izalesi lazımdır. Bu da, bu hayattan ölerek ayrılmakla, sihri bu
rada bırakmak ve yeni hayata salim olarak doğmak ile olur. Bu hareket, 
Şamanİzınde bir hastayı tedavi için şamanın ölmesi, bir hasıra sarılarak 
arkadaşları tarafından kaldırılması ,  sonra şamanın hasırdan çıkarak has
tayı tedavi etmiş olması akldesinin bir benzeridir. Bunun gibi, hasta ço
cuğu musaila taşının altından geçirmek veya bazı hastaların mezara girip 
çıkması suretiyle tedavi edilmesi, aynı akidenin devamıdır .  

Düğün ve gerdek adetleri, gelinin yeni evdeki vaziyetleri, bu husus
taki mütekabil adetler eski Türklerdeki dini akldelerin döküntüleridir .  
Hızır İlyas gününde mantofar çıkarmak, o gün birtakım büyüler yapmak, 
erken kalkmak ve yeşil  bağlanmak ta bu adetlerdendir. Rüya tabirleri 
hakkındaki ananeler de aynı mahiyettedir .  Tahtacılarda rüya tabiri için 
kadınlar hususi sohbetler vücuda getirirler;23 rüya merasimle söylenir ve 
merasimle tabir olunur ve sonra küçük bir kalıvaltı ziyafeti verilir .  

Hastalıkların çoğu ve tedaviler, ziyafetler vermeyi ve kurbanlar kes
meyi gerektirir. Eski Türklerde olduğu gibi bunlar için birtakım merasim 
yapılır, bugün bu merasim ve ayinleri, daha ziyade köylerde görüyoruz. 

Eski Şamanlıktan Kalma Sihri Merasim 

Kadim sihrf merasirnin bakıyyeleri daha ziyade hastalıklar münase
betiyle yapılanlardır. Bunun bir şekli sığır hayvanlarında "yanık kara" de
nilen hastalık görüldüğü zaman yapılan tedavi usulüdür. 

Hastalık görüldüğü zaman köylüler arasında bunun tedavisi için bir 
gün tahsis edilir. O gün hiçbir evde ateş yanmayacaktır. Sabah erkenden 
iki kişi iki ağaç parçasını birbirine sürmek suretiyle tutuşturur. Bu suret
le yanan ateş çoğaltılır. Köyün bütün hayvanları dere kenarında bir yara 
sıkıştırılır. Yardan bir hayvan geçebilecek ve üst tarafa çıkabilecek bir de-

23 Diirü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası 'nda Tahtacı adetleri tasvir edil irken, kadın
l arın rüya sohbetleri yazılmıştır ( 1 930, Sayı 1 5, s .  73) . [Yusuf Ziya Yörükan, Ana
dolu 'da Alevller ve Tahtacı/ar, s. 292. ]  
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lik açılır, ateş deliğin ü s t  tarafında ve iki tarafında mütemadiyen yanar. 
Korlar deliğİn içine ve önüne döşenir. Alt taraftan tazyik edilen hayvan
lar bu delikten geçip yukarı çıkmaya mecburdurlar. Deliğin üst tarafında 
iki kişi çıplak olarak durur. Bir taraftan ateşi yakarlar, bir taraftan delik
ten çıkan hayvanları ateşle ilaçlarlar. Hayvanlar delikten çıkarken, yanan 
odun eskilerinden biriyle veya ucu kızdırılmış bir eski kılıç ile hayvanın 
arkasına vurulur ve yanlarına, evvelden hazırlanmış su dolu bir kazana 
hatırılan yeşil ağaç dallarından bir demetle su serpilir. Bu usül bütün kö
yün hayvanıarına tatbik edilir. 

Bu adetİn Şamanlıktan kalma olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Ru
meli 'de yalnız Müslüman Türklerle Hristiyan Bulgarlar arasında bu ade
tİn devam etmekte olduğu görülmektedir. Rum köylüleri bu adete işt i 
rak etmezler. Merasim, ateş mabudu içindir. Köyde ateşlerin sönmesi ,  
mabud için yeni bir ateş yakılınasına ve s ile yaratmak için olmak gerekir .  
ihtimal delikten geçmek, yukarıda izah ettiğimiz ölüm temsili ve yeni bir 
hayata doğmak için yapılan tedavi itikadının bir mahsulüdür. 

Türklerle Bulgarların birleştikleri diğer bir ayin de koyunlara gelen 
"dedeyko" hastalığına karşı yapılan tedavide görülür. "Dedeyko" Bulgar
ca ve Türkçe'de müşterek bir kelimedir. Bunda, ocaklı olan adam sürü 
içinde dolaşır, bir şeyleri takip ediyormuş gibi koşar, "buldum işte" der, 
yine koşar, nihayet bir aral ık si lah patlatır ve yerde bir parça kan görü
lür, o kan pıhtısının ortasına bir kara çivi çakar, bu suretle sürüye girmiş 
olan fena ruh öldürülmüş ve hastalık defedilmiş olur. 

Bu gibi sihri meras im, bazen halka dehşet vererek onlardan menfaat 
temin etmek gibi fena maksatlar için de kullanılmıştır. Sihriliğin marazi 
şekli budur. Mesela köylerde seyahat eden meczup dervişler, çalınan bir 
şeyi geri getirteceklerini söylerler. Mağdurlar bu iş için para vaad eder
ler. Bunun üzerine sihirbaz bir daire çizer, içine girer, fena ruhları davet 
etmek için bazı esrarlı dualar okur, garip garip isimler telaffuz eder. 
Önünde bir çanak içinde su vardır. Su dalgalanmaya başlar, küçük küçük 
taşlar kenarlardan bir araya gelmeye başlar. Merasimi yapan meczup kö
pürmüş ve boynunun damarları şişmiş bir halde emirler verir. Köylüden 
arzu ettikleri şeyleri getirtir. Merasim bittikten sonra çalınan eşyanın 
gelmesine yirmi dört saat intizar etmek lazımdır. Eğer hırsız vaziyete va
kıf ve mutekid ise kendisine bir şey olacak korkusuyla eşyayı getirir ya
hut sihirbaz başka bir köye gitmiş olur. 
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Keza bir çocuk aynaya yahut parlak bir kap içindeki suya baktırılır, 
veya bir tırnak üzerine siyah mürekkeple birtakım çizgiler çizilir. Mevzu
ubahis adamın orada görülmesi çocuğa telkin edilir. Bu şekilde birçok 
sihri merasim daha vardır ki, bunların menşei muhtac-ı tetkiktir. 

Ölü toprağı, kaşık, saç, tırnak, pabuç eskisi, beygir nalı ,  elbise parça
sı, sihri maddelerdir ki, bunlarla bunların sahiplerine malikiyet temin 
edilir. Sihrin bu şekilleri mevzuumuz haricindedir. 

Bizim sihri dediğimiz merasim, inanılmış, yaşanılmış adederimize 
karışmış olan kadim Türk adetleri ve farkında olmayarak içinde bulun
duğumuz, yaşadığımız bakayadır. Bunun canlı bir şeklini, bugün toprağı
mızda yaşayan Sudan Zencilerinde ve halkın, "Araplar" dediği zümrede 
görmekteyiz .  Etnografyada ve prehistorik arkeoloj ide yapıldığı şekilde, 
mevcuda bakarak eskinin izlerini, iptidai Şamanlığın bakayası olarak 
gördüğümüz bazı unsurların izlerini,  bu yolla yakalamaya çalışalım. 

Sudan Zencilerinde, çok eski devirleri hatırlatacak şekilde gördüğü
müz merasim şudur: Bu insanlar, senenin muayyen bir gününde kıra çı
karak kırk nevi ot toplarlar ve bu kırk otun şifalı olduğuna itikat ederler. 
(Aynı şekilde, Kitab-ı Dede Korkut ' da Türk ananeleri içinde Boğaç Bey'in 
yanındaki kızların dağdan kırk çeşit ot topladıkları ve bunu tedavi için 
kullandıkları kaydedilmektedir.) Sonra, Mayıs ayında haftanın muayyen 
bir gününde dini merasim için kıra çıkarlar. Burada büyük bir ziyafet ve
rilir . Bir taraftan ziyafet, bir taraftan merasim hazırlığı yapı l ırken, bir ta
raftan da yine kırk ot toplamağa dağa gidilir .  Yapılan merasimde, def gi
bi olan davul çalınınağa ve birtakım bedeni hareketlerle bir nevi raks ifa 
edilmeye başlanır. Nihayet "gotye" yani kol baş ı ,  "başa gelir" , yani ken
dinden geçer. Cezbe haline, yani bir nevi manyerize edilmiş iradesiz, 
baygın düşmüş bir hale gelir, tabir-i diğerle "bules i "  tutar; bu anda got
ye, hastaları tedavi eder, gaipten haber veri r .  Bazen ağzı köpürmüş ve 
gözleri dönmüş bir şekilde, baygın bir vaziyette yatar. Nihayet başı 
ucunda def çalınmak veya aksırmak suretiyle kendine gelir. Bu, kırda ya
pılan bir merasimdir. 

Bazen merasim evde, tekkede yapıl ır .  Burada bir hasta kendilerine 
müracaat ettiği zaman onu tütsüye koyarlar: Topraktan bir buhurdan 
üzerine tütsü için birtakım ağaç parçaları konur. Tütsü dumanı, hem 
hastaya, hem de kol başı üzerine gitmektedir. Kol başı ,  başa gelmek için 
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elleriyle, çehresi ve gözleriyle bir harekette bulunur. Bazen secde eder 
gibi elini yere vurur. Bu sırada kendinden geçer, artık kendini manyetize 
etmiş, şuurunu uyutmuş ve "bulalanmış"tır .  Hastalığın sebebini söyle
meye başlar: "Bizim çocukların sofrasına basmışsın, bezi üzerine tükür
müşsün", yahut "Seni ağabeyim tutmuş,  i şte geliyor, geliyor bir kara 
kurban, yahut iki tavuk" diyerek tedavi çarelerini de söyler. Sonra kendi
sine gaipten sorular sorulur, "Filan iş nasıl olacak? " diye. Bunlara müh
mel [manasız] cevaplar veri l ir .  Sonra bunun başı ucunda def gibi bir da
vul çalınınağa başlanır, kol başı kendine gelir, ağzı su ile yıkanır; bazen 
"Baban geliyor" , denir ve bu laftan korkarak kendine geldiği de olur. 
Ayıldığı zaman bir parça sersem gibi durur ve bir müddet sonra da tabii 
haline avdet eder. 

Hasta, iyi olunca davet yapacaktır. Bu sebeple ocak merkezinde veya 
babaların tekkesinde sık sık ziyafetler verilir. Bu ziyafetler cinleredir .  Ka
ranlık bir odada sofra kurulur, sofra başında bir Arap veya tercüman var
dır. Bu tercüman hem kendisi yemek yer, hem de buyurun buyurun diye 
sofranın etrafında gözle görünmeyen misafırlere ikramda bulunur .  Ka
şıklar sık sık yıkanır, yemek salıanları değiştiril ir .  

Bu ziyafet mahall inden başka bunların bir de karanlık odaları \·ardır 
ki, burada toplanan otlardan yapılan ve "mayanga" denilen bir su bulu
nur. Mayanga mukaddes bir içkidir. Mahut otlardan yapı l ır .  Bu odaya gi
rerken kadınlar başlarını örtrneğe mecburdurlar. Burada birtakım rus lar 
ve bazı çanaklar bulunur. Burası diğer muayyen günlerde kapalı bulunur 
ve yalnız merasim zamanlarında açılır. 

Eski Türk Şamanlığında ise, kırlarda kamların* yaptığı meras im Ha
ziranda, daha doğrusu eski Mayıstadır. Ve bu merasimlerin üç hafta 
müddeti vardır ki, bu zaman zarfında, muayyen bir günde oymaklar s ı ra 

* Orta Asya'da pek çok Türk boyu, vecd haline gelerek ve Divanü Lilgat- i t -Türk ' ü n  be
l irttiği üzere, aniaşı lamayan birtakım sözler söyleyerek (Cilt I ,  s s .  23 6-23 7) , af sun 
yaparak (Cilt I, s .  283)  ve gaipten haber vererek insanların problem lerine çözüm 
bulmaya çalışan bu insanlara "şaman" yerine, "kam", "kahin" (Besim Aralay çeviri
si, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1 9 4 1 ,  s. 1 95 7) demektedir.  Bu bakımdan, Yusuf Ziya 
Bey de, uluslararası kabul görmüş "şaman" kelimesi yerine, bazen "kam" kelimsini 
kullanmaktadır .  İ leride, "şaman",  "Şamanlık" kelimelerinin doğru ve yanlış yorum 
ve kullanılma şekilleri hakkında ayrıntılı bilgiler verecektir. 
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ile ayin icra ederler. Araplar da, aynı zamanda ve aynı suretle üç hafta 
boyunca, sıra ile merasim ifa ederler. Gotye, tıpkı kam gibi kendinden 
geçer, hasta tedavi eder ve gaipten haber verir, yani yapılan fallara cevap 
verir. Kam da aynı surette raks ile heyecana gelir ve ileride görüleceği 
üzere, tedavi çaresini söyler, kurbandan bahseder ve gaipten, faldan ha
ber verir. Karnlar hem fena, hem de iyi ruhlada münasebettedir. 

Kam, ziyafeti, fena ruhlara kendisi vermektedir; hakiki ziyafet cema
atindir. Araplarda ziyafet fena ruhlaradır. Misafirler ve davetl iler tufeyli
dir. Araplarda hususi tercümanlar bulunur. Karnların tercümanı ise 
halktır. Çünkü halk kamilen karnın dilinden anlar. 

Mukaddes içki, her iki sihirbaz tarafından da kullanıl ır .  Bu, karnlar
da araga, yani rakı ; berikilerde ise maranga veya mayangadır .  Bu içki her 
iki zümrede itina ile merasim-i mahsusa ile hazırlanır. 

Zamanın uzamasından husule gelen bir iki haftal ık ufak farklardan 
sarf-ı nazar edilirse, Şamanlık esasları, her ikisinde de aynıdır .  Bütün 
esaslar sihridir. Ve hiç şüphesiz bu iki merasim menşe itibarıyla birdir 
ve tarihi yayılmaya ışık tutmaktadır. 

Şamanlığın bir safhası olan bu merasim, acaba Sudan Zencilerine 
nereden geçmiştir? Amerika kıtasının muhtelif  mıntıkalarına dağı lmış 
olan Eskimolarda biz Türklerin kadim Şamanlığını aynen bulduğumuz 
gibi, şayan-ı hayret olarak, şimdi de Afrika kıtasının ortalarında, Nubya 
Zencilerinde de aynı şeyi, aynı surette görmekteyiz .  

Gerçi her iki  kıtaya Türklerin tarihen malum olmayan devirlerde 
geçmiş olduklarını zan ve tahmin ettirecek bazı l isani müşabehetler 
mevcuttur. Bilhassa Mısır'ın Cenubunda bazı şehir isimlerinin Türkçe 
olduğu görülmektedir. Bunun gibi dini merasim ve akideler o derece bir
birinin mümasilidir ki, bu baptaki şüpheyi teyid ve takviye etmektedir. 
ihtimal ki, Şamanlık Orta Asya'dan Amerika'nın muhtelif yerlerine Beh
renk yolu ile veya sair vasıtalarla geçtiği gibi, Afrika'ya da Mısır yolu ile 
veya sair vasıtalarla geçmiştir. Lakin bu meselenin tetkiki ayrı bir şeydir. 
Buna biz, ileride bilmünasebe temas edeceğiz. 

Burada bizi alakadar eden şey, iptidai Şamanlığın merasimi hakkın
da fikir edinmektir. Bu fikirlerin numunelerini Totemcilikte aramak iti
kadı, Şamanizmde aramak kadar müfit [faydalı] bir şey olmasa gerektir .  
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Senelerden beri içimizde yaşayan bu ayinleri anlamak ihtiyacını maalesef 
hissetmiş değiliz. 

Bununla beraber iptidai Şamanl ık devrine ait dini ayinler hakkında 
tam fikir edinmek de müşkül bulunmaktadır .  Bu serpimiler ve bakaya, 
bize ancak bir fikir icmali verebilir. Hatta biz, bizde bulduğumuz adetle
rin, akldelerin ve ayinlerin tamamen ve kamilen Şamanlıktan gelme ol
duğunu iddia edecek ilmi vuzuh ve tetebbuun kafi derecede tebellür et
memiş olduğunu da itirafa mecburuz. ihtimal ki, bu adederin bir kısmı 
başka tesirler altında tekewün etmiştir. Lakin, birçoğunun Türke has ve 
Şamanlıktan doğma olduğu vazıhtır. İptidai Şamanlığın ana hatlarını ve 
basit unsurlarını sezdirenler de bunlardır. Bu şerait altında hastalıkların 
defi için yapılan merasirnin iptidai Şamanlıktan gelmiş olduğunu kabul 
ediyoruz. İleride görülecek olan yoğ merasimi de bunlara ilave edilebi l ir .  
Keza doğum ve ölüm temsili  ve ihtimal idhal merasimi ve sağdıç fikri de, 
en iptidai devir Şamanlığına ait bulunmaktadır. 

Lakin Ziya Gökalp'in milli av, milli ziyafet merasimini iptidai devre 
ait addetmesi, doğru görünmüyor. Çünkü bunlar, ewelkiler kadar basit 
anasın ihtiva etmiyor. Nitekim Müslümanlık devrinin başlangıcında ya
zılmış olan Kitab-ı Dede Korkut, bu ayinlerin eserin yazıldığı devirde mev
cut olduğunu göstermektedir. Bu sebeple biz bunları daha mütekamil 
bir devre has olan Şamanlık içinde mütalaa edeceğiz. 





SONRAKi DEVİRDE ŞAMANLlK 

Şamanlığın tasvirine girmeden evvel iptidal Şamanlık ile daha sonra
ki bir devrin arasındaki kesişme noktalarını gözden geçirmek lazımdır. 
Bu, yukarıda söylediğimiz vechile yine Şamanlığın devamından ibarettir. 

Lakin burada ruh fikrine ve tabiat tasavvuruna mühim bir mevki 
ayırmak lazımdır. Bu devirde ataların vaziyeti yükselir; tabii varlıklar di
ni akldeler üzerine azami tesirler yapmaya başlar. Yer, Gök tanrıları, 
Yer-sular, ışık ve karanlık tanrıları bu devrin mahsulü olmak gerektir .  
Şamanlığın İstihale ve tekarnölü de bunlarladır .  

Fakat bunun için Ruhçuluk [Animizm] , arz! ve semavl Tabiatçılık 
[Natürizm] bahislerini birer dini devir gibi mütalaa etmeye ihtiyaç yok
tur. Çünkü bunlar dini hayatta müstakil bir devir ve başlı başına dini bir 
manzume değildirler. Bu unsurlar, ister şuurun mevcudiyeti ile beraber 
tezahür etmiş olsun, isterse en iptidai devirde şuur sahasına çıkmamış 
bulunsun, her halde ai lenin değişmesi ve hayatta herhangi bir hamlenin 
vukua gelmesi üzerine kendilerini hi ssettirmiş ve mevcut akldelere ek
lenmiş parçalar halinde iptidal dinler içinde onlarla kaynaşmış, karı şmış 
olarak mevcutturlar. 

Şamanhkta Tekamül Merhaleleri 

Durkheim'ın tenkitlerine göre ruh fikri, iptidallerde daha sonraki 
devirlerde görülmektedir. Diğer içtimaiyatçılar ve etnograflar ruh fikrini 
Totemizm ile beraber görüyorlar, hatta bunlar bazı iptidal cemiyetlerin, 
Yakut Şamanİzıninde görüldüğü şekilde, müteaddit ruh tasavvuruna ma
lik olduklarını müşahede ve tespit etmişlerdir. Fakat ruh fikrinin Totem
cilikte müşahedesi, Taterneiliğin mahiyetini değiştiremez. Nitekim aynı 
fikir, bir Ruhçuluk sistemini de zaruri kılmaz. Ancak taabbüd-i ecdat 
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[ecdada tapınma] manzumesi mevzuubahis olduğu zamandır ki, ruh me
selesine mühim bir mevki ayırmak icap eder_ Çünkü atalara tapmak on
ların ruhlarını takdis etmektir. Burada ruh fikri evvelden vaz edilmiş bir 
şeydir ve tapınma, ona tabi ve netice vaziyetinde bulunmaktadır. Dene
bilir ki, ruh fikrinin tekamülü taabbüd-i ecdat manzumesini vücuda ge
tirmiştir. 

Taabbüd-i ecdat, pederşahl aile sistemi ile beraber doğmuş gibi gö
rünüyor_ Demek ki oldukça ilerlemiş medeniyetlerin mahsulüdür. Fakat 
bunu, her milletin tekamül hayatında bir merhale gibi mütalaa etmek 
doğru değildir. Çünkü ne atalara tapmak sistemi, ne de pederşahi aile 
manzumesi, bütün insanlar tarafından tabii olarak yaşanılmış dini ve ai
levi bir devir değildir. Nitekim eski Türkler, pederşahl aile hayatından 
geçmiş değillerdir. Çünkü ana tarafından akrabaların "dayı " ,  "tagay", 
"kufduk" ve "teyze" gibi Türkçe adları bulunduğu halde, baba tarafından 
akraba isimleri Türkçe olarak görülmüyor. "Amca" , "hala" gibi kelimeler 
ise, daha sonraki bir devre aittir. Ve ata karındaşı gibi tabirler de mürek
keptir. Halbuki pederşahl ailede karabet, baba tarafından muteberdir. 

Keza pederşahl ailede kadının mevkii, bir yanaşma derecesindedir. 
Kadınlarda tesettür ve harem, bu sistemin icabatından ve zarurl neticele
rindendir. Çünkü bu ailede kadınlar, erkeklerin malik oldukları haklara 
malik değildirler. Aile içinde bunlar hariçten gelmiş oldukları için, bir 
yabancı gibidirler. Hakları ve vazifeleri ayrıdır. Her işe ellerini dokundu
ramazlar ve ayrı yaşamağa mahkCımdurlar. 

Türklerde ise kadın, büyük bir ihtiram mevkiine maliktir . Avlara, zi
yafetlere, kurultaylara, iktisadi işlere iştirak eder. Hakanın emirlerinin 
mutaa [itaat edilebil ir olması] için kadının da imzası lazımdır. Resmi di
vanlarda kadın da hakanın yanında ahz-ı mevki eder 1 •  Burada kadın, pe
derşahi ailede olduğu gibi, harem dairesine kapanmış ve erkeğin cinsi 

1 İbn-i Batuta Seyahatnamesi'nde (s .  3 8 6) ,  eski Türklerde kadının mevkiine dair dikkat 

çekici misaller vardır. İbn-i Fadlan'ın İtil ve Bulgar seyahatinde, Bulgar beyinin ya

nında karısının bulunduğunu, misafırlere kadının yemek ikram ettiğini ve kadınla

ra hürmetin Türklere has olduğunu kaydetmektedir.  Seyahatname'nin buna dair fık

raları Mu'cemü'l-Büldô.n, (Cilt 2, s. 273) dadır. 
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heveslerinin oyuncağı haline gelmiş değil, onunla müşterek ve müsavl 
bir hayata sahiptir. 

Türk aile hayatı ile "pederşahl" aile hayatı tezat teşkil ettiği içindir 
ki, pederşahi aile hayatının icabından olan tesettür ve harem usulleri 
Türklere girince Türk ailesinde buhran husule gelmiş, marazi kıskançlık 
hisleri tekevvün etmiş ve bu bütün Türklerde ailevi ızdırapların menşei 
olmuştur. Birçok kadın hastalıklarının, gelin kaynana kavgalarının sebe
bi budur. Ve bundan dolayı hiçbir Türk ailesi mesut değildir. Halbuki te
settür ve kıskançlık gibi marazi duyguların hakim olmadığı köylerde ve 
Alevllerde bu maraz görülmüyor. Keza bu hastalığın Türk ruhuna girme
diği devirlerde Türk ailelerini yüksek saadet enmuzeci halinde görüyo
ruz. Bütün ananeler bu saadetin hikayesi ile doludur. Ezcümle Kitab-ı 
Dede Korkut 'daki hikayeler, bu hakikatİn bariz misalleridir. 

Dirse Han, çocuğu olmadığı için diğer bir kadın almayı hatırından 
bile geçirmiyor. Ulu toy ediyor. İl beyleri yüzlerini göğe çeviriyor, ayin 
yapıyorlar ve dua ediyorlar, Dirse Han'ın bir oğlu dünyaya geliyor. Ka
dın, neticede hem oğlunu hem kocasını, hatta bütün ili kurtarmaya hiz
met eden bir halaskar timsali olarak temayüz ediyor. 

Dirse Han ve diğer Türk boy beyleri tam manasıyla aile ve kablle re
isidirler, fakat bunlarda pederşahi aile sisteminin icabatından hiçbir eser 
görülmüyor. Ve bundan dolayıdır ki, Türklerde bütün hayır ve şefkat 
tanrıları; ziya ve hayat veren Gün Ana; çocukları himaye eden şefkat tan
rısı "Umay"; ismetin, kızların, lohusaların tanrısı "Ayzıt", Ak Kızlar, Sarı 
Kızlar kadınlardandır. 

Taabbüd-i ecdat hususu da aynı mahiyettedir. Gerçi Türklerin ata 
ruhlarını takdis ettikleri ve onların tuslarına taptıkları vakidir. Evlerde 
ataların birer tusu, ongunu bulunur.  Karnların ongunu da atalardandır. 
Karnlar bazen ölüler alemine seyahat eder ve bu seyahatte atalarının 
ruhlarından istifade eder. Mabutlar ekseriyetle ata namını alırlar. Ülgen, 
Erlik ve Ateş Ata gibi . Lakin bunlar aralara tapmak demek değildir. 

Taabbüd-i ecdat sisteminde ise, ata, aile ocağının ve aile dininin re
isidir. Ayinleri geçmiş atalardan gördüğü gibi idare eder. Bilahare kendi
sinin iltihak edeceği ataların ruhlarına ibadeti temadi ettirmek, onun ga
yesidir. Ocak ve aile efradı üzerinde onun kahir bir sultası vardır, i stedi
ği kadar kadın alabilir ve onları çeşitli hizmetlerde kullanmak için alır .  
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Çocukları kabul etmek, reddetmek, onları evlendirmek, onların kazancı
nı toplamak, onları iaşe etmek onun selahiyetindedir. Onun bu selahiye
tine ve dini kudsiyetine kimse dahledemez. İşte taabbüd-i ecdat budur. 

Bu evsafın hiçbiri Türklerin geçmişteki dini hayatında yer bulma
mıştır. Buna rağmen Türk beyleri tanrıların kendi ataları olduğuna kani
dir. Türklerde tanrı atalar da, kamlarda ongunu kadın olanlar da bulun
maktadır. Bu da gösteriyor ki, bu karı şık durum taabbüd-i ecdat esasla
rıyla tezat teşkil etmekte ve bizi şu neticeye götürmektedir :  Ruhçuluk, 
Şamanlığın iptidai devirlerinde bazı evsafı ile yaşamış olan bir şeydir. Fa
kat Şamanlıkta onun tekamülü taabbüd-i ecdada değil , anatarla beraber 
ataların da takdisine varmış ve aileyi maderi enmuzecinden pederşahl bir 
s isteme değil, pederf aile şekline götürmüştür. 

Natürizm'e gelince, bu, esasen Ruhçuluğun ters yüz edilmesinden 
başka bir şey değildir. Biri, ruh tasawurunu esas olarak al ır ve bunu ta
mim ile eşyada ruh tasawuruna götürür. Diğeri, tabiat vak'alarının te
maşasını mebde ittihaz eder ve bundan ruh tasawuruna varı ldığına za
hip olur. Nitekim, bu durum, daha önce belirtilenler gibi iptidai hayat 
yaşayan cemiyederin çoğunda müşahede edilmiştir. Nitekim yağmur, 
yıldız, su, güneş gibi tabiat eşyası, birtakım iptidal klanlarda totem itti
haz edilmiştir. Bu sebeple bugün dahi gördüğümüz vechile, bir yı ldızın 
düşmesi ile bir insan hayatının ufulüne inanmak hadisesi ,  Sahill ik ve 
Nucumperestlik dininden değil, tabii veya semavl Natürizm'in içinde te
kewün etmiş olduğu daha iptidai dinler devrinin bakayasından ve mira
sından başka bir şey değildir. Keza eski Türklerde görülen bir ağacı tak
dis ederek etrafında raks etmek veya bir su kaynağı etrafında ayin yap
mak, tabiat hadisesinin takdisi demek olmakla beraber, iptidal Şamaniı
ğın içinde bir harekettir. 

Nihayet nasıl Ruhçuluk ve taabbüd-i ecdat netice itibarıyla tenasüh-i 
ervaha veya bu dünyadan sonra diğer bir alem tasawuruna müncer olu
yorsa, Tabiatçılık da insanların hayatlarındaki tahawüllerle beraber teka
mül ederek nihayet yer, gök tanrıları ve Yer-sular2 tasawurunun teşek-

2 Türklerde Natürizm, arz!, semavi tabiatçı l ık bahsi ,  Türk Tarihi 'nin Ana Hatları 'nda, 

s. 440'tan itibaren vazıh ve mufassal bir surette tasvir edilmiştir. Ziya Gökalp de 
Yeni Mecmua'da, (Cilt II, 1 333  [ 1 9 1 8] ,  Sayı 46 ve müteakip) iki mühim makalesini 
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külüne hizmet etmiştir. Ve b u  hizmeti ile onun dinler arasındaki vaziye
ti, dini tekamülde bir merhale teşkil etmektedir. 

Ruhçuluk anasın, iyi ruhlar ve fena ruhlar fikirlerini doğurduğu gibi, 
buna muvazl olarak Tabiatçılık anasın da karanlık ve ışık tanrıları fikrini 
uyandırmıştır. Ve bu muvazattan [paralellikten] zulmet ve nur alemleri, 
Hürmüz ve Ehremen sünall iği [ikiliği] doğmuştur. 3 Ahiret fikri ve bu fi
kir içinde zulmet ve ızdırap tasvvurları ile ebedi refah ve saadet meskeni 
bunların neticesidir. Çünkü bunlar gittikçe tekamül etmiş dinlerde görü
lür. Musevlliğin ilk devirlerinde, bu fikirlerin bulunmamasının sebebinin 
izahı budur. 

Melek fikri, iyi ruh fikrinin tekamülüdür ve mabut ile malıluk ara
sında vasıta olmak manasma melek tasavvuru, Türklerde mevcut değil
dir. Bunu Mahmud Kaşgari tasrih ediyor4 • Lakin iyi ruhlar manasma 
alındığı takdirde onun en mükemmel örnekleri Türklerde bulunur. Bu 
takdirde Yer ve Gök tanrılarının yardımcıları Sarı Kızlar ve Ak Kızlar, 
bunlardan sayılabilir. 

bu mevzua tahsis etmiştir. Türk Medeniyeti Tarihi'nde 50-65 arası sahifeler, Yer-su
lar ve tanrıların izahı ve tafsili i le dolu olduğu halde, ayinlere, adetlere, irikatiara ve 
merasime çok az satı r tahsis edilmiştir. [Türk Tarihi 'nin Ana Hatları adlı eser, Türk 
Ocağı "Türk Tarihi Heyeti" azalarından Afet Hanımefendi, Mehmet Tevfik, Samih 
Rifat, Akçura Yusuf, Dr .  Reşit Galip, Hasan Cemil, Sadri Maksudi, Şemsettin, Va
sıf ve Yusuf Ziya Beyler tarafından iktitaf, tercüme ve tel if  yollarıyla hazırlanıp, 
1 930 yılında, İstanbul 'da Devlet Matbaası tarafından yayımlanmıştır . ]  

3 Bu fikirler birer iddia deği ldir .  Bunun iç in bunları birer sebep ve netice g ib i  telakki 
etmemelidir. Evvelkiler mukaddem ve basi t, sonraki ler tal i ve mürekkep göründü
ğü için şimdilik meseleyi vaz ediyoruz .  Dava \ 'e i spat, bu mevzuların ayrı ayrı terki
kine bağlıdır. 

4 Divanü Lugat-it-Türk (Cilt 3 ,  s .  9 ) . Kaşgari, burada "Türk, melek ismini kat' iyen bil
mez. Fakat Arapça melaike, risalet, göndermek manasına 'eluke' kelimesinden 
alındığı için, Türkçe'de aynı manaya tekabül eden \'e iki  kişi  arasında risalet mef
humunu ifade eden 'yumuş' kelimesinden alarak melek mukabil inde 'yumuşçu' ke
limesini vaz edebiliriz," diyor. [Bakınız, Besim Atalay çeviri s i ,  Cilt .  3, s. 1 2 ] .  Türk
lerde melek fikrinin bulunmayışı mümkündür. Hint dinlerinde vasi ehemmiyeti 
olan bu fikrin Türklerde bulunmayışı ,  bütün iddialara rağmen Hint dinlerinin 
Türklere tesir İcra etmediğini gösterir. Fi lhakika tanrı ile kişi arasında vasıtal ık 
edenler manasına melek fikri  Türklerde yoktur. Ni tekim resul ve peygamber fikri 
de yoktur. Türklerdeki Akçora ve iyi ruhlar veya Ak Kızlar ve Sarı Kızlar, Hintliie
rin ve Müslümanların anladığı melek fikrinden tamamen ayrı şeylerdir. Sarı Kızlar 
tanrı mahiyetindedirler. Ak Kızlar ise tanrı kızlarıdır. 
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Ruhçuluğun ve Tabiatçılığın bu safhalarıdır ki, bize Şamanlığın İsti
halelerini gösterir. Bunlar Şamanlığı daha mütekamil safhalara vardırma
ya hizmet etmiş ve mufassallaştırmış olan maddeleri teşkil etmeleri iti
barıyla bizi alakadar etmektedir. Nitekim, hakiki Şamanlığı tetkik eder
ken bütün bu safhaları ve maddelerin birbiri ile kaynaşmış ve birbirini 
tamamlamış bir bütün olarak yaşamış olduklarını göreceğiz. 

Türk Şamanlığının Bazı Hususiyetleri 

Türk Şamanlığının iptidai devirlerini mütalaa ettikten sonra onu ta
kip eden devirlerdeki Şamanlığın sırrını anlamak, bir dereceye kadar ko
laylaşmış olur. 

Ancak kaydetmek lazımdır ki, Şamanlık, her oymakta, her boy ve 
budunda birbirinin aynı değildir. Her şaman kendisini himaye eden ruh
ların, ataların, tanrıların ilhamına tabidir. Diğerlerini taklit etmez. Onun 
inandığı şeyler ve ayinde yaptığı şekiller, diğerlerinin merasimine uy
maz. Nitekim Yakutlarda göçebe halinde bulunanlar ile köy ve kasaba 
hayatı yaşayanların ve Altay'da ucraktaki oymaklada diğerlerinin Şaman
lıkları birbirinden farklıdır. 

Keza ewelce bir devlet teşkil etmiş ve millet hayatı yaşamış iken bi
lahare tekrar dağılmış olan Türklerin Şamanlığı ile tarihi vak'alara karış
mamış ve ucraklarda kalmış olan oymakların Şamanlığı arasında da bir
biri ile uyuşmayan farklar vardır. Nitekim Yakut Şamanlığı ile Moğol ve 
Türk Şamanlıkları ve Tonguz Şamanlığı, birbirinden ayrıdırlar. 

Keza Şamanlık dininin menşei ve merkezi olan Orta Asya' dan, tarihi 
tahminlerden daha uzak devirlerde ayrılmış olan Türkler, mesela arala
rında mevcut ananeye nazaran Baykal gölü civarından göçmüş olan Ya
kutlar, Asya kavimlerinin Avrupa'ya hicretinden ewel Ural eteklerinden 
kalkıp Finlandiya'ya gelmiş olan Finovalar -ki bunlar, Ural eteklerine da
ha eski bir göçte Altın Dağ yamaçlarından gelmişlerdi- ve hatta bunlar
dan çok zaman ewel Amerika'ya göç ederek orada muhtelif unsurları 
teşkil eden Turanlılar, her gittikleri yerde Şamanlığı dünyanın her tarafı
na götürmüşler, Avrupa ve Asya'da ve hatta Afrika ve Amerika'da büyük 
benzerliklerle Şamanlığın muhtelif şekillerinin doğmasına sebep olmuş
lardır. 



SONRAKi DEViRDE ŞAMANLlK ------------------- 53 

Şamanlık, insanların kendi aralarındaki hukuki münasebetlere, s iya
si emir ve nizarniara müdahale etmez. Bunlar Oğuz töresinde ve Cengiz 
yasasında görüldüğü vechile, töre ve yasa meselesidir. O, sırf dini akide 
ve ibadet şekillerinden ve sihri merasimden ibarettir. Bundan dolayı ya
şamak kuwetine daha ziyade maliktir; nesh [hükmünü yitirme] ve ilga 
tehlikesi ile daha az karşılaşmıştır. 

Halbuki Sami dinler, beşeri münasebetlerin bütün aksamını ihata 
ettikleri içindir ki, birbiri ile daima tearuz halindedirler [birbirine zıt bir 
tutum içinde olmuşlardır] . Hatta bunlardan herhangi biri  bazen kendi 
kendisinin bir emrini de nesheder [hükümsüz bir hale getir ir] . Şaman l ık 
ise, böyle müşkül bir vaziyete düşecek kabiliyette değildi r .  O ,  maddede 
ve madde ile değil, vicdanda ve vicdanla yaşar; vicdanı , maneviyat çem

beri ile sarmaz. Bundan dolayı Türkler mutaassıp deği ld i r . Harici diniere 

karşı ruhunda kin yaşamaz. Tarihte, Türk ve Moğol beylerinin sarayla

rında her dine salik olanların bir arada yaşadıklarının görülmesi  bundan

dır. 
Yine Şamanlığın bu hasselerinden dolayıdır ki Türkler, başka diniere 

girdikleri zaman onu beraber götürmüşlerdir. Bilhassa propaganda mer

kezlerinden ve dini mücadele sahalarından uzakta, dağ yamaçlarında ka

lan Türk oymaklarında, yeni bir din ismi altında eski  Şamanlığı  yaşat

maktadırlar. Samoyedler ve Finovalılar kısmen, Yakutlar resmen Hrist i 
yan addedildikleri halde, tam manası ile Şamanlık dinindedir .  

Moğolların Budizmi olan Lamaizm (Tibet Budizmi ) , Şamanl ığın bü

tün unsurlarını muhtevidir. Bunlarda lamalar, tabip l ik  ve s ih i rbazl ık ile 
vakitlerini geçirirler. Eğer, Josef de Deguignes'nin sözüne i t imat edilecek 

olursa, Sibirya Tonguzlarında Buda rahipleri ve lamalar yerine hala Şa
manlar yahut Şamaniler icra-i sanat etmektedirler (Hunlarm, Türklerin, 
Moğollarm ve Daha Sair Tatarlarm Tarihi Umumfsi, Hüseyin Cahit Bey ter
cümesi, Cilt II, s. SO) . Müslüman Türklerden uğrak olmayan yerlerde ya
şamakta olan Aleviler, Müslümanlık adı altında büyük miktarda Şaman
lığı yaşamaya devam ederler. Hatta Müslümanlık, eskiden Buda, Mani ve 
Hristiyan dinlerine salik olan Türklerin dinlerini ilga ettiği zaman, bun
lardan hiçbir eser kalmadığı veya haiz-i ehemm iyet bir iz yaşamadığı hal
de, daha eski olan Şamanlık akide ve ananeleri terk edilmemiş ve devam 
etmiştir. 
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Şamanlık, kendini töre ve yasa sahaları ile mukayyet görmediği ve 
hatta din sahasını ve maneviyatını şartlar ve kayıtlarla çevirmediği, ayin 
ve merasim şekillerini de muayyen zamanlar, muayyen nizarnlar ve mu
ayyen dualar mecburiyeti ile bağlamadığı içindir ki, onda mebde, mead 
ve ulılhiyyet gibi akldelerde muayyen bir hudut, ibadet ve merasim şekil
lerinde klişe haline gelmiş muayyen bir çerçeve de mevcut değildir. On
da insiyaki ve taklidi hareketlerden ziyade, heyet-i umumiyesi içinde 
kendine has seeiyesini tezekkür ettiren [hatırlatan] vecd ve heyecana ta
bi hür hareketler mevcuttur. Bundan dolayı da bu dinde günahlar pek 
mahduttur. 

Şamanlığın gerek şahıslara ve zümrelere göre seyyal ve vecde tabi ol
ması, gerek siyasi ve hukuki mevzulardan kendini çekmiş olarak sırf ma
neviyata hasredilmesi, gerekse iman ve ibadette kayıt ve şeraitten azade 
bulunması, bizi burada, onu değişmeyen sedyesi içinde tecelli eden u
mumi ve müşterek evsafı ile tasvir etmeye sevk etmiştir. 

Bu tasvirlerle Şamanlığın yalnız dini cihetlerini, akideler, dini ibadet 
ve sihri merasim bahislerini vaz etmeye çalışacağız. 

Bu tarz-ı hareket, Şamanlık hakkında vazıh bir fikir vermek arzusu
nun eseridir. 

Bunu teyid ettikten sonra, yukarıda iptidai Şamanlık hakkında yaptı
ğımız gibi, hakiki Şamanlığı da, bugünkü hayatımızda müessir olan ve 
aramızda oymak hayatını daha sıkı muhafaza etmiş olan Türk zümrele
rinde yaşamaya devam eden anane ve adetlerle mukayese etmeye çalışa
cağız. 
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Eski Türklerde ve bugün Altay' da kenarda köşede Şamanlık dininde· 
kalmış olan oymaklarda birkaç türlü ilah tasavvur edilmektedir .  

Yer, Gök Tanrılan 

Bunların birinci derecede önemli olanları ışık ve iyi l ik tanrılarıdır ki, 
gökte dururlar ve başlarında bulunan tanrı da Ülgen Ata veya Ülgen Han 
veya Bay Ülgen'dir. Ülgen Ata, herkesin iyiliğini ve dirliğini i ster. Kendi-

* Hemen belirtelim ki ,  bir din adamı olan şaman'ın özellikleriyle Şamanİzın ' in  birbi
rine karıştınldığı günümüz Türkiyesinde, Şamanizm, sadece şamanların uyguladığı 
bir vecd tekniği değil, bir dindir . I .  M. Lewis'in deyimiyle ecstatic bir dindir (Ecstatic 
Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession, London and ;\;ew York: Routled
ge, 2 nd ed. 1 9 89,  beşinci baskı, 1 998) . Hatta Yusuf Ziya Bey ' e göre, sık s ık ifade 
edildiği üzere, bir ilk Türk dinidir .  Görüldüğü ve görü leceği üzere Prof. Yörükan, 
bir din olarak, Şamanİzın'in akldelerinin bazı özell iklerini meydana çıkarırken, za
manla etkilemiş olduğu inanç s istemleri içeri s inde onun bazı özelliklerini bulup çı
karmaya da çalı şmaktadır .  
Bugün hala Türklerin i lk  dinler inin kısmi bir Gök Tanrı Dini  olduğu veya daha yay
gın bir tartışma konusu olarak, Şamanİzın' in  bir din olmadığı konusu sık sık tartış
ma vesilesi yapıldığı içindir k i ,  bu dü şüncede olanlara bir cevap olmak üzere daha 
önce ünlü bir antrapolog tarafından \·az ı lmış  olan ki tabın yanında, Mervin Har
ris ' in Cultural Antropology (New York: Harper Coll ins, 4th ed. 1 995)  adlı eserinin 
"Din" (Chapter 1 7) bahsinde, bir tapınma şekli olarak "Şamanistik Kültler" hak
kında verilmekte olan açıklayıcı bi lgi lere gönderme yapmayı uygun bulmaktayız .  
Kült kavramı konusunda da bir açıklama yaparak, bu kavramın  antropoloj ik litera
türde iki manaya geldiğine işaret etmeye çal ışalım: Julius Gould ve William L. 
Kolb'un editörlüğü altında yayımianmış olan A Dictionary of the Social Sciences (New 
York: The Free Press, 1 964) adl ı  ünlü sözlüğe bizzat Kolb tarafından yazılmış olan 
"Cult" maddesi, kavramı aşağıdaki iki şekilde, 1) antropoloj ik olarak kült, bir top
lumun, özellikle, iptida! denen toplumların din! müesseselerinin tamamı olarak ve
ya 2) bir toplumun din! müesseselerinin belli bir kısmı ile ilgili olmak üzere, tanrı 
veya tanrılar grubuna bağlı bir inanç ve pratikler bütününü ifade etmek üzere tarif 
edilmiştir (s .  1 5 1 ) .  
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si on yedi  veya otuz üç kat göklerin ve bulutların üzerinde ve altın taht 
üstünde oturur. İşlerinde kendisine yardımcı olanlar vardır. Bu yardımcı 
tanrılar Ülgen Ata'nın karısı ile dokuz oğlu ve dokuz kızıdır. Kızlara, Ak 
Kızlar denir. 

İkincileri, karanlık ve fenalık tanrılarıdır. Bunlar yerin altındadırlar 
ve başları, Erlik Han veya Erlik Ata'dır .  Erlik Ata, herkesin kötülüğünü 
ister ve dünyada fesadın çoğalmasını temine çal ış ır .  Kendisi dokuz kat 
yer altında ve kara bir taht üzerinde oturur. Bunun da yardımcıları var
dır :  Karısı, dokuz oğlu ve dokuz kızı .  

Erl ik Han, muhtelif eserlerde ayrı ayrı şekillerde tasvir edilmiştir : 
Gayet şişmandır, göz kapakları bir karış, yüzü karadır. Bindiği hayvan si
yah bir beygirdir, (Türk Yurdu, Abdülkadir İnan'ın "Türk Şamanizınİ 
Hakkında" makalesi, Cilt IV, 1 926,  Sayı 1 9 , s .  27) . 

Diğer bir tasvirde bindiği hayvan pek fena bir öküzdür. O öküzün 
gözleri kan kırmızıdır. Erlik Ata'nın yüzü de kan kırmızıdır. Kara yılan
dan kamçısı vardır, (aynı makale) . 

Şer tanrısına, recüliyet [erkeklik] ve nefes manasma gelen erlik keli
mesinin tahsisi ,  herhalde ciddi bir tefekkür eseri gibi görünüyor. ihtimal 
ki bu isim daha sonraki bir devre aittir .  Ziya Gökalp, "erlik" isminin 
"yer lik" ten değişmiş olduğunu, "yer hakanı" ,  "kara yer",  "yagız yer" ile 
aynı şey olduğunu söylüyor (Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul:  Matbaa-i 
Amire, 1 34 1  [ 1 925] , s. 65 ve Yeni Mecmua, Cilt II, 1 9 1 8 , Sayı 48, s. 423) . 

Bu tanrıların birincileri göklerin üstünde, ikincileri yerin altında ol
dukları halde, her ikisi de bir ışıklıdır, yani kapıları birdir ve beraber ya
şarlar. 

Bunların fevkinde, Tanrı Kara Han vardır ki , bu hiçbir işe karışmaz. 
İyilik işlerini birincisine, kötülük iş lerini ikinci sine vermiştir. Yalnız 
kendi şerefıne, bilhassa kımız içilmesini, eğlenilmesini ve raks edilmesi
ni ister 1 • 

1 Ziya Gökalp, "Kara Han" ı  Ülgen ve Erl ik ataların fevkinde ulu tanrı olarak tasvir 
eder, (Yeni Mecmua, Cilt II, 1 9 1 8 , Sayı 48, ss_ 422-425) _ 
Bu fıkirde kendisi Radloff'a tabi olmuştur_ Ziya Bey'den sonra yazılan eserler de bu 
fikri takip etmişlerdir_ Altaylarda gezmiş olan ve oranın Şamanlığını iyi bildiğine 
kani olduğumuz Başkırt destanl ı  Abdülkadir Efendi [İnan] , Kara Han'dan bahset-
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Yakutlarda buna, "Art Tuyun Ağa" denilmektedir. İlk baharda, i h � : 

mal Nevruz gününde yapılan ayinde Yakut gençleri bu mabut şerefine  
dokuz bardak kımız içerek oyunlar oynarlar. 

Bunlardan maada bazı hususi vaziyetlerde meydana çıkan birtakım 
tali tanrılar da vardır, Sarı Kızlar gibi . Bunlar yedi kızdır, göktedirler. Ül
gen Ata'nın vasıtalarıdır2 ve takdis edilirler, ekseriya hayır iç in yardım 
ettikleri halde, bazen şamanı yolundan şaşırtmak istedikleri de görülür. 

Keza Gün Ata, "Güneş İlahesi" insanın en büyük dostudur. Her şeye 
hayat, hararet ve ışık verir .  Bu, yedinci kat göktedir. Ay Ata ise, altıncı 
kat göktedir. Bu pek sevilmez, zira biraz zulmeti tazammun eder. 

Od Ata, "Ateş İlahesi" ,  insanlara dirlik, düzenlik verir. En ziyade se
vilen ilah budur. Ve kız olarak tasvir edilir: "Kırk başlı Kız At", "Otuz 

miyor. Yalnız bazı yerlerde Ülgen Han'a "Kayra Han" diye hitap edildiğini kaydedi
yor, (Türk Yurdu, Cilt IV, 1 926,  Sayı 1 9 , s .  27, 30) . [Yusuf Ziya Bey' in birçok defa 
sözünü ettiği bu makale, ayrıca Abdülkadir İnan'ın Makaleler ve İncelemeler adlı kita
bında tekrar yayımlanmıştır, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1 9 87, Cilt I ,  
ss .  389-396) . ]  
Kendisinden şifahen aldığım malumata göre Kara Han, bazı kabilelerde Ülgen yeri
ne kullanılmış; şu halde onun fevkinde tasawur edilmesi onun görmediği bazı ka
bileler için muhtemel olmakla beraber, yine muhtac-ı tetkiktir. Kara Han ismine 
bakıl ınca bunun Erlik Han mukabili kullanılması da hatıra gelmektedir .  Nitekim 
Türk Şeceresi 'nde (s. 1 8  ve 22) , Kara Han çok fena; Oğuz Han ise çok iyi bir tanrı 
olarak tasvir edilmektedir .  Oğuz Han ' ın  üç büyük oğlu Gün, Ay ve Yıldız Hanlar' ın 
semavi; küçük oğu llarından bazılarının -Dağ ve Deniz Hanların- arzi adlar alması 
dikkati çeker. Oğuz Han ' ın  birçok torunu ve odalıklardan doğan (s. 3 1 )  oğulları da 
vardır ki, bunların isimleri ile bazı tanrı is imlerinin tevafuku [birbirine uygunluğu] 
da dikkati çekmektedir. Nitekim Bayat, Gün, Ay, Kırgır gibi ki bunlardan bazıları
nın Kara Han' ın yanında, bazı larının Ülgen Ata'nın nezdinde bulundukları anlaşılı
yor. Türk Yurdu ' ndaki bu makalede yazı lmış olan Şamanların okudukları i lahiler ve 
dualar birer vesikadır ki, müralaayı teyid ve bu ananelerin mevcudiyetini tevzih et
mektedir. Bu vesikalardan anlaşı ldığına göre "Kayra Han" siyah ata biner, su yerine 
siyah rakı içer, sabah akşam gezer, Oğuz Han'ın torunu ile Yarfa Han'ın yeğeni 
Kayra Han' ın eşiğinin sağ ve sol taraflarında muhafızdırlar. Bu duaların birinde 
Kayra Han'a kurban verildiği de görülmektedir.  

2 Bu kızlar hakkında da akideler muhteliftir .  Abdülkadir Efendi 'ye göre bazı oymak
larda bunlara Ülgen Ata'nın kızları diye itikad edil ir .  Diğer bir oymakta, bunlar Ül
gen Ata'nın melekleri addedilir .  Melek fikri, eğer varsa, her halde sonraki bir devre 
aittir. Yahut bundan, yukarıdaki balıiste meleğe verdiğimiz manayı anlamak lazım
dır. Sarı Kız ananesi Anadolu 'ya geçmiştir. Bunların birkaç yerde merkezleri vardır; 
i leride bu bahse temas edilecektir. 
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başlı Od Ata" tabirleriyle takdis olunmuştur, (Türk Yurdu, adı geçen ma
kale) . 

Umay Ata, insan ve hayvan yavrularını korur. Eskiden çocuğu olma
yan kadınlar Umay Ana'ya tapınarak çocuk isterlerdi .  Mahmud Kaşgari, 
"Umay'ga tapınsa oğul bulur" darb-ı meselini nakletmektedir, (Cilt I , s .  
l l l ) .  

Bu tanrı ismi Orhun A.bideleri 'nde " Umay gibi annem hatun" (s .  
1 1 7) suretinde geçmektedir. Son zamanlara kadar evlerimizde çocukları 
mıza, "Umacı" gel ir diye bahsettiğimiz şey budur.  

Türklerde ana diye çağırılan mabutlar daima esirgeyen ve yarlıgayan 
tanrılardır .  Ata diye anılan ilahlar, ekseriyetle çarpan ve korkutan tanrı
lardır .  Bundan dolayı Şamanların hami ruhları kadındır ve ayin esnasın
da kadın elbisesi giymelerinin sebebi de bu olsa gerektir. 

Yer-su lar 

Yer gök tanrılarından maada Türklerde vatanı temsil eden birtakım 
Yer-sular vardır. Türk ülkelerinde dağlar, sular, nehirler ve kaynaklar bi
rer tanrı adını taşırlar. Bu sebeple Yer-sular ülkelere göre değişir. Bunlar 
insanlara en yakın olan tanrılardır. iri'sanlar bunlarla karnın tavassutu ol
maksızın münasebette bulunabilirler. Bu tanrılar, oymakların ve boyla
rın ataları gibi ve onlar kadar oymaklıları yakından alakadar eder. Altay 
Han, Abakan Ata, Nilegey, "Arz Han", Oğuz Ata gibi; bunlar hepsi tak
dis edilirler3 • 

Tabiatın güzellikleri, tepeler, su kaynakları bu yüzden Türklerde 
tanrılaştırılmış ve bu suretle Türk, vatanına ilahi alaka ile bağlanmıştır. 

Yer-sular küçük tanrılardır ki bunlara "izi" de denir; İbn-i Mühen
na 'ya göre sahip ve malik demektir, (s. 1 3 7) .  Aynı manayı Kaşgari de 
kaydetmekle beraber, " İzimiz yarlığı" terkibinde olduğu gibi, bunun 

3 Ziya Gökalp, Gök Tanrılarının birçoklarını kaydettikten sonra, yeraltı tanrılarını 
Yer-sularla aynı addeder ve bunları on yediye çıkarır, (Yeni Mecmua, Cilt II, 1 9 1 8 , 
Sayı 48,  ss .  422425) . Yazar, merasime ve adedere pek az yer tahsis  ettiği halde, 
i lahlar bahsine sahifeler tahsis etmiştir, (Türk Medeniyeti Tarihi, s .  SO'den itibaren 
1 5  sahife, bu mevzua tahsis edilmiştir) .  
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"Rabbimizin emri" manasma geldiğini de kaydetmektedir, (Cilt 1 ,  s .  
8 1 ) .  

Hi lkat ve Ahiret Akidesi 

Ebu Reyhan-ı Biruni'nin İranşehrf'den naklettiğine göre şamanlar, 
bilkat meselesinde şu fikirdedirler: Miro dağının -Bin1ni, bu dağın kutu
b-ı şimalide olduğunu kaydediyor- dört cihetinde dört alem vardır .  Bun
lar nöbetle biri marnur olunca diğeri harap olur. Bir alemin harap olma
sı ,  oraya ateşin musaHat olması iledir. Güneş tulU eder, sonra diğer bir 
güneş tulu eder ve bu, yedi defa tamam oluncaya kadar devam eder, ni
hayet kaynakların suları kurur ve bu zaman alevlenen ateş oraya ulaşma
ya fırsat ve kudret bulur. Bir alemin marnur olması da ateş in oradan baş
ka bir yere adaması iledir. Alemden ateş çıkınca orada rüzgar şiddetle 
esmeye başlar, bulutları sevk eder ve yağmur yağdırır. O derece ki yağ
murun suyu deniz halini alır. Denizin köpüğünden bir sedef husule ge
lir, o sedefe ruhlar vasıl olur ve su yeryüzünden çekildiği zaman o sedef
te insan husule gelir. 

Şamanlardan bazıları alemde insanın tekevvününü şu suretle izah 
etmektedirler: İnsan bu aleme, diğer bir alemden gelmişt ir .  Fakat bu in
san, yalnızlığından ürkerek tefekküre dalmış ve tefekküründen kendis ine 
bir zevce tekevvün etmiştir ve nesil bu ikisinden başlamı şt ır ,  (Tahkik-i 
Mali 'l-Hind, s .  1 66) . Birinci fikir, ateş ile rahmetin, marnuriyer ve harabi
yetİn mücadelesini ;  ikinci fikir, insanın ilahi menşeinin aşk ,.e fıkret [dü
şünce] mahsulü olduğunu ifade eder. 4 

Türkler, insan mefhumunu "yelingük" * kel imes iyle ifade ederler. Di
vanü Lugat-it-Türk'te "yalinğük" " ,  "beşer" kel imesi şeklinde tefsir edili
yor. Yemin zamanında bu kelimenin Adem aleyhi s selamın ismi olduğu 
kaydediliyor, (Cilt 3 ,  s. 284) . Mahmud Kaşgari, bu kelime üzerine şu 

4 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi'nde (s. 68) Altay Türklerindeki Türk mitolojisi
ni tafsilen nakletmiş, Rıza Nur Bey'in Türk Tarih i 'nde (İstanbul:  Matbaa-i Amire, 
1 342- 1 344 [ 1 923 - 1 924] ) ve yeni yazı lan diğer tarih lerde bu bahis tekrar ve tafsil 
edilmiş olduğu için burada Ebu Reyhan' ın verdiği malfimat ile iktifa edilmiştir. 

* Besim Atalay çevirisi ,  bu kelimeyi "yalnğuk" olarak okumuştur (Cilt I, s .  384) . 
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darb-ı meseli naklediyor: "Yalingük oğlu yokadhur, edgü adı kalır" .  Yani 
adem oğlu ölümle fani olur ve iyi adı kalır. 

İbn-i Mühenna, Adem ve Hawa kelimelerinin Türkçe mukabillerini 
Eşnuki Ata, Veşnuki Ana suretinde tespit etmiştir. Bunların neslinden 
Türkler içinde birçok peygamberin geldiği hakkında Şerh-i Esmaü 'l-Murse
lfn ismindeki kitaptan nakledilen şeylerin ilmi kıymeti yoktur. Bunlardan 
yirmi dört Türk Peygamberinin ismini A masya Tarihi müellifi eserinin 2 .  
cildinde kaydediyor. Oğuz Han'ın veziri olan "Erkil Ata" n ın  Hazkil is
miyle Tevrat'ta geçtiği hususu ve Bayat aşireti atas ı Korkud'un menkıbe
leri aynı nevidendir. Esasen Şamanlık sistemi ile peygamberlik fikri telif 
edilemez . İleride vesikalar ile görüleceği üzere bu iki kelime kahinlik 
mefhumunda birleşirler, lakin fikirlerin takip ettiği istikamet, tezat ha
lindedir .  . .._ 

Yalnız Divanü Lugat-it-Türk, "Tanrı Kulu Kul bak" diye bir şahıstan 
bahsediyor ki, bu adam Balasagun dağlarında kara taş parçaları üzerine 
el iyle "Allah' ın Kulu Kulpak" diye yazarmış ve taşta yazı beyaz olarak çı
karmış, beyaz taşa yazdığı zamanda da yazı kara olarak çıkarmış .  Mah
mud Kaşgari, bunun eseri bugüne kadar bakidir, diyor (Cilt 1, s. 3 94) ; 
fakat Mahmud Kaşgarj bu ademi bir Türk zahidi olarak kaydediyar. Eğer 
Türklerde peygamber fikri bulunsaydı, Türk ellerini bu derece vukuf ve 
salahiyede tetebbu etmiş olan bu kıyınetdar adam o ciheti asla ihmal et
mezdi .  

Türklerde kıyamet ve ahiret fikri, hayır ve şer mefhumlarına, yer, 
gök, ışık, karanlık tanrıları fikrine merbuttur. Çünkü ilahlar içinde en zi
yade mütamayiz ve umumi olan Ülgen ve Erlik ataların oğulları arasında 
daimi bir çekişme vardır. 5 Bunların biri zulmeti, diğeri ışığı ve ha yın is
ter; bu mücadele hilkatin başlangıcından beri devam etmektedir. Bu hal 
o dereceye varacaktır ki, taşlardan ateş çıkacak, dağlar yerinden oynaya
cak ve yerden sular kaynayacaktır. İşte "kalkancı çağ" budur. İbn-i Mü-

5 Bu akldeleri Türkler tamamen Müslümanlık iç ine getirmişlerdir. Burada gördüğü
müz zulmet ve nur mefhumlarının ibtidai nüvesi, şüphesiz Zerdüştlliğin zuhurun
dan çok daha kadim deviriere ait olduğu için, Zerdüşt dinindeki Hürmüz ve Ehri
men Sünalliğine esas teşkil etmektedir.  Zerdüşt dininde ateşe verilen ehemmiyetin 
ve zulmet ile nurun mücadelesi fikirlerinin menşeini aramak çok cazip bir şey olsa 
gerektir .  
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henna'nın eluğ gün (kıyamet) ve sakış gün (hesap) dediği şey budur. La
kin dikkate muhtaçtır ki, Erlik ve Ülgen fikirleri , yer altı mabudu ve gök 
tanrısı mefhumları, Türklerde ibtidai Şamanlıktan yükseldikleri pek ka
dim ve tarihen malum olmayan bir devirde teşekkül ettiği halde, İbn-i 
Mühenna 'da görülen tabirlerin mefhumları herhalde muahhar bir devre 
ait olmak gerektir .  Çünkü hesap günü ve uhrevi mesuliyet fikri Türkle
rin anlamadığı şekilde bir ahiret mefhumunun ifadesidir. 

Türklerde ceza ve mukafat ahirette deği l, dünyadadır. Ahiret öteki 
dünyadır. Ancak bu, bu dünyada herkes ne şekilde yaşamış ise, orada da 
aynı hal devam edecek demektir. Tenasüh fikrinde ceza mefhumu mün
demiç olmakla beraber, o da bu dünyada İstihaleler geçirmek şeklinden 
ibarettir. 

Şaman akldelerine göre insanlar, öldükten sonra öteki dünyada da 
mal mülk sahibi olacaklardır. Cenazeyi defnederken eşyasını  ve hizmet
karlarını beraber defnetmek bunun içindir. Orada da, burada olduğu gibi 
sürüler besleyecektir. Hatta, itikada göre ölüler bazen gel i r  bu dünyadaki 
dirilerin mallarını çalarlar, evlerini hasarlar. Bunların defi için yapılan di
ni merasimi ileride göreceğiz. Şu halde ahiret fikrinin manası nedir? Ke

limeler çok kere insanı aldatır; kıyamet, mahşer, ruz-i  ceza [ceza günü, 
kıyamet günü] ve ahiret gibi tabirler arasında farklar vard ır .  Türklerde 
olan şey bunların biridir, diğerleri deği l .  

Nitekim, Yakutlarda ölmenin ev değiştirmek, bir yerden diğer bir 
yere göçrnek gibi telakki edildiğini görüyoruz. Umumiyerle Türklerde 
ölüm korkunç ve felaketli bir hadise değildir. Bilhassa onlar için en neşe
li hayat şecaat salınelerindeki ölümdür. Çünkü harpte öldürdüğü adam
lar öbür alemde kendisine hizmetle mükelleftirler. İşte Orhun Abidele
ri 'nde "balbal" olarak geçmekte olan mezar taşlarını dikme ananesinin 
ifade ettiği şey de budur. Dikkati çeken bir husus da, bugün Müslüman 
dünyasında umumiyede mezar taşlarının balbal şeklinde oluşudur. Ve 
bu usUl bütün Müslümanlara Türklerden geçmiştir. Şaman itikatlarına 
göre bir insan dünyada cidal sahnesinde [savaş sırasında] ne kadar insan 
öldürürse, ahirette o nispette rahat edecek ve o kadar hizmetçiye malik 
olacaktır. Bu insanları öldürdüğünden dolayı ahirette mesul olacağı fikri, 
daha sonraki deviriere ait bir mefhumdur. Onun için Türk şecaatı daima 
ölümü istihfaf etmiş ve yarınki alemde hizmetkarlarını çağaltmak için 
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sahneden sahneye koşmuştuL Türk hanlarının mezarı üzerinde esir edi
len düşman başbuğlarının öldürülmesi6 hakkında tarihi kayıtların ifade 
ettiği mana, öteki hayatta hana büyük bir hizmetkar göndermek itikadıy
la kabil-i izahtiL Bu ananeler, Şamani Türklerde ahiretin nasıl anlaşıldı
ğını vazıhan göstermektediL 

Ölüm hakkındaki bu telakkiler, bazı adetleri ve merasimi zaruri kı
lar. Ölüler için aş vermek, yoğ ayini yapmak, cenazeye makamla ağıt söy
lemek, kabire konulduğu zaman yatağı yorganı ve hayatta muhtaç oldu
ğu ihtiyacı ile beraber konmak ve hatta kabir içine su, para bırakmak gi
bi ki, bu merasimi bugün kamilen Anadolu'da Tahtacı Türkmenleri'nde 
görmekteyiz . 7 

Bu akldelerin yanında birtakım tali itikatlar ve seyyar adetler daha 
vardır .  Mesela güneş mukaddestir. Bunun için çadırların kapıları şarka 
müteveccih olmalıdır. Kurultayda hanın yüzü şarka müteveccih buluna
caktır. 

Su mukaddestir. Sebepsiz telvis  edilmez [kirletilemez] , demir mu
kaddestir, bunun için demirden yapılan aledere hürmet etmek gerektir .  

Mahmud Kaşgari diyor ki, Kırgız, Yabako, Kıfçak [Kıpçak] ve sair 
Türkler demiri takdis ettikleri için, bir kimseden misak [söz] alacakları 
veya ona yemin ettirecekleri zaman yalın kılıncı onun ayaklarının yanına 
koyarlardı; eğer alıdım ifa etmezse demirin ondan intikam alacağına ina
nırlardı . 

Demirden yapılan şeylere husus! isimler verilir .  "Bugaç Bey'in öz kı
lıncı kara pulattır", (Kitab-ı Dede Korkut, s .  30) . H unların kılıca taptıkları 
hakkındaki rivayet, demirin bu kutsiyetini ifade eder. 8 

6 Barthold, Bizans kaynaklarından naklediyor, (Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, 
Ragıp Hulfısi Tercümesi, İstanbul:  Türkiyat Enstitüsü, 1 927, s. 1 3) .  

7 Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası ' nda yazdığımız "Tahtacı Adetleri ve Cenaze 
Merasimi" bahislerinde bu adetler olduğu gibi zikredilmektedir. [Yusuf Ziya Yörü
kan, Anadolu 'da Alevller ve Tahtacılar, eklerle yayıma hazırlayan Turhan Yörükan, 
Ankara: T. C .  Kültür Bakanlığı Yayınları 1 998 ,  2002; ss. 230-240. ]  

8 Tahtacılar'da, Hacı Emirli Ocağı 'nda, büyük ataları İbrahim-i Sani'den kalma bir kı 
l ıç vardır; ona herkes temas edemez; zehirlenmiş bir kimseye bu kılıcın kabzasın
dan bir kazıntı yapılıp içiri lecek olursa, derhal şifayap olurmuş. Darü 'l-Fünun ilahi
yat Fakültesi Mecmuası 'nda "Tahtacılarda Adetler" bahsinde tafsilat vardır .  [Yusuf 
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Türk kablleleri demir dövdükleri zaman merasimle dua okurlardı .  
Bayramlarda hakanlar örs üstünde demir döğerek, demiri ve demirciliği 
tes ' it  için dini merasim icra ederler ve misafırlere ikram ve hürmet ala
ıneti olarak bir parça demir verirlerd i .  

Ateş mukaddestir; daima ocakta bulundurulacak ve  söndürülmeye
cektir. Rakı ve yağ gibi  şeyler kullanı ld ığ ı  zaman bunlardan bir parça da 
ateşe veri lecektir. Loğusal ık  zamanlarında ateşe serpilecek yağın kasesi, 
"Ayzit" narnma o lan kaseden ayrıdır. 

Ateşe hürmet hissi Şamanlıkta diğer tabii unsurlara karşı beslenen 
hürmetten daha derindir. Bunu, hal-i hazırdaki nes i l  üzerinde daha derin 
izler bırakmış olmasından anlıyoruz. Ocak kuts iyet i ,  hükmünü bugün de 
sürdürmektedir. Od Ana, Od Ata ananeleri de bu fikri teyid etmektedir. 
Bugün bile Moğollar düğün merasiminde ateşi  takdi s ederler, Kırgızlar 
"Bismillah" diyerek ateşe bir parça yağ atarlar. Aleviler ayin- i  cem esna
sında erkandan geçileceği sırada ewela çerağı selamlar, sakil ik  edecek 
canlar, ocağa niyaz eder ve ateşe rakı serperler. Erkan değneğin in yıkan

dığı mukaddes su tevzi edilirken, ateşin de payı veri l i r .  Anadolu 'da  "S in

s i"  denilen oyun, ateş üzerinden atlamak ve onun etrafında raksetrnek 

şeklindedir ki, bunun Türk Şamanlığı devrinin bir  bakayas ı  o lduğunda 

şüphe yoktur. Birçok hastalıkların ateşle tedavisi de bu akidenin \'us 'an

nı göstermektedir. 

Ziya Yörükan, Anadolu 'da Alevller ve Tahtacı/ar, eklerle yayıma hazırlayan Turhan 
Yörükan, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara: 1 998 ,  2002; s. 257 . ] 





SONRAKİ DEViR ŞAMANLIGINDA 
AYiN VE İBADET 

Türk Şamanlığında ibadet ve ayin şekillerini ikiye ayırmak laz ımdır :  

Dini ibadet, sihri merasim. 

Dini ibadet, biri aile ocağında ferdi bir surette ataların ve mukaddes

Ierin tuslarına tevcih olunan ibadet; diğeri, her oymağın bütün efradıyla 

birlikte senede bir defa oymak beyi veya atasının riyaseti altında köyün 

veya abanın haricinde muayyen bir mahalde bir tepe veya su kaynağı ke

narında toplu halde yapı lan ayindir. ı 
Sihri merasim, insanlara veya hayvaniara arız olan bir  hastal ığ ın defı 

için bir ferdin müracaatı üzerine, yahut o sene zuhura gelecek hadise le

r in keşfı iç in oymağın arzusu üzer ine karnın ıkiarnası veyahut yet  yap

mak, yağmur yağd ırmak , rüzgar çıkarmak iç in beyin yer letmesi  suret i  i l e  

yapılan merasimdir . 2  
Ziya Gökalp, mühim olan bu tefrik hususunda ısrar eder .  Türk Mede

niyeti Tarihi'nde her fırsatta Şaman l ığın s ihri mahiyette olduğunu,  asıl di
ni merasirnin tayunlar tarafından yapı ldığ ını  iddia eder.  Biz ise dini iba
det şekillerini sihri merasimden ayırdık ; lakin hakikat sahnesinde bu tef
rik çok müşküldür. Bilhassa daha ibtidai devirde bunlar tamamen birbi-

ı Bizim şehir ve kasaba haricinde namazgah dediğimiz yerler, bayram günleri çıkılan 

mesire yerleri ve tepeler, Gül �aba, Külahlı Dede, Sarı Kız Tepesi gibi mahaller de 
bu nevi ibadet mahallerinin devamından ibaret olmak gerektir. 

2 "Kam ırkladı" ,  fal için kahinlik yaptı demektir. Divanü Lugat-it-Türk, Cilt 3, s .  327; 

"Bey yetletti",  kahinlik yapılmasını emretti, (Cilt 2, s .  285)  demektir. 
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rine karışmış bir halde görülüyordu .  Tekamül bu hususta bir dereceye 
kadar iş bölümü vücuda getirmiş ve kamlar, yalnız sihri merasim İcrası
na sevk edilmiş; dini ibadetler ise, beyaz karnlar ile ihtiyarlar veya oymak 
beylerinin riyaseti altında yapılmaya başlamıştır. Bununla beraber bazen 
karnlar yine işe karı şmışlardır. Yani dini ibadet ayinlerinde kam da mera
sim ifa eder, vaziyet böyledir. Buna rağmen Ziya Bey, daha ileri gitmekte 
ve Türklerin eski dinine Şamanizm demekten ziyade "Toyonizm" denil
mesini teklif etmektedir. Ona göre toyunlar, dini reis oldukları halde, ay
nı zamanda siyasi reistirler. Yirmi dört boy beyleri bu nevidendirler, (Ye
ni Mecmua, Cilt II, 1 9 1 8 , Sayı 47, s .  404) . Bu bahis ve Ziya Bey' in nokta-i 
nazarı ileride mevzuubahis edilecektir. 

Filhakika Şamanlık, Türklerin tamamen dini si stemini ifade edemi
yor. Lakin Türk dininde sihri merasim daha dikkat çekici ve daha meb
zul olduğu için, bu unvan hakiki ibadet kısımlarına da tağlib edilmiş [bu 
kısımları içine alacak şekilde kullanılmış] ve umumileşmiştir .  Nitekim 
biz bundan bin sene ewel yazılan eserlerde bu dine Şemeniyye (Şaman
lık) namının verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Şamanlık, Amerika' da 
ve sair yerlerde görülen sihri mahiyette dinlerin beynelmilel ismi olduğu 
için, bu ismin değiştirilmesi teklifini abes buluyoruz.  Sonra kelimenin 
sihri mahiyetinden çekinmek için hiçbir sebep yoktur .  Çünkü kahinlik 
Müslümanlık müstesna bütün dinlerin esasını teşkil eder; ileride bu ci
het vazihan ve vesikaları ile gösterilecektir. 

Ai le Ocağında ibadet 

Türklerde aile ocağı ataların mukaddes yadigarıdır. Büyük atanın ve 
büyük ananın -bazı oymaklarda yalnız atanın, bazılarında yalnız ananın
ruhları, aile ocağında daima hazır bulunur; bunun için bunları takdis et
mek ve bunların namına olan ocağı söndürmemek lazımdır . 3 

Türk evlerinde aile atalarının birer tusları vardır. Bu tuslar her aile
nin kendisine mahsustur; her evde kendi aile atasının tusu bulunduğu 

3 Ocak kelimesinden bugün aldığımız mana maksuttur. ihtimal bir zaman ateş de 
söndürülmezdi .  Ateşin söndürülmemesine şimdiki Türkler, bilhassa köyde olanlar 
yine ehemmiyet vermektedirler. 
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gibi, diğer ailelerle aralarında müşterek ata tusları ve bazen oymaklarca 
mühim olan bir şamanın müşterek tusu da bulunur. Bu tusların yanında 
diğer birtakım tuslar daha vardır. Ekseriyetle evlerde bir tavşan tusu, kaz 
tu su ve muhtelif kuşların tu s ları bulunur. 4 

Aile efradı sabah, akşam kendileri için hazırladıkları yemeklerden 
bir miktar bu tusların ağızlarına sürerler; bu suretle atalarına yemek ver
dikten sonra, tuslar karşısında durur, dua okurlar ve i lahller söylerler. 

Dualar ekiniere bereket, sürülerin üremesi ,  mahsulün, sütün, balın 
artması içindir. Herkes dünyevi bir ihtiyacı ,  bir zarureti varsa onun tat
minini ister; umumiyede duaların hedefi,  şahsi, maddi ve dünyevidir. 

Aile ocağındaki dini merasirnin yanında bir de ateşe ve ocağa karşı 
alınan vaziyederi kaydetmek lazımdır. Ata köşesine daima hürmet edilir .  
Ocağın üst tarafına herkes geçemez.  Hariçten gelen gelinler oraya ayak 
basamazlar. Lakin gelinler ekseriyetle akrabadan ve zevce ile müsavi hu
kuka ve necabete [soyluluğa] malik olanlardandır. Ocağın ata köşesine 

4 Tus, bir atanın küçük mikyasta yapılmış bir heykel idir. Bu heykel ağaç parçası ile 
bezlerden yapıl ır ve bunları şamanlar yapar; tıpkı evlerimizde çocukların oynadıkla
rı kuklalar gibi .  Bunların asıllarına benzemesi şart değildir. Benzediğine inanılması 
kafidir. Ziya Gökalp'in Ülgen, hatta daha ileri giderek totem dediği şey budur, (Ye
ni Mecmua, Cilt I I ,  1 9 1 8, Sayı 49, s. 443 . Oğuzlar toteme ongun namını verirlerdi . . .  ) 
Tusların her halde heykel şeklinde olması şart değildir. Bazen ataya ait eşyadan bir 
parça da olabi lir . Mesela atanın kavuğu, hırkası veya papucu, hatta bir saka! kılı 
onun bir tusudur. Müslümanlarda hırka-i şerif, sakal-ı şerif bu akldelerin tesiri al
tında tekevvün etmiştir .  Bazı Alevi ocaklarında ise ata rusları el '  an bakidir. Tarikat
larda hırka, asa, kavuk hikayelerinin menşei de şüphesiz budur. Tahtacı oymakla
rında ataların tusları mahfuzdur. Yanınyatır Ocağı 'nda ata külahı, bir kırmızı pa
puç, ata !atası ve şalvarı mahfuzdur. Ağzı çarpılan bir adama bu papuçla vurulunca 
derhal ağzı doğrulur .  Diirü 'l -Fünun İliihiyat Fakültesi Mecmuası 'nda bu ananelerin mi
salleri neşrolunmuştur. Haci Emirli Ocağı'ndaki kılınç da bu mahiyettedir. Bu tus
ların Türklerde en ibtidai devirlerde bulunduğuna dair malumat kadim kaynaklar
da mebzuldur. Mu 'cemü 'l-Büldiin 'dan yukarıda naklettiğimiz "egli l" in mahiyeti, İbn-i 
Fadlan' ın anladığı gibi değil , bu tus akldesinin bir misalidir. Türk Şeceresi'ndeki şu  
malumat mütalaamızı tamamen teyid eder: "Alence Han zamanında Türklerde bir  
adet vardı ki, birinin oğlu, bir k ız ı ,  ağabeyi , dayıs ı  ve diğer bir kıymetiisi ölecek 
olursa onun heykelini 'korçat' yapar ve evinde saklardı ;  ara sıra o korçağı öpüp se
vip okşayarak bak bu falanın sureti derler idi .  Bu bebeğin önüne yemeğİn ilk lok
malarını  korlardı ,  yüzlerini ,  gözlerini bebeğe sürtüp önünde yere eğilirlerdi " ,  (Rıza 
Nur Bey nüshası, s .  1 5) .  
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geçecek olanlar dindarane bir vaziyet takınırlar, içilen içkiden birer neb
ze ateşe atarlar. 

Müşterek ibadet, Ayin 

Türklerde asıl dini ibadetler, cemaat halindeki resmi ayinlerdir. Bu
nun başlıcası , tanrı kurbanı veya büyük ataya yapılan kurban merasimi
dir .  Bunun yanında evlenme merasimi, milli  av, bey toyu, yağmur mera
simi,  yoğ ayini gibi birtakım ayinler daha vardır .  Dini merasirnin zaman
ları, biri hariç, muayyen değildir. ibadet ihtiyacı duyulduğu ve lüzum ha
sıl olduğu zamanlar yapılır. Yalnız, tanrı kurbanı her sene Haziran'ın bi
rinden yirmisine kadar yapılır ve her kablle birer gün sıra ile merasim ifa 
eder. ihtimal bazı oymaklar bu merasimi Mayıs ayı zarfında veya Nevruz 
gününde yapmaktadır. Bunlar, ayrıca muhtac-ı tetkiktir . 5  

Ayin, bir dağ kenarında veya yüksek bir tepede ve oymak veya boy 
beyinin riyaseti altında yapılır .  Eğer kam ayine gelirse, alelade bir fertten 
farkı yoktur_ Yalnız beyaz kam, bazı yerlerde olduğu gibi, ayine riyaset 
edebilir. 

Eski Türklerde oymak teşkilatı mukaddestir. İl beyleri ilahi bir kuv
veti haizdirler. Boy ve oymak beyleri aynı zamanda dini reistirler. Beyler 
ne zaman dua etseler makbul olur. Çünkü tanrılar beylerin atalarıdır. Ki

tab- ı Dede Korkut ' ta, "Oğ uz bey leri yüz göğe tuttu l a r, e l  ka l d ı r ı p  dua  etti l e r, bey

le r i n a l k ı ş ı  a l k ı ş ,  ka rg ı ş ı  karg ı ştı " (s .  38 ) , yani duası makbul, bedduası lanet
tir, denilmektedir. 

Ayine giderken herkes yeni elbiseler ve beyazlar giyinir. Her aile bi
rer kuzu alır, muayyen bir dağa gitmek üzere yola çıkar. Yolda mezarl ığa 
uğrarlar. V e kabider üzerine rakı dökerler. Dağa giderken yanında dişi 
hayvan bulundurmazlar. Çünkü kurban dağına dişi hayvan çıkamaz ve 
dişi hayvandan kurban olmaz . 

5 Alevilerde büyük merasirnin Nevruz günü yapılması, Sudan Zencilerinin memleke
timizde yaşattıkları Şamanlıkta ise ayinlerin Mayıs ayı içerisinde yapılması, büyük 
bir ihtimalle iklim tahavvülünün neticesidir; çünkü Orta Asya'da yaz daha geç ge
lir_ Mamafıh Arapların eski Mayıs ' ı ,  Asya'nın Haziran' ı  i le tedahül etmektedir_ 
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Dağda topluluk olunca, iki ateş (uluğ od, küçük od) yakılır .  Uluğ od 
daima yanar ve üzerinde hiçbir şey pişirilmez. Diğerinde herkes arzu et
tiği ufak tefek yemeklerini pişirebilir .  Kurban da bunda pişer. Bütün ku
zular bir yere konur. Çünkü hepsi kurbandır. Bu kuzulardan yalnız biri
ne merasim yapılır . Bu, hepsine bedeldir. Bey hazır olur. Onun yanında 
birtakım yardımcıları vardır .  Baş tutgan kurbanın başını tutar ve kurban 
şaman usulfınce ağzı, burnu güzelce sarılıp bağlanarak, göğsü yarılmak 
ve kalbi çıkarılmak sureti ile kurban edilir. 6 Diğer kuzuları aynı vechile, 
fakat merasimsiz herkes kendisi  keser ve kazana vaz eder. 

Kurban pişinceye kadar sohbet edilir ve eğlence yapılır . İçki resmen 
içilmez. Bu sırada mukaddes bir ağaç olan kayın ağacının dallarından bü
yük bir sofra (tepsi) örülür. Ve kurbanlar piştiği zaman, bütün camaati 
etrafına alacak derece büyük olan bu tepsinin üzerine konur. 

Başta bey olduğu halde, bütün kurbanların üzerine konmuş olan bu 
tepsi el birliği ile yukarıya kaldırılır. Bu vaziyette büyük ateşin karşısında 
durulur. Hep bir ağızdan manzum dualar okunur. Oymak beyi hassaten 
dualar eder. Dualar yine dünyevidir. "Tanrı Ata kısraklarımızı sütlen
dir", "İşte sana kurban kestik, fena ruhları bize musaBat etme" ,  ilah . . .  

Bu sırada herkes içinde bulunan isteği tanrıdan diler. Dua bitince 
sofrayı indirirler. Ewela oymak beyi veya beyaz kam bir kadeh rakı içer; 
sonra herkes birer fincan rakı veya kımız içer, kurban pay edilir ve müş
terek sofra etrafında eğlenilerek yenir. 

Bazı eserlerdeki malumata göre oymak beyinin, hatunun ve s ıra i le 
ricalin söğüşleri ayrıdır .  Mesela Hakan 'a, baş ; Gün Han'a, sağ but; Yıldız 
Han'a, kaburga ayrı lmıştır ve i lah . . .  (Türk Medeniyeti Tarih i ,  s .  4 ?'de bu 

hususta tafsilat vardır) . 
Yemekte ve diğer merasimde, herkesin şen olması lazımdır. Yemek

ten sonra kurbanın kemikleri, derisi ,  içinden çıkan hırdavat ile beraber 
ağaçtan yaptıkları sini de dahil olduğu halde, hepsi ateşe atılır. Bunlar 

6 Babadır Han' ın Türk Şeceresi'nde: "Ökeday Kaan, koyunların, boğazını keserek de
ğil , göğsünün yarılarak öldürülmesini emretti " (s. 1 45) denilmektedir. Bu emrin o 
zaman bir kısmı Müslüman olan Türklere karşı verilmiş olduğu, aynı yerdeki malu
mattan anlaşı lıyor. 
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yanar ve yanarken cemaat kılınilen Uluğ Od'a secde eder. Secdede tanrı
dan dilekleri varsa isterler. 

Secdeden kalkınakla ayin bitmiş olur. Bundan sonra herkes arzu et
tiği kadar rakı veya kımız içmeye devam eder. 

Bu ayinde içilecek rakı husus! bir merasimle çekilir. Kımız kaynatıla
rak darnitılır ve buna araga (arakı) denir. Bu ve alelade rakı ile kımız, 
mukaddestirler. İşte Türklerin Şamanlığa ait dini ibadeti bu ayindir. 

Ayinin Diğer Şeki l leri 

Müştereken yapılan ibadet namını verdiğimiz bu ayin haricinde, di
ğer birtakım dini merasim daha vardır ve bunlar çeşit çeşittir .  

Evlenmek isteyen bir genç, düğün merasimi yapar. Bu merasim dini
dir. Orhun Abide/eri'nde (s. 1 60) , Türkeş hanına kızımı büyük ayinle ver
dim. Onun kızını büyük ayinle oğluma aldım. Şunu şuna büyük ayinle 
alıverdim denilmektedir. 

Evlenmek için yapılan ayinlerde Ülgen Ata'ya ıduk (mukaddes) at
tan bir kurban kesilir; 7 düğüne ait merasim ilk balıarda yapılır .8 

Dini merasimlerden diğer biri de milli avdır. Mahmud Kaşgari'nin 
verdiği malumata göre, hakanların tebaası ile beraber yaptıkları bu ava 
"sığır" denir. Hakan ahaliyi ormanıara ve salıralara gönderir. Bunlar ya
bani hayvanları önlerine katarlar ve hakanın durduğu yere sevk ederler. 
Hakan yorulmaksızın bulunduğu yerde avlanır, (Cilt 1 ,  s .  303) . 

Avdan sonra müşterek bir ziyafet verilir .  Bilhassa vurulan hayvanlar 
içinde yoksa bile, burada her halde bir tosun veya at kesilir. Nitekim 

7 lduk, "ıdhuk", Mahmud Kaşgari'ye göre sahibi tarafından nezredildiği (adandığı) 
için mukaddes addedilen bir hayvandır ki, bunun üstüne binilmez. Sütü sağılmaz 
ve yünü kırkılmaz, (Cilt 1, s .  62) . Bu adet Araplarda da vardır. Araplar bu suretle 
meraya terk edilmiş deveye, " saibe" derler. lduk kelimesi Orhun Abideleri'nde 
"idok" diye geçmektedir. 

8 Anadolu 'da Türkmen köyleri tetkik edilirse, bu merasimi canlı bir surette müşahe
de etmek mümkün olur. Tahtacılarda kız gelince kurban kesilir ve merasim yapılır; 
diğer Türkmenlerde kız gelmeden kurban kesil ir .  Bu mevzuu, Türklerde eski oyun
lardan kalmış olan bakayanın tetkiki de tenvire hizmet edecektir .  
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Türk Şeceresi'nde, "Oğuz Han bu av atiarına birçok at ilave edip halka zi
yafet verirdi" (s .  27) , denilmektedir. 

Beylerin yaptıkları "Toy"lar da milli ava benzer. Esasen "toy" ,  cema
at demektir, (İbn-i Mühenna, s .  77) .  Mahmud Kaşgari'ye göre, ordugah 
demektir, (Cilt 3, s .  303) . 

Kitab-1 Dede Korkut' da, gerek milli av, gerekse toy hakkında hayli ma
lumat ve anane mevcuttur. "Bayındır Han, yılda bir kere toy edip Oğuz 
beylerini konuklardı" .  Keza "Dirse Han, ulu toy eyledi ,  tepe kadar et, göl 
kadar kımız yığdırdı . İç Oğuz'u,  Dış Oğuz'u davet eyledi .  Aç olanı doyur
du. Çıplak olanı giydirdi . Borçluların borcunu verd i "  (s .  7, 9 ve müte
akip) . 

Bu kitapta Boğaç'ın ava çıkması ,  babası Dirse Han ' ın  hukukuna te
cavüz telakki ediliyor. Bu dini bir cürümdür. Ve cezası idamdır. Yine bu 
eserde Salur Kazan'ın toyu hakkında anlatılan hikaye mühimdir .  Bu toy 
milli bir ziyafettir (s .  1 65) . Dirse Han'ın toyu, erkek çocuğu dünyaya 
gelsin diye yapılmıştır. "Boy beyleri başlarını göğe tuttular, alkı ş ettiler 
ve Dirse Han'ın oğlu dünyaya geldi" .  

Oğuz Han d a  Suriye ve Mısır seferinden avdet ettikten sonra, büyük 
bir toy yapmıştır. "Bu toyda dokuz yüz deve, dokuz bin koyun kesti ,  do
kuz havuz rakı, doksan havuz kımız doldurdu" (Türk Şeceresi, s .  2 8 ) , de
nilmektedir. 

Keza Gün Han, aynı vechile bir Toy yapmıştır, (s .  3 1 ) .  Oğuz Han' ın 
toyunda adederin hep dokuz gitmesi calib-I dikkattir .  Bu teyların emsali 
Türk tarihinde pek çoktur. Bunlar için halk dağlara çıkar, orada ayin ya
pılır; yukarıda tasvir ettiğimiz şekilde yemek yenir. Sonra beyler evlerini 
yağmalatırlar. Bey evinin yağmalanması da dini ayinin tamamlayıcı bir 
unsuru olsa gerektir. Türklerin şölen dedikleri büyük ziyafetlerde bu hal 
böyle görülüyor, ("Salur Kazan toyu", Kitab-ı Dede Korkut, s. 1 66) . 

İçtimaiyatçılar, potlaç hadisesini, ibtidai cemiyetlerde bir tahavvülün 
başlangıcı ve fert hesabına siyasi hakimiyet tahsisi şeklinde izah ederler. 
Halbuki siyasi hakimiyet teminini i steyen bir adamın servet ve kuvvetini 
yağmalattırması anlaşılmaz bir şeydir. Evini  ve eşyasını yağmalattırarak 
herkesin muhtaç olduğu şeyleri temin etmek, borçlunun borcunu öde
mek, ancak dini bir sulta tesis edebilir [otorite temin etmeye yarıyabi
lir] . Nitekim ibtidai klanlarda tatemin potlaç müessesesi ile fertleşmesi 
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keyfiyeti, bunu göstermektedir. Bizim bundan Türk dini Şamanlık nok
ta-i nazarından anladığımız şey, milli ziyafetlerin de dini ayinleri tamam
layan bir unsur olması ve bu suretle fakirierin ihtiyaçlarının temini ve 
borçlarından kurtarılmasıdır. Binaenaleyh Türklerde bu, dini bir değişik
liği değil, milli bir dayanışmayı ifade eder. 

Yağmur duası veya ayini de bu nevidendir. Yağmur celbi için halk 
bir dağda, kırda muayyen bir mahalde toplanır. Bunda da kurban kesilir 
ve kurban dağlara veya bir suya ve yağmur ilahına kesil ir .  Bu merasirnde 
bazen kam da rol ifa eder, davulunu çalarak ortaya girer ve raksa başlar, 
dualarını okur; bu dualarda nehirlerin i s imleri ve Yer-sular zikredil ir .  
Nihayet cede taşı kullanı l ır, niyet yapılır .  9 Fakat ekseriyetle c ed e taşı ve 

9 Cede taş ı  ve niyet hakkında bütün Arapça kaynaklarda malfımat vardır .  Dinanü Lil
gati-it-Türk 'te denil iyar ki, "Bey yetletti , yani bey kama kehanet i cra etmesini, yağ
mur veya yel getirmesini emretti . Bu Türk diyarında maru ftur. Taş ile yel, kar ve 
yağmur celp olunur" (Cilt 2, s. 285) . "Keza yet hususi taşlarla yapılan kehanettir. 
Bununla yağmur, yel ve saire celp olunur. Türkler arasında maruftur. Ben Yağma 
Oymağı içinde bizzat bu hadiseyi müşahede ettim. Yangını söndürmek için yet ya
pıldı ve yaz olduğu halde derhal oraya kar yağdı ve gözümün önünde yangını sön
dürdü " ,  (Cilt 3, s .  2) . "Keza bu taşların birçok nevi leri vardır; 'kaş' safi beyaz bir 
taştır ki, bununla yüzük yapı l ır .  'Kiminğ bile kış bo lsa yeşın yakmaz' ,  yani kaş de
nilen taş kimde bulunursa onu şimşek yakmaz. Taşın tabiatı bunu iktiza eder. Bu 
taş bir bez içine sarı l ır  ve ateşe atı lı rsa, taş ve bez yanmaz . Bu, denenmiş bir şeydir .  
Bir ad em susarsa, ağzına bu taşı  alınca susuzluk ihtiyacı gideri tmiş olur", (Ci lt 3 ,  s .  
1 6) .  "Keza bu taşın b ir  de kara cinsi vardır  k i ,  bu H aten beldesinin bir tarafında 
akan Karakaş Öküz Vadisinde bulunur. Nitekim beyaz cinsi, Haten ' in diğer tarafın
da akan Ertek Kaş Öküz Vadisi 'nde bulunur. Bu taşlar dünyanın başka hiçbir cani
binde bulunmaz",  (Ci lt I I I ,  s .  1 1 3 ) . Mu'cemü 'l-Büldiin 'da Bulgar ve Başkırt maddele
rinde, bilhassa Türkistan maddesinde, (Cilt. 2, s .  3 80) bu hususta hayl i tafsi lat var
dır .  Kazvinl, Acii'ibü 'l-Mahlilkiit narnındaki eserinde (Götingen tabı, s. 22 1 )  vakayı 
müşahede eden adernden naklen diyor k i :  "Sultanın veziri İmadü' l -Meliküssel
vi'nin yanında otu ruyorduk, söz aras ında yağmur taşından bahsedi ldi ,  mecliste bu
lunanlar bunu kabul etmediler .  Vezir hemen oradan bir Türk'ü çağırttı, ona Türkçe 
'bize yet yap' dedi .  Türk bir tas isted i ,  ona su koydu, su içine o taşı attı, arası çok 
geçmeden parça parça bulutlar gördük ve yağmur yağıyordu" .  Avrupa'da basılan bu 
eserde ibare yanlıştır .  Yet kel imesinin manası aniaşılmadığı için 'put' şeklinde ya
zılmıştır .  Asiirü 'l-Biliid'da ise daha ziyade tafsi lat vardır. Dokuz Guzlar'da kan taşı 
için, bunu taşıyan adamın bir yerinden kan aksa derhal kesilir denil iyor, (s .  3 9 1 ) .  
Keza Ceyhun kenarında küçük bir deniz vardır ki, bundan yehudl taşı denilen kar
puz gibi bir taş çıkar. Mesane hastalıkları için kullanıl ır, (s. 345) . Keza Çiğit'de Ta
dezher taşı (s. 392) . Hatalarda aynı taş ve harareti teskin eden taş. Kırgızlarda in
sanı geceleri kandilden mustağni kılan, ziya verici taş (s .  393) . Oğuzlarda beyaz ve 
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yağmur duaları, oymak beylerinin selahiyeti dahilindedir. Hiç olmazsa 
beyler, kama, cede taşının kullanmasını, yedetınesini emreder. 

Bu ayin şekil lerinden ayrı ve dini mahiyeti onlardan daha bariz olan 
bir de yoğ ayini vardır; bu merasirnin tarihen mühim olanları, Orhun Abi
deleri'nde, Yoluğ Tigin'in biraderi Kül Tigin' in yaptığı yoğ ayini  (s .  1 3 8  
ve 1 4 1 )  ile babasına yaptığı yağ'dur (s .  1 5 7) . 

Burada koku ve arnberierden bahsediliyor . Bunca milletin saçlarını 
yolup yüzlerini yıntıkları anlatı lıyor. 

Bu merasim, Şamanlığın yaşadığı yerlerde el 'an caridir .  Bazen bu 
merasime kam müdahale eder ve cenazenin ruhunu, ataların bulunduğu 
göklere çıkarmak için cenaze önünden giderek dualar okur. Yoğcular ağ
lar, yüzlerini çizerler, bu suretle göz yaşları kana boyanır .  Ağıtçılar ma
kamla ağıt söyler ve ölünün evsafını,  iyiliklerini  manzum olarak teren
nüm ederler. 

Bugünlerde ölünün akrabası yas tutar ve kara bağlanır; cenaze için 
nezirler verilir, rakı ve kımız dağıtılır . Cenaze defnedilirken ona ait eşya 
ve ihtiyaç malzemeleri de beraber defnedilir .  Asıl ayin defınden sonra 
başlar. Defıni müteakip bir at veya koyun kurban edilir. Kurban ayini  di
ğerlerinin aynıdır. 

Şamanlığın başlangıç devirlerinde ölünün hizmetkarları da beraber 
gömülürdü, hatta muharebede düşmandan alınan esirlerden bazıları da 
kabirde katledil irdi . Büyük ölüler için bunların başbuğları da öldürülür
dü, çünkü o devirlerde uhrevi mesuliyet ve mucazat fikri teşekkül etme
miş idi . Bilakis ne kadar adem öldürülürse, öbür alemde onun o derece 
kuwetinin artacağına inanı l ırd ı .  Bunun için kabire birçok eşya, hatta 

kırmızı taş, biri kulunç için, diğeri kılıca geçiri lmek suretiyle kı l ıc ı  körJetrnek için 
(s .  395) ; yağmur taşı hakkında tafsilat ise (s. 346) 'dadır .  Mevzuatü 'l- Ulam (Cilt 1, s. 
3 84) 'da iki türlü yağmur eelbinden bahsedil iyor. Türk Şeceresi 'nde Tolu Han, Altay 
Han ile harp ettiği sırada mağlfıp olacağını anlamış ve eecleeilere yet yapmalarını 
emretmiştir. "Yetçiler üçgün üç gece yet yaptı lar .  Yazın o sıcağında yağmur yağdı 
ve arkasından öyle bir kar düştü ve öyle soğuk oldu ki, harp şöyle dursun kimse el
lerini koynundan çıkaramadı" (s .  1 43) . Nasr Samani Türklerle harp ettiği zaman, 
Türkler yet yapmışlar. Nasr yere kapanmış, secdede Allah'a yalvarmış  ve nihayet 
fırtına ve yağmur Türklerin aleyhine dönmüş .  Bu gibi vakaların emsali tarihlerde 
mebzuldür. Ve bunlar kamilen karnlara ait vakalardır .  Burada mevzuubahis olan 
ise, dini ayin mahiyetinde olan şekildir .  
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ölünün çadırı bile konurdu. Muahhar devirde bu fikir yalnız harpte öldü
rülen düşman adedince mezarlara balbal dikmek şekline istihale etmiş
tir. Abideler'de balbaHardan bahis vardır ve bu balballar Türkistan'da 
her tarafta görülebilir .  

Türklerde cenazenin muayyen mevsimde kabire vaz edilmesine dair 
ananeler de vardır. Bunun için cenaze, defın zamanına kadar beklettirilir 
ve bittabi kokmaması için ilaçlanır (Bu hususta [Türk Ocağı Türk Tarihi 
Heyeti 'nin hazırladığı] Türk Tarih i 'nin Ana Ha t lan 'nda izahat vardır) . 

Mahmud Kaşgari, "yoğ" ,  cenazeyi defnettikten sonra, üç veya yedi 
gün zarfında halka verilen taamın ismidir, diyor (Cilt 3, s. 1 05) . 

Yoğ ayininin bakayası Tahtacı zümrelerinde görülmektedir. Bunlar
da yoğ kelimesi cenaze hakkında yapılan merasirnin heyet-i umumiyesi
ni  ifade eder. Aynı zamanda Tahtacılarda cenaze giderken ölünün akra
bası "yoğ yoğ" diye bağırmak mecburiyetindedir. 1 0  

Yoğ merasimine müteferri [onunla bağlantılı olan] bütün ananeler 
Tahtacılarda mevcuttur. Cenazenin eşyası kabire konur, aynı vechile 
kurban kesilir, ziyafet verilir, kabire taş dikilir, taşa oymağın damgası çi
zil ir .  

Yoğ merasimi Türklerin milli ayinleri olduğu ve ruhlarında bu anane 
derin izler bıraktığı için, şimdi Aleviler ekseriyetle ruhlarının bu tahas
suslarını  Kerbela faciası münasebeti ile tezahür ettiriyorlar. Hüseyin 
hakkında yapılan merasim, yoğ ayininin bir devamı olsa gerektir. Hiç de
ğilse, yoğ ananesi ve onun yaşamak kabiliyeti, Kerbela faciası mateminin 
tekevvününe ve yaşamasına hizmet etmiştir. Bilge Han'ın yoğu ile Hüse
yin mateminin karşılıklı tetkiki, ihtimal bu noktanın aydınlanması için 
faydalı olur. Yoksa Hüseyin faciasına bu kadar samimi sarılmanın sebebi 
anlaşılmaz bir şey olur. 

1 0  Tahtacı ocaklı larının en muteberi olan Hasan Mümtaz Bey' e bir mektupla bazı 
adetler sormuştum; gelen cevapta, yoğ hakkında kısaca şu sözler yazılmıştır. Ay
nen: "Yoğ bir kimsenin efradı ailesinden birisi vefat ettiğinde eser-i matem olarak 
mersiye gibi makamla söylenen bir kelimedir. " Alevilerden çoğu zaman doğru ce
vap almak çok müşküldür. Seyahatimdeki müşahedelerde yoğ, yukarıda kaydetti
ğim şekilde tespit edilmiştir. 
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Sihrf Merasim 

Şamanlığın en bariz seciyesi, karnlar tarafından icra edilen sihri me
rasimdir. Bu merasim pek cüz'i farklada biri iyil ik ve ışık tanrı sı Ülgen 
Han'a, diğeri yer altındaki karanlık ve kötülük tanrısı Erlik Han 'a  tevcih 
olunur. 

Mesela bir adamın sürüsüne dedeyko, yahut sığırına şap veya aile ef
radından birine bir hastalık geldi . Bu, Erlik Han'dan başka kimseden ge
lemez, şu halde hastalıktan kurtulmak için Erlik Han'a bir kurban kes
rnek lazımdır. 

Ancak Erlik Han muannit ve fena bir tanrıdır; ona kurbanı kabul et
tirmek güçtür. Bunun için kuwetli bir vasıtaya, ruhlar ile tanrılada mü
nasebette bulunan bir vasıtaya ihtiyaç vardır. İşte bu vasıta kam'dır. 

Kam, sihirbaz demek değildir. Zannolduğu üzere alelade sihir ve fal 
gibi şeylerle meşgul olmaz. o yalnız ayin İcra ederken bazı sihri hareket
lerde bulunur ki, buna dini bir tabir olarak "kehanet" denir. Nitekim es
ki kaynaklarda kam, kahin diye tercüme edilmektedir. Mahmud Kaşgari, 
Divanü Lugat-it-Türk'te (Cilt 3, s. ı ı 7) , İbn-i Mühenna Lugatı 'nda (s .  ı s6) , 
kam kelimesi kah in diye tesfır edilmiştir. ı ı Y et de bir nevi kehanettir 
(Cilt 3, s. 2) . 

1 1  İbn-i Mühenna, kam kelimesine kahin tesfırini verdikten sonra, bu kel imenin "ar
raf" [falcı ,  kahin] ve "muazzam" mefhumlarını da ifade ettiğini kaydetmektir .  S i 
hir mefhumu büsbütün ayrı b i r  şeydir .  Türkçe s ih i r  mefhumunu i fade etmek için 
ayrı kelimeler vardır .  Mahmud Kaşgari , "S ih ire yalvi , yelp i ,  s ih i rbaza da yalvıcı  
derler" (Cilt: 3 ,  s .  25) , d iyor . İbn-i Mühenna,  " S ih ir ,  büyü , bü\'ü lemek; sahir ,  i tt ik
cidir" (s .  l l  O, 1 24, 1 56,  1 89 ) ,  diyor. Moğol d i l inde de s ah ir  i le  kah in, s ihir i le  ke
hanet kelimelerinin ayrı ayrı mukabi l leri vardır ,  (İbn-i .\ 1ühenna ,  s .  2 1 1  ve 227) . 
"Kehanet", Müslümanlara göre şerir ruhlarla münasebene bulunarak hazır olma
yan hadiselerden haber vermektir .  Müslümanl ık  bunu i lga etmişt ir .  Müslümanlık
tan evvel kehanet, i lahlar i le münasebette bulunan \'e Al lah ' ın emirlerini millete, 
milletin ricalarını Allah 'a  bildiren arac ı ların işi olarak görülürdü .  Nitekim Beni İs
rail peygamberlerine Tevrat, "kahin" diyor. 
"Sihir" ise Müslümanlara göre sebebi gizli olduğu için hakikat zannedilen fiil ier
dir ki, bu işler şeytanların ve şerir ruhların yardımı ile husule gelir .  Kur'an'da altı 
yerde zikredilmiştir ve Tefsir-i Kebir'de s ih i re dair hayli tafsi lat vardır. Müslüman
Iıktan evvel sihirbazlar, kahinierin düşmanı idiler. Kahin resmi vazife sahibi idi ve 
sihri merasimi fenalık için yapmazdı.  Sahir ise, daha ziyade fena tesirler yapan ve 
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Kamlar, nevrastenik şahsiyetler, -amiyane tabiriyle- karışık adamlar 
veya meczup şahsiyetlerdiL Bunlar tahsil görmedikleri halde dinin bü
tün esrarını, tanrıların hayatlarını ve şecerelerini ,  onların işlerine müda
hale ve hareketlerine tesir etmeyi bilirler. Bunlardan hemen hemen her 
oymakta bir veya iki tane bulunur. Hiçbir kam bulunmayan oymaklar 
mevcut olduğu gibi, dört beş karnı bulunan oymaklar da vardır. 

Kamlık ırsidir. Bunlar içinde, yedi atası veya dokuz babası kam olan
lar vardır. Fakat bazen kam ailesinden olmayanlarda da kamlığa has bir
takım nevrastenik evsaf bulunur.  Mesala bir çocuk daha genç yaşında 
iken sar'a gibi bir ruhi hastalık ve hayalatperverl ik emareleri gösterirse, 
bu gibileri bir kama çırak edilir. Kam bu çocuğu riyazete çeker, dağlarda, 
münzevi köşelerde yaşatır. Aç tutar ve çocuk, ölmeden evvel ölmüş bir 
hale gelir. Tezkiye [kusurlardan aklanma] devri geçtikten sonra kamlığa 
çıkmak için, yani bu dünyadan, hayattan geçerek diğer bir hayata malik 
olmak için ölüm merasimi yapılır . Bu merasim, biraz sonra tasvir edece
ğimiz ayinden farklı değildir. Yalnız bunda, merasim esnasında kam, kü
lahını genç karnın külalıma bağlar ve külalılar birbirine bağlı olduğu hal
de ikisi birden raks eder ve ayin icra ederler. İki kam hami ruhlara tak
dim edilir .  Esasen tusları evvelden hazırlanmıştır. Bu ayinden sonra ar
tık yeni kam mustakil olarak ayin yapabilir . 

Her karnın hami ruhları ve bazen müekkil [onu vekil tayin eden] bir 
ruhu vardır .  Karnlar ona göre elbise giyerler ve ona göre davullarına re
simler ve çizgiler çizerler. Bazen hami ruhlar, bu resimleri ve elbiseyi ka
bul etmez, bu sebeple kam onların arzusuna muvafık davul ve lata tersi
mine mecburdur. Davulda ve elbisedeki bu resimler, sihri birtakım çizgi
lerden, raks manzaraları, hayvan ve ağaç resimleri, ezcümle kaz, kurba
ğa, kurt, tavşan resimleri tezyinatından ibarettir. Bu davula Altay'da 
(töngür) namı veri lir . 1 2  

kahin olmayanlardı .  Mevzuatü 'l-Ulum'da sihrin nevi leri olan ilimler ve kehanet 
mefhumu için izahat vardır .  
Biz burada sihri en geniş manada kullanıyoruz :  Eser ile fiil  arasında akil ve tecrübi 
bir i l l iyet münasebetini bulmadığımız zaman, o hareket bize göre sihridir. Bina
enaleyh kahinlik, falcılık, kurşun dökücülük bu kelimenin manasında dahildir. 

ı ı  Ankara Etnografya Müzesi 'nde, Rusların hediye ettiği, davulu,  elbisesi ve şüpheli 
eşkali i le beraber bir kam numunesi vardır. Davulun eşkali hakkında izahat, Baş-
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Karnın davulu ne kadar büyük ve ne kadar çok resimle dolu ise ,  ka
ının kudreti o derece vasidir. Bu sebeple bazı karnların davullarında gü
neş, yıldız, ay vesair mukaddes şeylerin resimleri bulunur. Bu resimler 
şamanların hususi alametleridir. 

Karnın !atası ,  yakadan itibaren eteklerine kadar bu cins resimlerle ve 
bazen yılan ve cin resimleri ile işlenmiştir. Bunlar, karnın ayine mahsus 
diğer eşyası gibi mukaddestir, herkes temas edemez . Davulun çomağı 
mukaddes ağaçlardan, ardıç veya kayından yapılır .  Nadiren davulun ol
madığı yerde, kam bir değnek (davul çomağı) ile merasimini ifa eder. 

Kam kendisine bir hastanın tedavisi veya bir fal bakması (kehanette 
bulunması) için müracaat edilince, ayin için lazım olan şeyleri, rakı ve 
saireyi hazırlatır. Ayin zamanı tayin olunur. Kendisi de ihtiyaca ve ayine 
göre ve ekseriyetle kadınlar gibi giyinir. (Ziya Gökalp'in Camiü 't-Teva
rih 'ten alarak tekrar ettiği "makfıs cinsiyede malul"  fıkrasından bu ına
nayı anlamak gerekir) . Bazen yüzüne maske takar veya yüzünü boyar, bı
yık yerine at kuyruğu takar, davulunu boynuna asar ve sahneye çıkar. 

Halk, kadın erkek, sahnenin etrafında bir halka teşkil eder. Bazı yer
lerde bu halkaya kızlar girdiği halde, evli kadınlar ayini uzaktan seyre
derler. Zira kadınlar ekseriyetle diğer oymaktan alındığı için boyun tan
rısına yabancıdır. 1 3 

Fakat mesela bir hastanın tedavisi için merasim evde yapılacak i se, 
buna kadınlar iştirak edebi lir .  Eğer kırda Huş ağacı ormanında yapılacak
sa, büyük sihri ayine kadınlar hiçbir şekilde gelemez . Ayin i ster bir su 
kaynağında, ister köyün kenarında bir tepede ve bir dağda yapı ls ın,  yal
nız kam faaliyette bulunur.  Halk yalnız seyirci veya müşahit sıfatı i le ha
zır olur. 

kırt destanl ı  Abdülkadir Bey' in [ İ nan ' ı n ]  1 9 2 6  senesi Türk Yurdu 'nda, "Türk Şama
nizınİ Hakkında" adıyla yazdığı makalede me\·cuttur (Sayı 1 9 , s. 29) . 

ı 3  Kadınların başka oymaklardan alındığı nadir  vakalardandır. Nitekim erkek de na
diren diğer bir oymağa güveyi olarak girer .  Eğer bu mütalaa doğru ise, iç güveyi 
olanların da ayinden uzak kalması lazım get irdi .  Eski Türklerde kadın erkek ayrı l ı
ğını yalnız bu vakada görüyoruz .  Fikriınce bu kadın ruhunda hassasiyetİn arttığı 
ve duyguların ineeldiği daha sonraki bir devre ait olmak gerektir .  Çünkü karnların 
ağızlarıının köpürüp bayılınaları ve bağırmaları çok heyecanlı bir şeydir. Nitekim 
kadınlar arasında çamaşır günleri ve rüya tabirleri için yapılan sohbetler daha son
raki bir devrin mahsulüdür. 
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Kam merasime başlarken ewela bir dua okur. Ekseriya karnın oku
duğu dua şu mealdedir: 

Ay in  i c ra etmek le  yaşaya n be n i m  

G a l e be v e  zafer le ya şaya n be n i m  d a v u l u m d u r . 

B i r  a kşa m ge l i r, ben  i ba d et e d e r  ve ö l ü rü m ,  

E y  u l u  ta n r ı . . .  i l ô h 1 4  

Her şaman kendine mahsus dua okumakta serbesttir .  Yalnız şama
nın dualarda mürşidinden aldığı esasları, mesela gök kaç kat ise -çünkü 
bazılarına göre on yedi ,  bazılarına göre dokuz fakat ekseriyetle gök adeti 
otuz üçe kadar çıkar- ve hangi ruhları zikredecek ise, onları duada söyle
mesi mecburidir .  

Karnın bir iki yamağı vardır .  Bunlar musikiye, curalarını öttürmeye, 
kam ise davulunu çalarak raksetmeye başlar. Bu raks tertipsiz ve nizam
sızdır. Raks edilirken dua okumakta devam edilir, yahut dua değil de es
radı birtakım cümleler söylenir. Yamaklardan biri kam tarafından yapıl
mış olan merdiven gibi bir (taptı) ağacı tutmaktadır. Bu ağacın üzerinde 
dokuz basamağı ifade edecek surette birtakım kertikler vardır ve her ker
tik bir basamaktır. 1 5  

Kam, raks ettiği esnada bir hasarnağa ayak basmış gibi bir adım atar. 
Bununla kam birinci kat göğe çıkmış olur. Çünkü karnlar her merasirnde 
göklere seyahat eder. 

Eğer kurban Erlik Han narnma kesiliyor ve merasim onun için icra 
ediliyorsa, bu sefer kam yedi veya dokuz kat yer altına doğru gidecektir. 
Adım ona göre atı lır . 

1 4  Duanın tamamı ve buna mürnasil  diğer dua numuneleri, Türk Yurdu 'nda, Abdülka
dir Efendi 'nin [İnan'ın] (Sene 1 926,  Sayı 1 9 , s. 29) makalesindedir. 

15  Ziya Gökalp, merasim bahsine bütün neşriyatında gayet az yer tahsis etmiştir. 
Türk Medeniyeti Tarihi 'nde (İ stanbul: Matbaa-i Amire, 1 34 1  [ 1 925] , s .  94) bu mü
him bahse altı satır tahsis edilmiştir . 
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Şimdi biz onun Ülgen Ata narnma yaptığı merasime devam edelim; 
artık kam birinci kat göktedir. Yine raks etmeye devam etmekte, davulu
nu çalmakta ve dualar okumaktadır. Bu hareketlere devam etmekle bera
ber bu sırada birtakım sesler çıkarmaya da başlar. Halk bu seslerden 
onun birinci gökte veya yer altında neler gördüğünü anlar. Böylece, kam 
arslanlar gördü ve ejderhalara rast geldi, i şte şimdi onlarla mücadele edi
yor, çünkü arslan gibi kükrüyor, yahut yılan gibi kıvrıl ıyor ve ıslık çalı
yer, düşüncesine varır. 

Bazen karnın önüne kızlar çıkar. Mesela Sarı Kızlar, bunlar karnı yo
lundan çevirmeye çalışırlar.  Kam bunlarla mücadele eder ve halk karnın 
kimlerle ve nasıl mücadele ettiğini ve nasıl muzaffer olduğunu görür ve 
anlar; işte karnın önüne Sarı Kızlar çıktı, evet onları kandırdı, artık yolu
na devam ediyor, düşüncesine varılır .  Kam diğer bir hasarnağa çıkar gibi 
adımıanna devam eder. Bu sefer kaz sesi çıkarmaya başlar, demek ki 
kam kaza binmiştir. Halk " işte kam uçuyor" der; çünkü karnlar ekseri
yetle ayin esnasında kaza binip uçarlar. Bu esnada kam yine rakslarına 
devam eder ve diğer bir göğe adım atar; o zaman kam kişner veya meler, 
demek ki tanrıya kurban olarak at veya koyun takdim etmektedir. Tanrı
yı bu kurbana razı etmek ister. Esasen, eğer Ülgen Tanrı 'ya çıkılıyorsa, 
ona gayet iyi bir kurban hazırlamışlardır. Ve kurban açık renkli bir hay
vandır. Bu tanrı iyi l ik ve rahmet tanrısı olduğu için cefa etmeden kurba
nı kabul eder. 

Fakat mesela hasta bir loğusa ise, onu şerlik ve karanlık i lahları bas
mıştır. Bu sefer Erl ik  Ata'ya veya muavinlerine kurban kesilecektir; 
onunla pazarl ık başlar. Kam onu kandırmaya ve kurbanı kabul ettirmeye 
çalışır; halk ise onun tanrı i le  konuştuğunu, tamıyı kandırmaya çal ıştığı
nı tamamen görmektedir .  

Ta n rı ona,  " H oş ge l d i n  oğ l u m ,  n e  g et i rd i n ? "  d e r .  

O d a ,  "At geti rd i m  U l u  Ata " ceva b ı n ı  ver i r .  

Karnın kurbanı kabul ettirmesi ,  kendis i  için bir haysiyet meselesidir. 
Aksi takdirde itibarı kırılır . Kurban kabul edilince, gerek kurban sahibi 
ve gerekse kam memnun olurlar. Bu vaziyet dokuzuncu basamaktadır. 
Çünkü Ülgen Ata'nın sarayı dokuzuncu kat göktedir .  Bazı kamlık gele-
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neğinde basamak adedinin ve göklerin tabakalarının daha ziyade olduğu
nu yukarıda görmüştük Burada kam kurbanı kabul ettirince, tanrıdan 
dilediğini diler ve tanrı kapısında durur ve kehanet başlar. 

Kam, tanrı kapısında iken, cemaattan bazıları kama, "Bu sene ne 
olacak? " tarzında sualler sorarlar. Kam, "Kar görüyorum, kırmızı kan gö
rüyorum ve i lah . . .  " gibi müphem cümleler söyleyerek cevap verir. Bun
dan, çok kar yağacağı veya harp olacağı manaları anlaşılır. 

Bazen kam umumi surette kehaneti kendil iğinden yapar ve halktan 
içinde derdi olanlar istediklerini sormaya başlarlar; "Evimde hastalık ve
ya cenaze görünüyor mu? Benim bir oğlum olacak mı? İşim yolunda gi
decek mi? " ve ilah . . .  sualleri sorulur. Ve kam bunlara cevap verir. 

Eğer merasim karanlık tanrısına karşı ise, bu sefer kam yer altına 
inineeye kadar kat ettiği yerleri anlatır. Kum sahralarından, berzahlar
dan, sırat köprüsünden -ki bu fikirler şüphesiz daha sonraki bir devre 
aittir- geçer. Buradan geçerken birçok karnların kemiklerini görür, bun
ların bazıları sırat köprüsünün başında, bazısı ortasında düşmüştür. 
Sonra azap edilenleri görür. "Zina edenler şu vaziyettedirler; teraziden 
yiyenler ve hakka riayet etmeyenler şu haldedirler", der. Artık kam, bu
rada, tam manası i le bir vaiz gibi hareket eder. 

Kam köprüyü geçer ve usulen rakslarına devam eder; yürür, kurba
ğalar görür, bazen kurbağanın üzerine binip suyu geçer, bunu seyirciler 
karnın çıkardığı seslerden ve vaziyetinden anlarlar. Her şey yiyen, ilahi 
olan Şerir Tanrı (Doymadım Tanrı) 'nın yanından geçer ve içinde hiçbir 
şey olmadan avucundan ona bir şeyler veri r. 

Nihayet Erlik Ata'nın sarayına varı r. Ona fena bir kurban, ayakları 
sakat, hastal ıklı bir hayvan getirmişt ir .  Fakat kurbanı metheder ve onu 
kandırmaya çalışır .  Eğer aldatamazsa, o zaman merasimi yaptıran hasta
dan yeniden kurban i sternek suretiyle tekrar Erlik Ata'ya bir kurban da
ha vaad eder. Ve herhalde ayinin sebebi olan hadiseyi hüsn-i neticeye 
vardırmaya muvaffak olur. 

Merasim esnasında kam, ara sıra rakı içer; bazen fevkalade heyecan
lanır, ağzından köpükler gelir, yanına sokulunmayacak bir hal kespeder, 
düşer bayılır ve bir müddet sonra kendine gelmekle beraber yine istigrak 
içindedir. Onun bu halden ewel ve sonra söyledikleri şuuru dahilinde 
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değildir. B u  sebeple bu sözler artık karnın değil  Tanrı 'nındır. Sözlerin il
ham mahiyetinde oluşunun sebebi de budur .  

Karnların istignlk hali, tamamen samimi bir  şeyd ir .  Nitekim her za
man gördüğümüz neviden zencilerin bole hali de aynı şeydir. Araplarda 
bole, ferdi heyecandan ve hırsın şiddetinden tevel lüt ett iği  gibi, tenvim 
[hipnoz] suretiyle de vukua gelir. Dini vecd netice sinde husule gelen 
şekline "başa gelmek" namı verilir . Karniarda manzara daha şiddetlidir. 
Bu haller mistik ve ruhi hadiselerdir ki, itiyat ile inanmak ile ve telkin ile 
vukua gelebilir. Öyle zannediyorum ki, tenvim usulü i le  manyet izma bu 
gibi vakaların müşahedesi üzerine ortaya atılmıştır .  

Bu merasim icrasıyla yapılan tedavinin faydalı olması da, inanmanın 

ve telkinin izah edebileceği bir şeydir. Esasen zemin öyle haz ı r lanmışt ı r  

ki ,  çok kimse kendisini kendi vehimleriyle hasta etmişt ir . �1ese la  bir ka

dına loğusa yatağında iken yalnız kalacak olursa, onu cinler in basacağı 

fikri ewelce telkin edilmiş olursa, bu kadın buna inan ı r  \·e logusa iken 

yalnız kaldığı zaman bu fikrin tesiriyle gözünün önünde cinleri  görmeye 

başlar. Sonra bu kadın eğer karnın yaptığı merasim ile bu gibi hal lerin 

geçtiğine inanırsa, merasim şüphesiz hastayı tedavi eder. Ke:::a kendis ine 

sihir yapıldığına İnananlar, hakikaten hasta olurlar, fakat karnın \·eya 

godyenin veya kahinin bunu tedavi edeceğine inanmak da onu iyi eder .  

Kamların,  sihirbazların ve Arap ocaklıların icra-i ahkam etti kler i  yerlerde 

fena ruhların faaliyetine, cin çarpma ve hordak çıkma hurafeler ine ina

nanlar var demektir. Bu inanmalar, faaliyetin zeminini oluşturur \·e bun

dan dolayı da muvaffakiyetle neticelenir. 

Hastalığın ve merasimi gerektiren vakanın şiddeti, karnın yapacağı 

mücadelenin ehemmiyeti ile vecd ve heyecanın şiddeti ile mütenasipt ir .  

En hafif bir merasirnde bile ,  kam çok muzdarip olur ve ik i  üç gün din

lenıneye muhtaç bir  hale gelir. Şiddetli vakalarda ise ,  kam büsbütün sar
sılır, hatta baygınlık halinden hiç ayrılmayan ve hayatını bu uğurda feda 
eden karnlar da bulunur. Bütün bunlara mukabil, kam kurban ın  yalnız 
derisini alır. Hakiki kam en fakir adamdır. Merasimi bir  pazarlık muka
bilinde yapmaz. Ne verilirse onu alır ve bundan dolayı umumiyede karn
lar cezbeli ve derbeder bir hayat geçirirler. 
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Sihri Merasirnin Diğer Safhaları 

Ülgen ve Erlik Ata' lara karşı yapılan bu merasimden başka, karnlar 
bazen Ülgen Ata'nın yardımcısı olan Yayık Han (Deniz veya Tufan de
mektir) narnma da merasim yaparlar, (Yayık hakkındaki akideler için ba
kınız: Türk Medeniyeti Tarihi, s .  69 ) . 

Mesela bir evden ölü çıktı . Bu ölünün ruhu -onun ölmediğini ve öte
ki dünyada yaşadığını görmüştük- bazen eve musaHat olur, aile içinden 
birine girer ve onu hasta eder. Bu gibi ahvalde o ölünün ruhunu evden 
çıkarmak için evi su basmalıdır .  Bunu Yayık Han yapar. Bu takdirde 
kam, öteki dünyada bulunan ruhlar kendi s ini  tanımasın diye yüzünü ga
rip çizgilerle boyar ve ayine başlar. Raks eder, öteki alemde bulunan ruh
lara rakı . verir; -rakı verir gibi yapmak rakı vermektir- böylece ölülerin 
heps i  sarhoş olur. O, yine raks etmeye ve davulunu çalmaya devam eder. 
Bir aral ık evi sel bastı diye bağırır. Deniz ve Tufan Tanrısı bu ölülerin ar
kasından bir sel gönderir. Bütün bu ruhlar selin korkusundan kaç·arlar. 
Bu suretle eve musaHat olan ruhtan veya ruhlardan aile kurtanimış olur. 

Kam bazen bu gibi merasim esnasında hastaya davul ile veya davu
lun çomağı i le vurur. ihtimal ki bu, hastanın içindeki fena ruhu kovmak 
içindir. Filhakika içine fena bir ruhun, bir ölünün ruhunun veya cinin 
girmiş olduğuna itikat eden kimse, bu merasirnde fena ruhun, eğer sihir 
yapılmış ise sihrin, izale edilmiş olduğunu görür. Buna kam, hasta ve 
müşahitler böyle inanırlar. Merasim bitince, kam istigrak halinden ve 
fevkaladelikten çıkar; artık o, alelade bir adamdır. Merasirnin bu safhası 
bitince ziyafet başlar, yiyip içilir ve ekseriyetle yukarıdaki merasim vec
hile kurban kesilir. 

Kurban etinin tevzii bütün ayinlerde beyin hanımına, hatuna, türka
na aittir. O, kurbanın muayyen kısımlarını, yukarıda söğüşleri anlattığı
mız vechile, muayyen zümrelere taksim eder. Yemek ve kımız veya rakı 
içmek hususlarında da fark yoktur. Yalnız bu merasirnde -ki bunda ekse
riyetle bir at kurban edilir- kesilen kurbanın koyu renkli olması lazımdır 
ve bunun derisi yanmaz, deri kamilen tırnakları da dahil olduğu halde 
orada bir çalı üzerine gerilir . Ve çürüyüp mahvoluncaya kadar merasim 
yerinde terk olunur. Bu ayinde kadınlar da bulunabilir .  
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Bu merasirnin akabinde de herkes dualarını yapar ve dualar usulen 
dünyevi ve şahsi dileklerden ibarettir; "İneğim dişi doğursun", "Kısrağı
mın sütü bol olsun" , "Ağaçlarımın meyvesi bol olsun", "Arılarımın balı 
çoğalsın" gibi . Bu dualar umumiyede doğrudan atalara veya birer ata ad
dedilen Yer-sulara tevcih olunur. Yer ve gök tanrısına ibadet etmek lü
zumsuz veya faydasızdır. Fikriınce bu, Türklerin mücerret mefhumlar
dan ziyade müşahhas fikirlere kıyınet vermesindendir .  Nitekim Türkle
rin mantığı da böyledir .  Onlarca i l im, ancak mahsusat ile husule gelir .  
Tecrid, tamim ve istintac i l im ifade etmez . Müşahede esastır ,  nazar ve 
nazariye kıymetsizdir. 1 6  

Okunan dualar her yerde ve kamilen Türkçedir .  Şamanlıkta Türkçe 
olmayan hiçbir ifade yoktur .  Karnların sihri ve remzi ifadeleri, hangi iba
det ve merasirnde olursa olsun milli dilleriyledir. Hatta Orta Asya'dan 
uzak yerlerde görülen şamanlarda dahi birçok ıstılahlar ve tabirler Türk
çedir. Bazı tabirler, ileride görüleceği üzere, diğer diniere dahi geçmiştir .  
Şamanlığa Türklerin milli dini denilmesinin mühim bir sebebi de, bütün 
ayin ve merasimlerin Türkçe olmasıdır. Nitekim Aleviliğin ve Kızılbaşlı
ğın milli bir Türk tarikatı veya mezhebi olarak telakki edilmesinin sebe
bi, Alevllikte bütün ayinlerin ve duaların (gülbankların, tercümanların 
ve nefeslerin) Türkçe olmasındandır. 

Bir dinin milli olması, onun o millet içinde doğması,  o milletin adet 
ve ananelerinden mülhem olması ve onun dili ile hitap etmesiyledir. 
Bundan dolayı Avrupa'da mil l iyet duygusu uyanınca Hristiyanlığı milli
leştirrnek ihtiyacı duyulmuş,  derhal dini metinler, ayinlerin dua ifadeleri 
kendi l i sanlarına tercüme edilmiştir .  Filhakika bir millette yabancı bir l i 
san ile ibadet mecburiyeti marazi bir şeydir. Manasını anlamadığı kel i
meler ile tahassuslarını ifade zarureti kadar manasız bir şey olamaz . Ho
ca ve alimierin kendi sultalarını idame ettirmek gayretiyle Müslümanl ığı 
milllleştirmeye matuf ihtiyaca karşı durmaları, farkında olmayarak şid
detle aleyhlerine olmuştur. Müslümanlığın Türklerde ariyet bir elbise 

1 6  İ leride münasebet düşünce yine bu mantıktan bahsedeceğiz .  Esasen İslam muhi
tindeki eserlerin klasik kısmında, Şemeniyye'nin (Şamanlığın) yalnız mantığından 
ve bunların mahsusata verdikleri kıyınet ile fikir ve nazarı reddetmelerinden ol
dukça ehemmiyetli surette bahsedilir; diğerleri ihmal edilmiştir. 
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olarak kalmasına sebep olmuşturY Buna mukabil Alevilik tamamen 
Türklük ile kaynaşmış ve hatta bu mezhep Arnavutlara geçerken Türkçe 
duaları, ayinleri ve nefesleri ile beraber geçmiştiL Onun Şamanlığın bir 
devamı gibi telakki edilmesinin başl ıca bir sebebi de bu sedyesidiL Nite
kim aşağıdaki izahat, onun hakikaten Şamanlığın bir devamı olduğunu 
gösterecektir. 

17  Yani Müslümanlığın aniaşı lmasına ve Türklerin onunla kaynaşmasına mani ol
muşlardır. Bundan dolayı Türkler, Müslümanlığın, Muhammediyye namı altında 
manzum ve Ahmediyye namı altında mensur, iki halk eseri olan ve tamamen Müs
lümanlığa aykırı fıkirlerle ve üstilrelerle dolu olan bu kitapların münderecatından 
ibaret olduğuna inanmaktadırlar. Halkta Müslümanlık ve Müslümanlığın Sünni 
şekli narnma yaşayan şey budur. İ leride, bizde yaşayan Müslümanlık  bahsinde bu 
mevzua tekrar avdet edeceğiz .  



ALEVILERDE VE SÜNNI TÜRKLERDE 
SONRAKi DEViR 

ŞAMANLIGININ BAKA Y ASI 

Sonraki devir Şamanlığının ş imdi de bizdeki eser ler ini  ve izlerini 
mütalaa etmeye çalışalım. 

Şamanlığın bizdeki tesirleri ve eserleri çok dikkat çekicid i r .  Bunlar ın 

bir kısmını müşahede etmek, eseri ile orij inali aras ındaki murabakatı an

lamaya kafidir. Bazı kısımlarının ise, ezcümle ulı1h iyyete müteal l ik  olan

lar arasında bulunan telakkilerin, menşedeki vahdetin i  tayin etmek müş

küldür. Bu izierin ve eserlerin mühim bir kısmını bi lhassa Anadolu mu

hitinde yaşamakta olan Alevllerde, anane ve adet hal inde ,  d iğer  b i r  k ı s 

mını  ise ,  bütün Türk zümrelerinde şuuraltı veya peszende ha l inde [geri 

planda yaşar bir şekilde] görüyoruz. Alevi Türklerde dini hayat Yahdetl i  

ve bir cepheli 1 olduğu için,  onların kitaplarında, yaşayı ş lar ında.  i leri ge

lenlerinde, arkadan gidenlerde anane, it ikat ve meras im ayn ı şeydir .  La

kin Sünnllerde dini hayat iki yüzlüdür. Halkın yaşadığı Sünni l ik  i le  med

rese Sünniliği ,  kitaplardaki Müslümanlık i le yaşayan şey birbir ini  tut

maz. Bu sebeple Alevi ananeleri daha canlı ve mevzuumuzun mukayase

sine daha elverişlidir .  

U IOhiyyet Mefhumunda Şamanhğın izleri 

Şamanlarda nasıl bir mıntıkanın icabına göre Yer-su lar muhtelif ad
lar alır, dağa ve kaynağa göre değişirse, Alevllerde de- (veli! er, erenler) 
her zümrenin bulunduğu ınıntıkaya göre değişir .  Her mıntıkanın Alevi-

1 Alevllerin mezheplerini yabancılardan gizlerneleri ve onlara olduklarından gayrı bir 

mahiyette görünmeleri ayrı meseledir. Burada mevzuubahis olan, samimi olan dini 
hayatlarıdır; bu ise kitaplarında başka adetlerinde başka değildir .  



86 ------------- MÜSLÜMANLIKTAN EVVEL TÜRK D iNLERi - ŞAMANiZM 

lerine göre husus! erenler ve yatırlar vardır _  Ve bu yatırların bulunduğu 
tepeler, kayalar, kaynaklar mukaddestiL Yer-sular, bunlarda erenlere is
tihale etmiştir_ Buraları her türlü felakete karşı sığınılacak yerlerdir. iba
det, niyaz, namaz erenlere tevcih olunur: "Aman Musa Baba, Hasan Ba
ba, sen bereketimizi arttır, benim şu iş imi gör, hastaını iyi et . . .  " Yemin
ler de ekseriyetle bu babalara edilir .  "Musa Baba'ya yemin olsun mu" de
nir. Yeminierin bir kısmı da on iki imama ve Hazret-i Ali 'yediL Ülgen 
Ata yerine Ali ikame edilmiştir .  Ali ,  O'nun bütün evsafını haizdir. Ülgen 
Ata'nın oğulları ve yardımcılarını da Ali 'nin oğulları ve on iki imam tem
sil eder_ Selman, Kanber gibi Ali 'nin yardımcıları Ülgen Ata'nın muavin
ler i  yerine kaim olmuştur. Gök tanrılarından olan Sarı Kız' lar Alevilerde 
aynen bugüne kadar muhafaza edilmiştir_ Bunlar Anadolu'da malumdur 
ve Sarı Kız tepesi  Alevilerde senenin muayyen zamanında ve muayyen 
günlerinde ziyaret edilir ve orada günlerce merasim yapılır . 2 

Tanrılardan olan ve çocukları koruyan "Umay Ana", bugün dahi 
"Umacı" namıyla kullanılmakta; ocak ve aile tanrısının gelinierin ve lo
ğusaların müekkil i  olduğuna itikat edi lmektedir. "Ay Dede, Gün Ana" 
kelimeleri de bu nevidendir .  

"Gök Baba gürledi" ,  "Seni kara yer yesin" ifadeleri bugün de kullanı
lır . Şucauddin Vilayetnamesi'nde yemin, " Yer-gök hakkı için" şeklinde edi
l ir .  Bu yeminin, yer ile göğün tanrı telakki edildiği bir devirden kalma ol
duğu meydandadır_ 

Alevilerde mücerret i lah tasawuru henüz teşekkül etmemiştir_ Sün
nilerle temas neticesinde iş itmiş oldukları mücerret bir i lah mefhumunu 
"herif' kelimesiyle ifade ederler. Yani bu mefhumla alay ederler_ Onlara 
göre uluhiyyet müşahhastır ve alemierin haricinde değildir, kahramanlar 
ve devler şeklinde tasawur olunur_ Öyle görünüyor ki, Şamanlardaki Ül
gen ve diğer hayır tanrıları , Alevilerde kahramanlara ve Ali i le Muham-

2 Anadolu 'da birkaç yerde Sarı Kız Tepesi ve makamı vardır .  Bunların en meşhuru 
Edremit'te, Kaz Dağı 'ndaki tepedir. " Hey kurbanın olam Zülfikar Ali -Sen yarattın 
yeri, göğü, ezeli" diye başlayan nefeste; "Sarı Kız divanında kurulan arslan- Sırrı, 
esrarı bilendir Selman" gibi fıkralar, bize akidenin mahiyetini göstermektedir .  Taf
si lat için (Türk Yurdu, Cilt IV, 1 926,  s. 484) Baha Sait Bey' in makalesine müracaat. 
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med ibn-i Hanefi'ye, şer ve zulmet tanrıları da devlere, şeytanlara, cin 
padişahlarına temessül etmiştir. 3 

Eğer Alevllerdeki üsturevi menkıbeler tahlil edilecek olursa, bütün 
bu telakkilerin menşeleri gayet vazılı olarak görülür. Bir zamanlar bir 
kral, Ali 'nin küçük oğlu Hüseyin' i  çalmış, Ali bunu duyar duymaz koş
muş, Ankara'ya varıp kral 'a  yetişmiş. Bir nara atmış, kale yıkılmış. Fazi
letname 'de, Ali bir nara urunca bütün devler kalırolup yer altına geçmiş
lerdir (s .  1 5 7) .  Bunlar, Ülgen ve yer altı tanrılarının Alevileşmiş menkı
beleridir. 

Diğer Akidelerde izler 

Alevllerde akideler, biri, Ali ve on iki imam etrafında toplanan ulu
hiyyete müteallik kı s ım, diğeri, tenasüh ve tecelli nazariyelerinin nevile
rinden ibaret seyyar teLikkilerdir. Bunlar haricinde onlarda hiçbir akide
nin yeri yoktur. Buna mukabil gayet kökleşmiş adetler, ananeler ve sonra 
bunlardan bariz olarak neşet etmiş bir silsile-i ayin ve merasim vardır. 

Bununla beraber, deniz ve sonra sedef ve sedeften insanın zuhuru 
hakkındaki Şamanlık ananesi  bazı Türk zümrelerinde de vardır. Peygam
berlerin nurdan yaratılması ve bu nurun ilk malıluk olması ve hatta "Ol 
sedeften doğdu ol dürdanesi" fikri ,  müstear bir i fade olmaktan ziyade, 
bir akide serpintisi gibi görünüyor. Kalkancı çağ fikri de aynen devam et
mektedir. Üç gün üç gece karanlık olacak, gün batıdan doğacak, fırtına
lar çıkacak, seller, tufanlar olacak, dağ-taş düz olacak, sonra ılık bir rüz
gar çıkacak, insanlar yeniden mantar gibi bitecek ve ilahirihi . . .  Keza Kaf 
Dağı 'nın arkasında devler, denizi sömürenler vardır. Rabbü 'l-alemin 

3 Faziletname-i Şah-ı Vilayet narnındaki eserde (İ stanbul ,  325 tabı) bunların misalleri 

vardır. Ali, Adem'den otuz dokuz bin üç yüz seksen dokuz sene evvel i fritlerin en 
büyüğünü bağlamış ve bu bağı nihayet Al i 'n in  kendinden başka kimse çözernemiş
tir (s .  1 70) . Keza aynı eserde, "Ratıt Berk Semendüne (Ateş Mabudu yerine kaim 
olan dev) " gibi birtakım devlerden bahsolunur. Bunlar Al i 'n in yüzünü görünce ba
yıl ırlar (s .  69) . Aynı eserde Selman-ı Fari sl ,  (Nasir-ı  Tfısl) Beyan ibn-i Sem'an hak

kında da garibeler anlatıl ır .  Kaygusuz, Cebbar Kulu ,  Su l tan Varlığı Vilayetname'leri gibi 
eserlerde anlatılan, dervişler ve atalar i le fena ruhların ve şeytanların mücadeleleri, 
bu eski ananelerin tebdil-i şekil etmiş ist italeleridir  [uzantılarıdır] . 
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bunları Kaf Dağı arkasına atmış, oradan çıkacaklar; devler insanları mah
vedecek, deniz sömürenler denizi içecek ve ilahirihi . . .  4 

Ahiret fikrine gelince bu, Alevilerde, Şamanlarda olduğu gibi vazıh 
değildir. Ceza ve mükafat bu dünyada yaşanan dirlik ve sıkıntılardır. 
Esasen bunlar her sene cem ayinlerinde günahlarını itiraf eder ve ondan 
yıkanıdar ve sonra yeni bir hayata doğarlar. Bundan başka Ali 'yi tanı
mak, her türlü saadete nail olmaktır. Binaenaleyh, bu noktalardan hare
ket edildiği zaman, uhrevi mesuliyet fikri için mahal kalmaz. Şu halde 
ölüm, diğer bir aleme doğmaktır. Ve orada, Şamanlık devrinde inanıldığı 
şekilde, aynı hayat devam edecektir ve bunun içindir ki, defin ve cenaze 
merasimi, kabiriere eşya koymak, ölüler için aş pişirmek gibi ananeler, 
tamamen devam etmektedir. 

Alevilerde tenasühe doğru kuvvetli bir temayül vardır ki, bu da eski 
Türk Şamanlığının eseridir. Alevi nefeslerinin ekserisi bu fikri terennüm 
eder. Nefeslerde görüldüğüne göre bunlar bazen bülbül olup şakırlar, 
kul olup satılırlar, hak olup asılırlar, Yunus diye bilinirler. Bu istihaleler, 
ruhun tekamülüne hizmet eder; lakin bunlar yine bu dünyadadır, bu ise 
ahiret fikrini selbetmektedir. 

Tenasühün diğer şekli de ulı1hiyyetin tecelli ve zuhuru akidesidir. 
Bu da ataların, dedelerin, oymak beylerinin tanrı neslinden olması hak
kındaki eski ananelerin felsefileşmesidir. Bu, ervahın tenasühü yerine, 
ulı1hiyyetin tenasühü veya hulı1lü meselesidir. 

Bu akldelerin yanında diğer fer'i adetler daha vardır. Mesela ateş ve 
ocak eskiden olduğu gibi şimdi de takdis edilir . Bulgari stan muhacirleri, 
"Evde, Kasım'dan Hızıri lyas 'a kadar ateş sönmez" derler. "Zira fenadır, 
hem de arılar kaçar", derler. Bu sebeple akşam olunca evden ateş çık-

4 Bu hurafeler, Sünni köylülerden toplanmıştır .  Lakin onlar, bunların Muhammediyye 
kitabında yazıl ı  olduğunu ve buna mürnasi l  birçok şeyin daha orada mevcut bulun
duğunu söylediler. Muhammediyye, Gelibolulu Yazıcıoğlu'nun eseridir. Halkın irika
dına göre bu kitap abdesrsiz tutulmaz; Muhammediyye'yi devreden adamın teni çü
rümez. 
Halbuki bu kitap, baştan aşağı hurafelerle ve insanları rehavete sevk edecek telak
kilerle doludur. İstibdat devrinde bu kitaplar toplattırılmış ve okunması, tab' ı  ve 
neşri men edilmiştir. Çünkü medrese Sünniliğinin tamamen zıddını, hurafeli ve 
mistik surette halk ananelerini kitaba sokmuştu. Bugün bu hurafelerden etnograf
ya için istifade etmek kabildir. 
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maz. Eski şaman dualarında su ve ateş anası olan ulu tanrıya suret-i 
mahsusada arılar için dua edilmektedir. (Manzum Çeremis duası, Rıza 
Nur, Türk Tarihi, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1 344 [ 1 928] , Cilt XII. s. 
225) . 

Ocağa ve ateşe tükürülmez ve onlara karşı yukarıda izah edildiği şe
kilde Alevller hususi merasim ifa ederler. Keza ocakta ateş söndürülmez, 
ocak içine bakarken esneyen adamın ağzı çarpı l ır .  Çünkü orada ocak 
anası bulunur ve kendisine hürmet edilmesini i s ter. 

Erkanda kullanılan değnek, tal ibin ikrar vereceği zaman boynuna ta
kılan ve Horasan'dan gelme ip eki Şamanlık adetlerindendir. Babürna
me'de "Boynuna bir ip takıp Allah'a şükretti" denil iyor . İ lhanilerde iba
det için boynuna bir bez konur ve bezle olcaşı l ı r  [ ibadet edilir] . (Rıza 
Nur, Türk Tarihi, İstanbul : Matbaa-i Amire, 1 344 [ 1 92 8 ] , Cilt XII ,  s .  
3 54) . 5  Erkan değneğinin sapından alınmış mukaddes kaneler ve İpten 
alınan bir parça, teslim taşı gibi evlerde bulunur. Bunlar b i rer tustur .  

Bunların Şamanlıktan bakiyyeler olduğu vazıhan görülmekted i r .  

Ayin ve Merasirnde Şamanhğın Tesi rleri 

Eski Türklerde gördüğümüz şaman merasimlerini, yukarıda i zah et
tiğimiz sıra ile takip edersek, bunların Alevilerde aynen denecek bir su
rette devam ettiğini görürüz. Senelik merasim, kurban ve yoğ bugün 
Alevilerde tamamen caddir.  

Aleviler de kurbanı senede bir defa bir dağda, kırda veya bir tepede 
merasimle keserler. Yalnız kurbanın hırdavatını ateşe atmazlar.  H ususi 
bir medfene gömerler .  

Eski Türklerde oymak beyleri aynı zamanda dini reis idiler .  Aleviler
de bu da aynen devam etmiştir. Alevilerdeki dedeler, ocakl ı lar, eski oy
mak beyleridir. 6 Ve bunlar, · oymak beylerinin il beylerine, il beylerinin 

5 Bu hususta tafsilat için, Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası 'nda (Sayı 8, s .  1 3 5 ) ,  
Alevilerde tuslar, ip, değnek . . .  bahsine bakınız. 

6 Bu hususta Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuası ' nda (Sayı : 8 ,  s .  1 22, 1 25,  1 27) 
tafsilat vardır .  Bu sahifelerde dedeler, neseplerini ve eski beylerini naklederler. Ay
nı makalede (s. 1 1 2) tafsi lat vardır; burada silsi le gösterilmiştir .  Çiğil "Gegel" hak-
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hakana tabi olmaları gibi, aynı teşkilata uyarlar_ Sele oymağı, Sele'deki 
ocaklıyı tanır, fakat bu ocaklı kendinden daha büyük bir oymak olan Kar
gm ayınağı ocaklısına tabidir. Bunların her ikisi de Çubukabad kazasına 
tabi birer köydür- Kargın, Keskin'e, o da Eskişehir'de Sarıkavak'taki Ge
gel "Kigi l"  oymağının reisi ve ocaklısına tabidirlee Bunlar ise Hacı Bek
taş Çelebilerine tabidirlee Bu teşkilat Anadolu'da kamilen böyledir ve 
bizzat bu ocaklılar, kendilerinin eskiden oymak beyi olduklarını söyler
ler_ Bunlardan Sarıkavak ocaklısı ,  Alevi olmayanlar da dahil olmak üzere, 
müteaddit oymakların kendini tanıdıklarını ifade etmiştir _  

Selçuk inkırazında Nure Sofu, Muhlis Baba, Teke Bey gibi birçok 
Türk beyi aynı zamanda dini reis olarak tanındıkları için, müstakil hükü
metler kurmaya çalışmışlardır. 

Yine Aleviler, eski Türklerde olduğu gibi senenin muayyen günün
de7 ayine giderken yeni elbiseler giyerler. Yeni elbise giymek, senenin 

kında ileride tafsil:it verilecektir_ [Bütün bu konular için,  daha kolay bulunur bir 
kaynak olarak, bakınız :  Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu 'da Alevffer ve Tahtacı/ar, eklerle 
yayıma hazırlayan Turhan Yörükan, Ankara: T. C.  Kültür Bakanlığı Yayınları 1 998 ,  
2002_ ]  

7 B u  muayyen gün, şimdilik Nevruz günüdür_ Tahtacılarda bunu vazıh olarak gör
müş deği lim, onlar nevruziye mersiyesini ayinlerinde okumazlar; nevruziye, onlara 
Bektaşilerle temas tarihinden sonra girmiştir _  (Diirü 'l-Fünun İliihiyat Fakültesi Mec
muas ı 'nda nevruziye hakkında ve Bektaşilerle temas meselesine dair malumat var
dır _ )  
Diğer Alevi zümrelerinde Nevruz'un ehemmiyeti vazıhtır _  Nevruz, Hazret-i Al i 'nin 
posta oturduğu veya bütün insanlara ve mevcudata ruhsat veri ldiği gün olmak üze
re telakki edi l ir _  O güne kadar bütün kış ayin yapı l ır; Nevruz'dan sonra herkes da
ğıl ır, altı ay ayin yoktur _  Ruhsatın manası budur_ Nevruz günü meselesinde, Ebu 
Reyhan-i Biruni 'nin Asiir- ı  Bakiye ' sinde ciddi malumat vardır .  Nevruz günlerinin 
Türklerde ve Farsl ı larda deği ştiğini söyler ve bunlara ait milli bayramları izah eder, 
(s. 2 1 5 , 234) . Orada Ebu Reyhan, Nevruz hakkında bütün ananeleri toplamıştır _ 
Süleyman' ın mührünü bulduğu gündür_ Hürmüz günüdür, Cem'in dini tecdit etti
ği gündür ve i lahi ri . . .  Fakat bu eserde ve diğer kaynaklarda ittifak edilen meşhur 
anane şudur: Arapların Metuşalih dedikleri Pişdadiyan sultanlarından Cem, Azer
beycan vilayetine gelip oras ını  beğendi ;  bir yüksek mahalde Şarka doğru bir taht 
kurdu.  Kendisi mücevherat ile ziynetli elbisesi ve tacı ile tahta oturdu, güneş tulu 
edince tae her tarafı ziyalandırdı, herkes sevindi ve o gün büyük bayram oldu . İşte 
Alevilerin ,  "Nevruz günü Ali 'nin posta oturduğu gündür" demeleri, bu ananenin 
bakiyesi olsa gerektir_ Yine Ebu Reyhan' ın verdiği malumata (s .  2 1 7) göre, o gün 
Allah hilkat işini ikmal etti, o gün Müşteri'yi yarattı, o gün arzda yaşayanlara sa-
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büyük ayinine mahsus değildir. Cem yürütüldüğü geceler oraya daima 
yeni ve temiz hatta beyaz elbiselerle gidilir. Dedeler umumiyede üç e
tekli entari giyerler. Nitekim Turfao'da bulunan eserlerde görülen bir re
simde Türklerin on asır evvel üç etekli entari giydikleri görülmektedir. 
Cem ayinine kadınların eski milli elbiseleriyle gelmeleri şarttır ve bu şar
ta riayet edilir. Erkeklerin de milli elbise ile ve dedelerin üç etekli ile gel
meleri lazımdır. Bazı yerlerde bu şarta riayet edilmemesi son zamanlar
dadır. 

Ayine giderken kabiriere rakı dökülür. Bir hadise dolayısıyla bir 
adak adayacakları zaman, kabiriere yarım okka rakı adarlar. Rakı ,  eski 
Türklerdeki bütün kudsiyet ve ehemmiyetini Alevilerde muhafaza etmiş
tir ve bundan dolayı Alevilerin en büyük ayinleri Cem ayini (rakı ayini) 
dir. Bu ayinin devamı müddetince rakıya devam edilir. Evvela tekleme, 
sonra çiftleme, sonra üçleme, beşleme, yedileme ayin bitineeye kadar de
vam eder. 

Eski Türklerdeki milli av ve toy yerine Alevilerde kurban merasimi 
yapılır . Bunlar da dişi hayvan kurban etmezler. Kurbanı kesrnek ayrı, aş
çılık ayrı birer vazifedir. Payları tadı bacı taksim eder ve yemekierin so
nundaki dualar dünyevi ve şahsidir. Ve bunlar tamamen Şamanlıkta 
mevcudiyetini gördüğümüz şeylerdir. 

adetler taksim olundu, o gün Cem, insanları beladan ve bereketsizl ikten kurtardı 
ve o gün herkes teberrüken ekin ald ı .  Bu da Alevilerdeki ikinci ananenin aslı olmak 
gerek. Nerşahl'nin Buhara Tarih i ' nde ve Asar-ı Bakiye 'de bildirildiğine göre, Nevruz 
günü ateşperesderin Buhara'da.  bir ateş evinde toplanarak bayram ettikleri gün
dür; keza Siyavuş'un kanı iç in,  Farsl ı lar o gün kendi lerini döverek matem ve bay
ram yaparlar. İşte bu münasebet ler \·e :\'eHuz kel imes iyle Cemşid aras ındaki rabı ra 
ve Alevilerde Cem namı veri len ayi nin :\'eHuz gününde yapılması ,  in sanları Ayin-i 
Cem ile bu hurafeler arasında bir menşe ve netice alakası tasawu runa sevk etmiş
tir. Halbuki Cem kelimesi, tamamıvla Türkçe \·e hal i s  rakı manasınadır, (İbn-i Me
henna, s. 1 5 8,  üzüm suyu . s. 1 6 1 ) .  ih t imal Diı ·drı u  Lügat- i t - Türk ' te  "t im",  "timci" şa
rap satan manasma (Cilt 3, s .  99) bir kelimedir .  Lakin bu kelime, İbn-i Mehenna 'da 
"cem" şeklinde mazbuttur. Binaenaleyh cem ayin i ,  rakı ayini demektir .  Nitekim ra
kının eski Türk dininde mukaddes olduğunu,  bazen kurban yerine geçtiğini gör
müştük. Alevilerde rakı sohbeti namı altında dini bir topluluğun bulunması da 
böyle bir ihtiyacın mevcudiyetini bi ldir ir .  Bunun bir delili de Cem ayininde behe
mahal rakı bulunmasının şart olmasıdır .  
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Öldükten sonrası için hiçbir dua yoktur. Esasen birçok Alevi nefe
sinde, ölümden sonrası hakkındaki akidelerle daima alay edildiğini görü
yoruz .  Tıpkı eski Türk hakan ve beylerinin Hristiyan ve Buda rahipleriyle 
bu husustaki propagandalarından dolayı alay ettikleri gibi . 

Yoğ merasimi, yukarıda tasvir ettiğimiz gibi Tahtacılarda aynen de
vam eder ve buna kadın, erkek birlikte iştirak eder ve bu hadise kız ve 
oğlanların nişanlanmasına sebep olur. Matem kırk gün devam eder ve 
her fırsatta ağıtlar söylenir. 

Şamanlarda en ziyade cazip ve ehemmiyetli olan ve karnın göklere 
seyahati şeklinde icra olunan ayinin tam müşabihi ise, Alevilerdeki Cem 
ayinidir. Bu, dini vasfı itibarıyla Şamanlığın bugün yaşamakta olduğunu 
göstermektedir. 

Filhakika Cem ayini ve bunun İcrasına tahsis edilen meydan, başka 
bir alemdir. Tabir-i mahsus ile meydan, arş-ı Rahmandır. Onun kapısın
dan giril irken dualar okunur, kapı eşiğine bası lmaz, dara durulur ve me
rasimle dedenin huzuruna varılır. Erkeklerin üzerinde saat ve köstek, tü
tün tabakası gibi dünyevi şeylerin hepsi çıkarılacaktiL Kadınların bilhas
sa saçları çözük ve salıverilmiş, ölü saçları gibi iki taraftan omuz üzerin
de olacak; ayaklarda çorap bulunmayacak ve dedeye varılınca üç defa see
de edilecek, sonra sıraya oturulunca birbirine niyaz edilecek ve nihayet 
ayinde rakı, saz, nefes, sema erkanı yapılacaktır. Semaa pervaz denilir ki, 
beşeriyetren lahutiyete uçmak demektir. Cemde, ölmeden ewel ölmek 
sırrından ve pir divanında sorgudan geçilir, günahlar itiraf edilir, hesap
lar görülür, kırklar semaı yapılır. Bu merasim onları başka bir aleme, 
göklere çıkarmıştır ;  nitekim ayinden sonra Cem erenleri birbirlerine 
"miracın kutlu olsun" derler. Ve merasim-i mahsusa ile kesilmiş olan 
kurban, merasimi mahsusa ile haklanır .  8 

Cem' deki bu meras im, yukarıda karnın si h ri merasimle yaptığını 
gördüğümüz, karnın göklere seyahati, orada tanrı huzuruna varması, 

8 Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuas ı 'nda (Sayı : 8 ,  s .  l l S 'te ve aynı sayıda "mirac
name" ve Alevi dedelerinin Cem ayini hakkında, Cem'in göklere seyahat demek ol
duğu hususunda verdikleri tafsi lat bulunmaktadır .  [Bu konuların ayrıntıları için 
bakınız:  Yusuf Ziya Yörükan, Anadolu 'da Alevfler ve Tahtacı/ar, eklerle yayıma hazır
layan Turhan Yörükan, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları 1 998 ,  2002; ss .  59-
60. ] 
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suçları affettirmesi esaslarıyla, neticede kurban ziyafeti şeklinde yapılan 
merasirnin aynıdır. Arada fark şüphesiz vardır .  Lakin bu fark teferruata, 
tabiriere ve bir dereceye kadar şekle aittir. Göklere seyahat, günahları af 
ve kurbanı kabul ettirmek esasları, her ikisinde de aynıdır. Berikinin 
Müslümanlık namı altında yapılması mecburiyeri bu tahavülleri zaruri 
kılmıştır. Bin sene ewelki ananeler, hiçbir tesir olmasa bile tahawüle 
uğrar. Bir bakıma Şamanlık, Cem ayininde tekamülünü vaşamıştır .  

Alevilerde, karnlar gibi vecd ü istigrake [Kendinden geçip, dünya 
aleminden uzaklaşmaya] kapılanlar az değildir. Bilhassa dedeler zaten 
daima murakabe içinde bulunacaklardır. Düşkünlerin suçları affedil irken 
dede kendinden geçmiş ve Allah' ın vücudunda müstagrak o lmuş buluna
caktır. Bu, karnın kendini manyerize etmesi keyfiyetinin am ıd ı r .  Fark 
şudur ki, kam tanrıya affettirir; dede, sarahaten söylenildiği \ ·ech i le . tan

rı vekilidir ve tanrılık kendisinde tecelli etmiştir, bizzat affeder. D i ğer bir 
fark da, kam yalnız olarak göğe seyahat ettiği halde, burada erenler  amı 

seyahati birlikte yapmışlardır. 
Meydana girmek ve miraca çıkmak için, daha önce, ölmeden en·el 

ölmüş ve yeni bir hayata doğmuş olmak (erenlerden olmak) şart t ı r .  B u 

nun için b ir  sağdıç bulunacak, sahip ve musahip olunacak, bunun i ç i n  d e  

ayırma ve idhal [giriş] merasiminde gördüğümüz vechile, husus i  b i r  ;n e 

rasimden geçilecektir. Görülme, eşlenme, değneklenme, s ırdan geçm e . 

hakikata erme, erenler zümresine girme bu suretle olur. 
Rakı, havz-ı kevser, değnek suyu ile karıştırılır ve kutsileşt i r i l i r ; b u .  

ab-ı hayat ve demdir. Miraçta da, Alevilerin irikadına göre, kırklar ü : ü m  

suyu içmişti .  Bu  sudan biraz alıp evde saklamak adeti onun kuts i\·e t in i  
gösterir. Dem, üçler, yediler, on ikiler ve kırklar aşkına çeki l ir .  Bu a d e t 

lerin eski Türklerdeki tanrıları ifade ettiği zannolunabilir. 
Ayin-i Cem'de birinci ayin, herkesin kendi şahsı için dua ermesi  \ 'e 

seedelere varması şeklindedir. İkinci ayin süpürge ayinidir; fena ruhları 
temizlemek içindir. Çerağ delildir. Deliki çerağdan bir an gözünü ayı r
maz ve her merasirnde teveccüh edilen bir mihraptır. Sema kadın ların 
uryan olarak iştirak ettikleri bir merasimdir. Bu da karnın yaptığı raks la
rın bir tekamülüdür. Keza günahları itiraf, iptidai cemiyetlerdeki ehem
miyetini gördüğümüz şeklin devamıdır ve bütün bunlar Şamanlıkta ya
şanmış olan şeylerdir. 
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Dedenin hanımı -tadı bacı- dedenin solunda ve çerağın yanında otu
rur; sofra zamanı dede, hatununun yanına gelir, burada kumanda kadın
dadır. O, yemekte "buyurun" eder ve pay üleştirir; bunun da eski bir 
Türk adeti olduğunu biliyoruz. Söğüşlerin taksimi de aynı adetin deva
mıdır. "Hey erenlerı Elde yoktur terazi, herkes olsun hakkına razı" . Hak
ka riayet fikri, doluların idaresinde de caridir .  Türk Alevllerinin umumi 
hayatlarında bu his her harekette kendisini gösterir; buna riayet etme
yenler, cemiyetin şahsiyetine tecavüz etmiş addedilir .  Bu gibiler, suçlu 
sıfatıyla ayine kabul edilmez ve bunun ziyanı bütün cemiyetedir; bu se
beple itiraf-ı zünup [günahların itirafı] , bütün cemiyette, tanrı gazabını 
kaldırmak manasını istihdaf eder. 

Alevi dedeleri, yukarıda kaydettiğİrniz vechile, eskiden umumi riya
seti haiz oymak beyi iken, Müslümanlık devrinde karnlar kalkınca, karn
lık iş bölümünün icabatı da dedelere kalmıştır. Yahut hükumet teşkilatı 
yüzünden beyliklerini kaybeden oymak reisleri, bu noksanlıklarını karn
ların kudret ve imtiyazlarını benimsemekle telafi etmişlerdir. Dedelerde 
görülen sihri faaliyet, bu intikalin semereleridir. 

Bunun misalleri pek çoktur.9 Sele dedesi delileri iyi eder. İçine cin 
girmiş veya cin çarpmış adamlar ve karılar tedavi edil irken dedeler bu 
hassaya maliktirler. Bunun için bir suya, mesela Kalender Baba'ya kur
ban kesilir. Nitekim Sele'de Kalender Baba türbesinde deliler için tedavi 
usulünün şartları olan fal taşları, sanduka delikleri hala mevcuttur. (Taf
silat için, Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuas 1 ' na bakınız. Sayı 8 ,  s .  
ı 1 4- 1 1 5 . )  

Kargın dedesi, her nevi hastalığı tedavi eder. Eski  tekkelerde hasta
ları şeyhlerin ayakları altına atarak, onların ayin esnasında tedavisini is
temek, kam ananesinin tamamen devamıdır .  

Dedelerin içinde yılanlada ünsiyet etmiş ocaklılar da vardır. Bunlar, 
yılancık, sıraca ve alazlamayı tedavi etmek için okurlar; karışık insanları 
okumak için de muayyen ocakl ılar vardır. Ocaklı olmayanlar bu insanları 

9 Bunun için Aleviler, erenlerine, baba, ata, dede diye hitap etmekle beraber, onlara 
Sultan Varlığı ,  Hünkar Hacı Bektaş, Hüsam Şah, Yediveren Sultan tabirlerinde ol
duğu gibi, riyaset ve hükümet unvaniarını da verirlerdi .  Bu tabirler mecaz! olmakla 
beraber, her mecaz gibi bir hakikati tazammun etmektedir. 
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okuyacak okurlarsa kendileri de karışırlar. Çocuğun kırbasını kesmek, 
tütsü yapmak, kurşun dökmek için ayrı ocaklı lar vardır. 

Tahtacılarda dalaz denilen bir nevi kaşıntı hastalığını tedavi için ay
rı, temriye (temreğe) yazdırmak için, dalak kesrnek için, salgın hastalı
ğında derme devşirme yapmak için ayrı ayrı ocaklı lar vardır. Yine bunlar
da cılız çocukları kuwetlendirmek için aydaş yapan ocaklılar, yürümeyen 
çocuklar için düşşak kesen ocaklılar vardır. 

Bazı ocaklılar, muayyen bir hastalığın tedavisi usulüne vakıf ve onun 
hassasına maliktirler. Yalnız dede ocaklıları bu hassaları camidir .  Bunlar 
içinde bazen öyle cezbeliler, meczuplar çıkar ki, bunlar aynen eski şa
manların evza ve etvarını [tavır ve hareketlerini] yaşatmak suretiyle di
yar diyar dolaşırlar. Ve her fırsatta sihrl birtakım merasim ifa ederler. 
Bunlar fakir ademlerdir. Üzerlerine birtakım eşya parçaları (tuslar) asar
lar, elinde bir boynuz ve garip bir kıyafet, göğsü, bağrı açık gezerler.  Ve 
bazıları dağ kovuklarında yaşarlar, fakat icabında cinleri toplarlar ve köy
lerde hastaları tedavi ederler ve iptidal devirlerin şamanları gibi fal ba
karlar, gaipten bahsederler. 

Bunlar içinde Allah ile kavga edenler ve onun vazife ve selahiyetine 
şamanlar gibi müdahale edenler vardır. Bunların misalleri Otman Baba, 
Sultan Varlığı 1 0  ve Hacı Bektaş vesaire vilayetnamelerinde, hatta Kaygu-

1 0  Sultan Varlığı, Seydişehir 'e bir saat mesafede, kagir bir dergahın muazzam türbe
sinde medfun olan Şeyh Şucauddin 'd ir .  Tiymurtaş Paşa'nın oğlu Ali Çelebi, bunun 
sadık müminidir. Otman Baba Viltiyetnamesi'ne göre Timurlenk'e "Be herif yıkıl şu
radan" demek sureti i le  onu Anadolu'dan çıkaran bu Şeyh Şucauddin'dir .  Gerek 
kendi Vilayetname'sinden, gerek Otman Baba Viltiyetnamesi 'nden anlaşıldığına göre 
bu Şeyh Şucauddin, Baba İ lyas Horasani 'den ayrı bir adamdır. Çünkü biri Beyazıt 
devrinde, diğeri Selçuk devrinde yaşamı ştır .  Seyyid-i Battal Gazi Tarihçesi ve Divanı 
namıyla, Şeyh Şuca tekkesini çok iyi bilen ve Seyyitgazi tekkesi  Bektaşi Şeyhi olan 
Şükrü Efendi tarafından neşredi len eserde verilen malı1mat kami len yanlıştır .  Hat
ta Amasya Tarihi'ne istinaden berikinin Şucauddin ' in Baba İlyas olduğunu yazması 
da yanlıştır .  Çünkü Amasya Tarihi, bu Şucauddin ' i  öteki Şucauddin ile karıştırmı
yor. İşte bu Şucauddin'in Vilayetnamesi 'nded i r  ki ,  onun kadim bir şaman evsafını 
haiz bütün ananeleri yaşattığı görülüyor. Vilayetname'ye göre Sultan Varlığı, bazen 
geyik olur, insanlara halas yolunu gösterir. Bazen kaz olur suya dalar. Bazen bütün 
dünyaya tasarruf eder. Seyyidi Battal civarında bir dağ kovuğunda yaşar, mürideri 
i le beraber bazen çıplak gezer ve i lahiri . . .  (Viltiyetname'nin yegane nüshası Hacı 
Bektaş Ocağı 'ndan gelen kitaplar içinde Ankara Umumi Kütüphanesi, Tasawuf 
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suz, Yunus, Abdal Musa gibi hayatı malum coşkunlara dair nakledilen 
vakalarda mebzuldur. Bunların en mebzul bulundukları zaman, Anadolu 
Selçuklu hükümetinin inkırazı ile Osmanlı hükümetinin istikrarı sağla
maya başladığı zaman arasında geçen devirdir. Buzağu isminde bir mec
zubun Konya'ya gelerek herkesin hürmetini celbettiğini ve Sultan Rük
neddin'in, hocası ile beraber bu zatı ziyarete gittiğini ve hatta bundan 
dolayı Mevlana'nın kıskanarak "Biz de kendimize başka bir oğul bulu
ruz" dediğini (Sipehsalar Risalesi, Kapur tab'ı ,  s. 42) görüyoruz. 

Amasya'da (675 'de) hulul ve ittihade kail olan Zaviye-i Mesudiyye 
Şeyhi Eybek Baba, Abaka Han'ın nezdinde mevki kazanıyor (Amasya Ta
rihi 'inde tafsilat, s. 406) . 

Keza, belinden yukarısı bütünüyle çıplak, aşağısında kırmızı bezden 
bir futa, başında kırmızı şami, iki tarafında manda boynuzları, elinde ne
fır, kolunda kabaktan keşkül olduğu halde, ayı gibi oynayan, maymun gi
bi söyleyen Barak Baba (vefatı 706) ile aynı kıyafette olmak üzere, elle
rinde zilli (dayre) defter olduğu halde, sekiz on refikinin daire teşkil ede
rek köylerde oynadığı, hayvanların sedalarını taklit ettikleri, güzellere 

2/72 nurnarada mukayyet bir mecmua içindedir .  Mecmua kimsenin nazar-ı dikka
tini celp etmediği için, Vilayetname şimdiye kadar meçhul kalmıştır .)  Otman Ba
ba'ya gelince, bu zat hepsinden celallidir . Ziyaretine, mürideri ile beraber gelen 
Hacı Bektaş çelebisini kovuyor. Fatih Sultan Mehmed'e emirler veriyor; bir gün 
Deli Orman'da, bir gün Edirne, bir gün İstanbul'da görünüyor. Viliiyetnamesi'nde 
görüldüğüne göre, Muhammed ve Ali, İsa ve Musa'nın kendis i  olduğunu söylerdi .  
"Evl iyaullah içinde ona Hüsam Şah derlerdi .  İsm-i zahiri ,  avam içinde Otman Baba 
idi .  Kendisi Oğuz dili söylerdi .  Ve cismi ve heyeti yats ı [yassı ] ,  yağız tenli, ela göz
lü, kızıl benizl i ,  mücessem heybetli ,  nazarda ibretlfı, zahirde kuvvetltı ve batında 
binihayetti ,  kimse sırrına ermezdi .  Kendisinin nutku, abdalları ile öyle idi kim, 
'benim sırnma Sultanlar dahi ermez, siz kaçan eresiz' derdi" ,  (s. 1 2) .  833 yılında 
Rum vilayetinde zahir olan kutbü ' l -ektab idi .  Vilayetname'nin Ankara Umumi Kü
tüphanesi 'nde iki nüshası vardır .  Başka yerde bulunduğu malum değildir; yalnız 
Romanya Baballerinin el inde yazma nüshalarının mahfi olarak mevcudiyeti anla
şılmıştır .  Kendisi çok ateş yaktığı için Otman Baba namını almıştır. Bulgaristan'da 
Hasköy'de medfundur. Anadolu Alevilerinin mühim bir kısmının merkezi Hacı 
Bektaş Ocağı olduğu gibi, Bulgaristan'da ve Romanya'daki Babailerin ve Eskişe
hir'de Büyük Yayla Alevllerinin merkezi Otman Baba'dır. Bunlar Hacı Bektaş Oca
ğını tanımazlar. Keza Romanya'da bir kısım Alevllerin merkezi Şeyh Şucauddin 
Ocağı ' dır. Bunlar da müstakildir. Bu malfımat şundan dolayı mühimdir ki, şimdiye 
kadar Alevilik Hacı Bektaş Ocağı namı altında tetkik edilirdi .  Bu müşahedelerden 
sonra eski usulün terk edilmesi lazımdır. 
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tanrı diyerek secde ettikleri görülmektedir, (Tarih-i Ayni'den naklen A
masya Tarihi, s .  460 ve müteakip) . 

Orhan Gazi'nin fıçılarla şarap gönderdiği Geyikli Baba da bu nevi
dendir. "Azim dağlarda vahşi sığırlara suvar olup [binip] Orhan Gazi ile 
sefere gitmiştir", "B ursa'yı muhasara eden ordunun önünde bir geyiğe 
binmiş ve elinde tahtadan büyük bir kılıç olduğu halde bulunurdu, " de
nilmektedir (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Cilt 1 2, s. 446) . 

Bunlar Yavuz Selim devrine kadar büyük nüfuzlar kazanmış ve ma
nevi saltanatlar sürmüşlerdir. Otman Baba, keza tahtadan dört arşın kılı
cıyla büyük kahramanlıklar gösteren Abdal Murad ve en meşhurları olan 
Sarı Saltuk ve Karaca Ahmed bunlardandır. Anadolu'da Yalın Gazi, Ür
yan Baba, Siyam Fakih, Hacı Bayram hakkındaki üstureler, aynı ruhun 
ifadeleridir. 

Lakin bu ruhtaki adamlar çok defa hükümete karşı durmuşlar ve fır
sat düşünce düşmana yardım etmişlerdir. * Şah İsmail hadisesinde bütün 

* Öyle görünüyor ki, inanç farklı l ıkları yüzünden Sünni ve Alevi grupların başlangıç
ta birbirlerine karşı takındıkları olumsuz tavırlar, zamanla güçlenmiş ve siyasi bir 
hüviyet kazanmaya başlamıştır .  Sünni inançları benimsemiş olan halk ile ona arka 
çıkmış olan hükumetler, baskılarını arttırdıkça, marjinal bir grubu oluşturan Ale
vller de, isyanlar çıkarmayı,  hatta mevcut hükumetierin düşman beliediği kimseler
le bir iş birliği içerisine girmeyi kurtuluş yolu, hatta bir hak olarak görmeye başla
mışlardır .  Yusuf Ziya Bey, Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri adl ı  ki tabında, Sel
çuklu döneminden bu yana belirgin hale gelmeye başlayan bu ayrı l ığın,  bilgisizlik
ten ve birbirini iyi tanımamaktan , bir bütün olarak Müslümanlığın ne olduğunu 
bilmernekten kaynaklandığı görü şündedir. Ona göre, bu durum, Alevi olsun Sünni 
olsun Türk insanının inanç konusunda bilgisiz, cahil ve amaçlı birtakım insanların 
ve kitapların el inde esir olarak yaşamaya mahkum ed i lmiş  olmasından kaynaklan
mıştır. " İi im narnma yapılan hareket ler, Anadolu Türkünü ikiye bölmek" amacına 
yönelmiştir, demektedir. Elinizdeki kitabın " Şamanl ığa Ait Malumata Bir Nazar" 
bahsinde de, "Bir devlet vücuda getiren bir mil letin ve aynı  kana, aynı anasıra sahip 
olan bir ırkın . . .  ruhen ayrıl ıkları ne fecidir . . .  Bir mil letin en büyük zaafı da budur. 
Tarihin tekerrür eden vakayii içinde bu i tt ihatsızlığın neticeleri, bir milletin kendi 
kendine kastetmesi şeklinde temadi etti . Mil let, millet şuuruna vası l  olamamıştır .  
Ve farkında olmayarak kendi kendine düşmandır. . .  Devletin istinad ettiği kuvvette, 
vicdan birliği şarttır ve bu temelin her türlü muhtemel arızalara karşı tahkimi de 
zaruridir .  Bu ise bilgi meselesidir", demektedir. İşin tuhaf tarafı şu ki, bugün bile 
taraflar neye inandıklarını ve ne gibi pratiklere bağlı kaldıklarını hala bilmemekte
dirler. 
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Anadolu Alevileri o tarafa göç ettiler, Sadettin Köpek'in Selçuk sarayın
da, Eybek Baba'nın Abaka Han nezdindeki mevkii aynı şeydir. Yavuz'un 
kırk bin kişil ik mahut defterinden sonra, bunlar tekrar sır oldular ve an
cak hafa [gizlilik, kapalılık] perdesi altında hüküm sürebildiler. 1 1  

Şamantığın Sünni Türklerde Devamı 

Alevilerde görülen Şamanlığın bakayası içinde bulunan birçok anası
rm ve akidenin Alevi olmayan ve Sünni namı verilen Türklerde de devam 
ettiği, yukarıdaki izahlardan anlaşı lmıştır .  Sünniliğin medrese inzibatı 
altında tekevvün eden kitabi şeklinin bütün mücadelelerine rağmen, 
bunlar halk Sünnil iği, daha umumi bir tabide Türk Müslümanl ığı içinde, 
bazen Alevilerde olduğu şekilde, akide halinde fakat ekseriyetle düğün 
ve ziyafet merasimleri, adet ve anane halinde devam etmiştir. Bazı keli
meler Müslümanlıkta hiçbir mefhuma tekabül etmediği halde, haysiyeti
ni kaybetmemiştir. Çarpmak ve çarpılmak kelimeleri bu nevidendir. "Bu
rası tekin değildir", yahut "Filan yerde hayalet var", denir.  Keza hortlak, 

Tarihi süreç içeri sinde, birbirini anlamamak, birbirini düşman olarak bellemek, 
sadece Anadolu'da karşılaştığmız bir olay deği ldir; benzer olaylar Rameli 'de Ot
man Baba ve müridieri tarafından da gerçekleştirilmiştir . Bu açıdan Otman Baba 
ve taraftarlarının karıştıkları olaylar için, özel l ikle Halil İnalcık' ın "Otman Baba ve 
Fatih Sultan Mehmet" (Doğu Batı, Sayı 26, 2004, ss. 1 1 -28  ve Sayı 27, 2004, ss 
253-255)  adlı yazısına bakınız.  

1 1  Bu nevi meczuplar, Müslümanlık devrinden ewel Türkler arasında yaşadığı gibi 
Müslümanlıktan sonra da aynı vechile devam etmiştir. İ lk devirde bunlar o kadar 
zararlı olmadıkları için, nazar-ı dikkati celp etmemişlerdir .  Mikail bin Selçuk'un 
oğlu Tuğrul Bey, Hemdan'da Hızır diye anılan bir dağda gezerken, Baba Tahir, 
Şeyh Gamşah, Baba Cafer isminde üç meczuba tesadüf ediyor. Baba Tahir, Tuğ
rul 'un elini eline alarak bütün memleketi, bütün alemi avucunun içine koyuyor 
(İbn-i Ravendi, Tarih-i al-Selçuk, s .  98)  _ 

Keza Sultan Sencer, Harzem'de gezerken ahu eti yiyen ve ahu postu giyen bir 
meczuba rast geliyor, (Cilt 2 ,  s .  1 0) .  Bunların misallerini hemen her Türk hüküm
darında görüyoruz.  Fikriınce bunlar Şamanlık devrinde al ışı lmış bir ananenin ruh
larda husule getirdiği ihtiyaçların eserleridir. Fakat bu anane ve ihtiyaç, Batinilik 
tesirinden azade kaldığı müddetçe faydal ı olmuş ve Batinilik tesirine kapıldıktan 
sonra Türklerin birbirlerini mahvetmelerine sebep olmuştur. Burada ismi geçen 
Geyikli Baba, Hacı Bayram, Murad Baba gibi meczupların ahvaline dair Hilmi Ziya 
[Ülken] 'nın Mihrab mecmuasında ve "Anadolu Tarihinde Dini Ruhiyat Müşahede
leri" unvanlı makalelerinde (Sayı 9 ve müteakip) tafsilat vardır .  
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cadı, iyi  saatte olsunlar, armen, eren, yatır, samadiva; keşkem, öcü, uma
cı ve ilahirihi . . .  kelimeleri, mefhumları unutulmuş olan bu bakiyelerden
dir. Hatta ay dede, gök baba, gürgür baba, ocak anası ,  deniz kızı, pınar 
anası hep bu akldelerin devamıdır. "Çiğdeme sormuşlar, anam toprak, 
babam yağmur", demiş.  

Ölülerin ruhlarını tes ' id için bazı merasim, kabirieri ziyaret, büyük 
uluların mezarı etrafında dolaşmak, murad için kurban vaat etmek ve 
mezarlarda kurban kesmek, bazı yaşlı ağaçların kudsiyetine İnanmak, 
ağaç daUarına ve türbe kapılarına çaput bağlamak, su kaynaklarında ve 
bazı ağaç gölgelerinde ruhların ve cinlerin bulunduğunu tasavvur etmek, 
yeni doğanlara kurban kesmek, hastaların iyi leşmesi için kurban ada
mak, ölülerin canı için aş pişirmek, sebil yapıp su dağıtmak ve ilahirihi . . .  

Bütün bunlar Alevil iğin veya mülga tarikatların tesiri i le Sünnilere 
geçmiş veyahut mücavir millet ve dinlerin Türk mezhepleri üzerine tesir 
etmiş şekilleri değil ,  kadim Şamanlığın paralel surette hem Alevi, hem 
Sünni Türklerde bıraktığı izlerdir. Daha doğrusu kendisini, evvelce yaşa
dığı Türk vicdanında temadi ettirmesidir. Bunları, mezarlarda mum yak
mak, mesela İstanbul 'da Merkez Efendi'de olduğu gibi, niyet kuyusun
dan taş almak veya su almak gibi, eski putperestlik ananelerinden olan 
ve Hristiyanlara da geçmiş olan akidelerle karıştırmamalıdır. 12 Bunlar 
menşeleri tetkike muhtaç vak'alardır. Fakat evvelkilerin eski Türk aklde
lerinin bir devamı olduğu sarihtir. 

Bir yolcu seyahate çıktığı zaman önünden tavşan geçerse fena, yılan 
geçerse uğurludur. Baykuş bağırırsa fena, gülerse iyidir. Saksağan haber
dir, köpek uluması ölümdür gibi şeyler de şüphesiz eski akldelerin deva
mından başka bir şey deği ldir . Bilhassa bu akideler avcı ananelerine ka
rışmaktadır. Aviarın ise, Türklerde dini mahiyette oluşu ve aviara ziya-

12 Yukarıda Haydar Sultan nam1yla Keskin'de mevcut bir tepe ile onun yanındaki ku
yunun kutsiyeti gösterilmiştir. Menemen'de Hızırlık Tepesi'ndeki kuyudan da su 
alınır, kadınlar bunu sütlerinin gelmesi için içerler. Menemen'de Habit Dede, Be
len Dede, Haykıran Dede, Körtun nahiyesinde Gül Baba ve Gümüşhane'de müte
addit mekanlar mukaddes mahallerdir, Selanik'te Ortacı Sultan, İstanbul 'da Sün
bül Efendi, Hristiyanlarla Müslümanların müşterek mukaddes yerleridir .  Bunların 
emsali daha vardır, fakat mevzuumuz haricindedir. 
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fetlerin terafuku [eşlik etmesi] , bunların Türk milli av ziyafetlerine te
kevvün ederek adederin ternaclisi olmakta bulunduğunu göstermektedir. 

Ziyafete müteallik merasirnin izleri düğünlerde ve son zamanlara 
kadar devam eden esnaf loncalarının adetlerinde ve senelik davetlerinde 
daha canlı olarak yaşamıştır. Bundan dolayı tarihte gördüğümüz Ahlle
rin, leventlerin, ayyarların, fütuvvet erbabının ve esnaf teşkilatının ve 
loncalarının tetkiki, eski Türk ananelerinin anlaş ı lması için faydalı adde
dilmektedir. 

Kara Osmanoğullarının Anadolu ve Rumeli 'de yeni hükumet kur
dukları zamanlarda yaptıkları debdebeli evlenme ve sünnet düğünleri ile 
yine bunların ilk zamanlarda yaptıkları meşhur aviarın tarihlerde tafsilatı 
vardır. Bunların ilm! nazarla tetkiki, eski Şamanlık adetlerinin birçoğunu 
göstereceğinden şüphe yoktur. Yine bu nokta-i nazardan Anadolu'daki 
Türkmen düğünlerinin ve kadim oyunlarının ve ziyafet ananelerinin tet
kiki, çok faydalı olacaktır. 1 3  

1 3  Anadolu 'da meşhur olan sinsi oyunu bu nevidendir. Keza halay çekelim oyunu; bir 
zincir yapı l ı r  ve parmak uçları i le ayak raksı yapıl ır  ve buna kızlar da iştirak eder. 
Türkmenlerin mi lli oyunudur. Keza mengi oyunu dans gibidir. Adana'da Karsanti 
Köyü 'nde, bu köy Sünni olduğu halde kaçgöç yoktur. Bu oyunu karı kızan birlikte 
oynarlar. Tahtacı ocakl ı  dedelerden Hasan Mümtaz Bey, bu oyunun diğerlerinden 
daha cazip olduğunu ifade etmektedi r. Düğünlere gelince, Türkmenlerde muhtelif  
şeki l ler  altında, göçebelerde ve ayrı oymaklarda düğün usulleri mevcuttur. Kadim 
Türk düğünlerine ve milll ziyafetlerine müşabih düğünler ise İstanbul içinde on 
sene evveline kadar Dobruca'dan gelen ve Tatar denilen Türklerde cari bulunuyor
du.  
Dobruca Tatarları düğüne "toy" derler. Düğün olacağı zaman evvela bir ayakçı ç ı 
karırlar (Alevilerde pervane) , ayakçı "toyga barak" [düğüne varal ım] diye her eve 
bir kere bağırır .  Halk toplanır fakat kadınlar ve erkekler ayrı düğün yaparlar. Ka
dınları, kızın cihazını ortaya yığarlar, sonra bir tas şerbet gelir, kız ve oğlan tara
fından olanlar birer yudum bu tastan içer ve lokumları bölüşerek yerler (Aleviler
de erkan suyu böyle içilir ve rakı bir kadın ve bir erkek arasında bölüşülür) , erkek
ler konuşma yaparlar, konuşmada sağ bey ve sol bey diye iki taraf olurlar. GÜveyi 
ortada oturur, ayakçı herkese rakı dağıtır ve ortadaki süslü sofra üzerindeki meze
yi taksim eder. Bu esnada kız tarafından birisini sayarlar (eski Türklerde Yağmala
maktan kalma olacak) ve bu soyulan adama da tay derler. Sonra birtakım gülünç
lükler yaparlar, ondan meze isterler, meze yendikten sonra yine isterler; meze 
oyunları, gülünç lakırdı lar ve gevezelikler ederler, (gariptir ki bu oyunlar Tahtacı
larda Cem ayini içinde "erkan yürütmek" namı altında aynen böyle gülünç taklit
ler ve gevezelikler şeklinde yürütülür.  Demek ki, bunlar eski Türklerin ziyafetle-
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Şamanhkta Tekamülün Neticesi 

Şamanlığa takaddüm eden iptidai devri, Şamanlığı ve bunların mu
asır Türklerde, Türkmenlerde ve Türk Alevilerinde bıraktığı izeri gör
dükten sonra, bir kere de umumi nazarla bunların tekamül merhaleleri
ni, vası l  olduğu neticeleri mütalaa etmeye çalışalım. 

Şamanlığın iptidai devirlerine baktığımız zaman görürüz ki iptidai 
hayatta Türkler, klan hayatı yaşayan iptidailer gibi, kendi cemiyetlerini 
takdis etmişlerdir. Bazen bir nevi totem mahiyetinde olan bir timsali, 
bazen de kendi ruhlarının ve varlıklarının cihet-i camiası olan atalarını 
ileri sürerek, bu unvanlar altında kendi cemiyetlerine tapmış lardır .  Nite
kim iptidai insanların toteme taabbüdlerinin kendi cemiyetlerine taab
büd demek olduğunu, birçok içtimaiyatçı izah ve ispat etmiştir .  Ziya Gö
kalp de, Türklerin, iptidai devirlerde kendi cemiyetlerine taptıklarını bü
tün eserlerinde müdafaa etmiştir. 1 4  

Filhakika cemiyet, maşeri bir varlıktır. Ona tapmak için onu tem sil  
eden bir mevcudu, bir fetişi , bir sanem, bir totem ve bir tusu tapılacak 
bir vaziyette bulundurmak lazımdır. Bunun gibi tapılan bir ceddin,  oy
mak atasının ismi, aynı zamanda oymağın ismini veya oymak onun ismi
ni taşır .  Demek ki ,  ata fikri oymağın, oymağı vücuda getiren cemiyetin 
bir ifadesidir. 

Atalar yerine Yer-sular kaim olduğu zaman, mesele daha vazıhtır .  
Oymağın yaşadığı toprak, vatan, oymağı bütün iht iyaçları i le temsil eden 
bir varl ıktır. Bunun için atalara ve mevzii i lahiara tapınak, hakikatte oy
mağa ve vatana tapmaktır .  Tabir-i diğerle mil let in kendini taziz ve telih 
etmesidir [tanrı laştırı lmasıdır] . Milli din mefhumunun nüvesi de budur. 

rinde, herkes şen olacak, eğlenecek şeklinde gördüğümüz şeylerin iki koldan deva
mıdır) . Umumiyede düğünlerde bir şeyler çal ın ı r, hiç olmazsa iki bardak alınır; 
keza kızların cihaziarı [çeyiz eşyaları ] her yere serilir. Keza düğünlerde güveyinin 
tıraşı da umumi ananedir .  Keza bu düğünlerde bayrak çekilmesi ve at yarış ı  yapıl
ması aynı ananelerin devamıdır .  

1 4  Ez cümle Durkheim, bütün eserlerinde bu nokta-i nazarı müdafaa etmiştir. Din 
Hayatının İptidal Şekilleri, bu tezin izahından ibarettir. Ziya Gökalp'in, Durkheim' ı  
tamamen takip ettiği görülüyor (Yeni Mecmua, Cilt  II, 1 9 1 8, Sayı 49, s .  443) . Diğer 
eserleri de aynı tezi müdafaa- etmektedir. 
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Filhakika insanlara kendi varlığı ve o varlığın dayanağı ve temeli 
olan millet kadar kudsiyyet, hürmet ve muhabbet telkin eden hiçbir mü
essese yoktur. Ve bu, fıtri ve tabii bir haldir. İnsanlar bugün anladığımız 
manada şuur ve mantığın teşekkülünden evvel kendilerini, kendi cemi
yetlerini takdis etmek sevk-i tabiisi içinde bulmuşlardır. Sevk-i tabii ya
nılmaz . Demek ki, iptidai devirler için bir hakikat olarak vası l  olduğu
muz netice, insanların kendilerine, cemiyetlerine veya milletlerine tap
maları hadisesinin fı tri ve tabii bir hal olmasıdır. 

Muğlak ve mürekkep dini müesseselerin izahını temin için, onları 
en basite irca ederek en iptidai deviriere kadar gidişimiz, dini adederin 
en basit ve en tabii tavrını müşahede etmek; elde ettiğimiz hakikati, dar 
çerçevesi dahilinde, malıdut arazi parçaları üzerinde yaşayan küçük züm
relere inhisar ettirmeyerek, tekamül eden devirler içinde onun da mer
halelerini takip etmek ve nihayet teveccüh ettiği mefkürenin ve namzet 
olduğu tekamülün istikametini anlamak içindir. 

Şu halde, Türklerin iptidai devirlerde atlarına, topraklarına ve mil
letlerine tapmasıyla başlayan fıtri hareketin tekamül merhaleleri nelerdir 
ve son merhalenin vaka olarak aldığı veya alabileceği vaziyet nedir? 

Türkler, Türk Şamanlığında atalara ve arzi mabutlara taptığı devir
lerden sonra büyük milletler halinde tarih safhasına çıktıkları zaman, 
atalarını ve arzi mabutları, yer gök tanrıları ve tabiat kuvvelerini idare 
eden tanrılar halinde yükselttiler. Fakat bunlar yine Türk milletini tem
sil eden Türklerin ataları olan Kara Han, Ülgen Han ve Erlik Ata'dır. 
Bunlar da tıpkı bir aile ve bir oymak gibi karı ları, çocukları ve diğer yar
dımcıları ile milleti idareye çalışmışlardı .  Bunların oymak beylerinin ata
ları olduğuna veya oymak beylerinin tanrılarının neslinden geldiğine dair 
olan akide ve anane son devre kadar yaşamıştır. Atalar ve tanrılar, kam
larla sıkı münasebette bulunurlar. Yine bunların yanında Yer-sular mev
cuttur. Yine dağlar, dereler, beyler mukaddestirler. Oymakları temsil e
den beyler, her zaman cemiyeti temsil etmek kudretini muhafaza etmiş
lerdir. Bu ise cemiyetin kendine tapmasının daha mütekamil şeklinden 
başka bir şey değildir. 

İşte Türkler dini hal itibarıyla bu vaziyette iken, harici dinler hücu
ma ve müdahaleye başlamış ve bu sıradadır ki Türklerin muhtelif boyla
rı, muhtelif dinlerin tesirine kapılmışlardır. Hristiyanlık ve Musevilik de 



SONRAKi DEViR ŞAMANLIG IN IN  BAKAYASI ________________ 1 03 

dahil olduğu halde, Müzdekll ik, Budll ik, Manilik ve Zerdüştilik gibi din
lerin bu sıralarda Türk hudunları içine girdiğini görüyoruz .  Lakin bu bu
dunlardan daimi propaganda çemberi içinde kalanlarla, Türklüklerini u
nutacak derecede mütemad1 tazyik altında yaşayanlar istisna edilirse, 
bütün bu sonradan gelen dinler terk edilmişlerdir. Türklerde en çok ta
ammüm eden Manilik ve bundan sonra aralarına giren Deysanilik ve 
hatta Müzdekilik, Zerdüştllik ve diğer bazıları büsbütün esersiz kalmış
tır. Demek ki bunlar vaka olarak Türklerin seeiyesine uygun değildi .  

Yalnız Müslümanlıktır ki, Türklerin arasında kuvvetle ve asırlarca 
devam etti . Demek ki, vak'a olarak onların tabiatiarına uygun gelmiştir. 
Öyle görünüyor ki, Müslümanlığın içtimal ahlakta gazayı ,  ferdi ahlakta 
şahsiyeri tavsiye etmesi ve ulı1hiyyet fikrinde vuzuh bulmas ı ,  onun Türk
lerin sedyeleriyle uygunluğunu ve onların bu din ile int ibakını ve kay
naşmasını temin etmiştir. ihtimal Türklerin Müslümanl ığ ı  kabul ettikle
ri devre, Müslümanların maddi medeniyet sahasında olduğu g ib i ,  mane
vi medeniyet sahasında da diğer milletiere galip geldikleri \·e bu sebeple 
tesirlerinin büyük olduğu bir devredir. Fakat bu, Müslümanl ığ ın Türk
lerde bekasını ve onlarla kaynaşmasını izah etmez . Gerçi medeniyet ve 
tekamül, muhariplik hassası için lazımdır. Orduları gal ip olan milletler 
irfanı ve sanayii yüksek olanlardır. Lakin askeri seeiye daha başka şeydir .  
intikam ve itaat mefhumlarını ,  gaza ve şahadet mefkı1resini  mutazam
mındır. Bu seeiye ise Türklerde ve Müslümanlıkta müşterektir .  

Aynı şey şahsiyet için de geçerlidir. Nitekim Hristiyanlıkta " B ir ya
nağına tokat vurana diğerini çevir" tarzındaki, şahsiyeti ifna etmeye mü
teveccih dini emre rağmen, Hristiyanların vasıl oldukları medeniyet ve 
terakki ilmi bir  hakikati ihlal edecek mahiyette değildir .  Hrist iyanlık i le  
medeni Hristiyanlar arasında tezat bulunduğunu izah, bu mevzu haricin
dedir. Lakin bir Türk hiçbir zaman kendisine ve hakkına tecavüzü rıza
sıyla hoş görmez. 

Keza Türkler vuzuhu severler. Tarihte Türklere karşı yapılan dini 
propaganda zamanlarında onların istihfaf ettikleri şeyler, vazıh olmayan 
akidelerdi .  Bu yüzden birçok vak'a Hristiyan misyonerlerinin Türk beyle
rinin meclislerinden tard edilmiş olduklarını göstermiştir .  Hatta bir kere 
Cengiz Han, bir Müslüman propagandacısına bile "Bu anlattıkların anla
şılır şeylerdir, yalnız şu hacer-i esved anlaşılır şey değildir" demiş ve 
Türk ruhunun vuzuh istediğini ifade etmişti .  
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Müslümanlık Türkler içine girdiği zaman, i lerde izah edileceği vechi
le, Türkler arasında yalnız Şamanlık değil Budilik, Hristiyanlık, Manilik 
ve Zerdüştilik dinleri de yaşamaktaydı _  Lakin Türkler, Müslümanlık hak
kında tahkikatta bulunduktan sonra bütün bu dinleri terk ettiler; çoğun
lukla ve arzuları ile Müslüman oldular. Türkler, diyebiliriz ki, hiçbir za
man silah kuvveti ile din değiştirmemişlerdir. Bu da seeiye meselesidir 
ve evvelkilerin Türk ruhuna intibak etmediğini ve sonuncunun uygun 
geldiğini ifade eder. Profesör Barthold diyor ki: "Umumiyetle tarihte, ev
velce Budi veya Hristiyan olup sonradan o dini bırakarak İslamiyet'i  ka
bul eden kavimlerin emsali çoktur. Lakin bunun aksi, yani evvelce İslam 
olup da sonradan Hristiyan veya Budi olmuş hiçbir kavim yoktur", (Orta 
Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ragıp Hulusİ tercümesi, İstanbul: Tür
kiyat Enstitüsü, 1 927, s. 65) . Bu ifade Müslümanlığın intibak kuvvetini 
ve alem-i şumul seeiyesini göstermektedir. 

Dikkat çekicidir ki, Türkler Müslümanlık devrinde bütün o geçirmiş 
oldukları muhtelif dinlerin annelerini ve eserlerini ruhlarından kamilen 
sildikleri halde, onlardan daha kadim devirde yaşanılmış olan Şamaniı
ğın ananelerini ve eserlerini tamamen korumuşlardır .  Daha doğru bir ta
birle bütün bu geçmiş dinler, Şamanlık gibi ruhlara nüfuz edememiş, ya
şama kabiliyeri gösterernemiş olduğu halde, Şamanlık Türk ruhuna ha
kim olmuş ve bugüne kadar Müslümanl ık kisvesi altında veya Müslü
manlıkta hizipler halinde kendini duyurmaya devam etmiştir. Hatta da
ha ileri giderek denilebilir ki Şamanlık, Müslümanlıktan bir parça olarak 
ve bir Türk mezhebi halinde yaşamakta ve kendi tekamül merhalelerini 
bu suretle tamamlamakta devam etmiştir .  Şamanlığın İstihalelerini ve 
onun alıp yürüdüğü İstikametİn hedeflerini izah için, içine girmek ve 
oradan tarihin sesini dinlemek gerekir; görülecektir ki, orada bir Türk 
mezhebi olarak umumiyede Alevilik namını verdiğimiz teşekkülü bula
cağız .  

Filhakika Alevil ikte, yukarıda gördüğümüz vecihle, Şamanlığın 
muhtelif cephelerinin bakayası mevcut olmakla beraber, Şamanlık aynı 
zamanda Alevilik içinde de tekamül etmiştir. Bu devirde uluhiyyetin, her 
bir tepeyi işgal eden yatırlarda, dini reis olarak tanınan oymak beylerinde 
ve onun İstihale etmiş bir şekli olan dedelerde, Şah-ı Merdan Ali'de, yar
dımcılarında ve On İki İmam' da tasavvur edildiğini ve artık bunların ta-
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mamen kendi cemiyetlerine ibadet ettiklerini, cemaatler vücuda getire
rek erenler meydanında en yüksek dini heyecanı yaşadıklarını ,  haşır ve 
neşir olduklarını gördüğümüz gibi, daha yüksek bir devrin mahsulü ol
mak lazım gelen ve bu fıkirlerin ternaclisi mahiyetinde olan, ülı1hiyyetin 
kendilerinde tecelli ettiğine, beşeriyetİn ülı1hiyyetten bir parça olduğuna 
inandıklarına da şahit oluyoruz .  

İşte bu devirde halk şairlerinden ve bilhassa bu zümreden yükselen, 

H e m  bôtı n ı m ,  hem za h i ri m ,  hem evve l i m  h e m  ô h i r i m .  

H e m  ben O 'yu m ,  hem O l  ben i m ,  o l  Kerim ve S ü b h a n  ben i m .  

Ve Eşrefoğlu'nun, 

Sa n ı rl a r  Eş refoğ l u 'y u m ,  ne  RO mly i m  ne  izn i kl? 

Ben i m  o l  da i m ü ' l - bô kl, g ö rü n d ü m  su reta i n sa n ?  

Şeklindeki terennümleri ve mesela Kaygusuz'un, "Aleme küll-i vü
cud ve can ben oldum, Ve suretle safana rahman ben oldum" mealindeki 
sözleri, bu hakikatİn ifadeleridir. 

Bu ifadeler yüksek tahsil  görmüş tefekkör sahiplerinin mahsulleri 
değildir. Türk vi-cdan arnesi [yazı hokkası] namına sezilen ve şuursuz 
olarak ruhi ihtiyaçların kendilerini sevk ettiği tekamülün merhaleleridir. 
Çünkü bu devirde Türkler büyük imparatorluklar teşkil etmişler ve vasi 
ülkelere yayılarak muazzam budunlar vücuda getirmiş ve bu teşekkülün 
içinde hür olarak cevelan eden ruhlar, siyasi inkılaplara refakat eden dini 
bir tekamül sistemine yükselmişlerdir. Siyasi tebeddülün [değişmenin] 
bu vaziyetinde, art ık beylerin ve ataların onları temsil etmesi mümkün 
olamazdı; binaenaleyh, yer ve gök tanrıları ve ataları daha ziyade umu
mileşti . Milletin her ferdinde kutsiyetin bir şirazesi görüldü. Umumi ve 
mutlak vücut halinde görünen ulı1hiyyetin Türk Şamanlığında seyri böy
le olmuştur. 

Artık ulı1hiyyet bütün varlıktır. Kainatın her tavrı ,  dağlar, dereler, 
gökler, cemiyetler, her şey hakiki varlığın bir tecellisidir ve bunun en bü
yük nüshası ise insandır. İnsan kendini bilirse, her hakikate muttali 
olur; çünkü o, ulı1hiyyetten ayrı bir şey değil, onun parıltısı ve bir zuhu
rudur. İşte kendini bil sırrı da bu hakikatİn bir ifadesidir. Bu fikir Kaygu
suz'un: 
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B i l e n  b i l i r  b i l u rl, b i l meyen ne b i l i r  b i l u r\', 

Sen  sen i  b i l mez i sen ,  b u l a  g ör  b i r  b i l u rl 

kıtası ile yine onun meşhur bir nefesinin şu :  

Sen özü n ü  b i l ,  nes i n ?  Hak sende ,  se n kandes i n ?  

Eğe r k i  ô k i l  i s en ,  o n l a  b u  i ba reden . 

parçasında vazıhan görülmektedir. Ve bu fikri terennüm eden halk şair
leri ve Alevi babaları sayısızdır. Ve bu telakkiyi Kaygusuz şu suretle der
leyip topluyor: 

"Bu  c i han  b i r  kubbe m i sa l d i r . Ay ve g ü n  ka nd i l e  benzer, gece g ü ndüzü b i l d i 
ri r .  Yed i kat ye r le r  vücudumdu r . S u l a r  dama rl o rı m d ı r . Gök ler  çod ı r ı m d ı r . Arş sey
ra n ı m d ı r; doğmak  bahar, ö l mek g üz, sağ l ı k  g ü l i sta n ,  sobru l u k  z indan ,  yo l an  zo 
g a l l ı k , doğ ru l u k  er l i k .  Uyku m ü nacaat, uya n ı k l ı k  ô rif l i k ,  h u l k  cennet, ka h ı r  cehen 
nem,  ev l i ya vezi r, peygamber  e l ç i ,  a k ı l  Cebra i l ,  k i tap l a r vasf- ı hô l ,  ba hll l e re [cim 
ri l e re] za h met, cömertlere ra hmet, mü nk i rl e re zu l met, ô rif l e re va hdet, ô ş ı k l a ra fe
ra h ,  nadan l a ra m i h net, ô d i l l e re n u r, zô l i m le r  ateş, plrl e re bereket, y iğ i t lere s ı h hot, 
sabll e re se lômet, su yukar ıdan aşağ ıya a ka r, g ü neş aşağ ı dan  yuka rı ç ı ka r. Gök le r  
ta l i p l e r  g ib i  döner, yerl e r  da im d u ru r, b u n la r ı n  c üm les i  b i r  vücuttu r  k i  ka imd i r, bu  

d i k i l i  kô i nato ben hô l i k ım ,  beyl i k  ve hôk i m l i k  ve ku l l u k  ben i m  mertebemd i r" ,  (Ri
safe-i Kaygusuz, matbu nüsha, s. 36) . 

Cemiyetler ve milletler tekamül ettikçe onların manevi varlıkları, 
dinleri de fark edilmeksizin tekamül eder. Aleviler, harici tazyiklerin, din 
mütefekkirlerinin tesirlerinden azade olarak bu tekamülü kendi tabii 
seyri içinde yaşatmışlar ve kendi varlıklarına tapınmak merasimini, 
"Cem ayini" halinde yaşamışlardır. 

Filhakika Cem ayini cemiyet halinin en hararetli hayatıdır. Eğer din, 
hayatın coşkunluğu ve yükselişi ,  ferdi iktidarın büyük bir kudrete iştira
ki demek ise, Cem de kendini takdis heyecanının ihtişamlı manzarasını 
meydana getirmektedir. Bunu, dini ibadetin en yüksek şekli olmak üzere 
kabule mecburuz. 

Umumiyede dinler, dini heyecanı arttırmak için birtakım vasıtalara 
müracaat etmişlerdir. Ruhlara müessir olan musikinin kullanılması,  te
ganni ile şiirler, ayetler, i lahiler okunınası bundandır. Dinin tekabül etti
ği ihtiyaç tahlil edilince, kuru ve sakin ibadet şekilleri karşısında ihti
şamlı ayinlerin, hissiyat coşkunluklarının insanlarda dini rabıtayı daha 
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ziyade takviye ettiği derhal tebarüz eder. Bundan dolayı tabii duygular 
sevkiyle dini hayat yaşayanlar, heyecanı artırmak ve ruhi cevelanlar te
min etmek için raks vasırasına müracaat etmişler ve rakı içmeyi mukad
des merasim sırasına sokmuşlardır. Bütün iptidai dinlerde raks ın ve içki
nin mevcudiyeti bu ihtiyaca tekabül eder. 1 5  

Dini kutsiyet duygusu ile karıştırılan ve itiyat haline gelmiş olan ra
kı merasimi burada ahlaki seviyeyi düşürmekten ziyade, diğerkcim ah laki 

hislerin tezalıürüne hizmet eder. Büyük mutasavvıfların sekr ve sahv ha
l i  diye rumuzi bir suretle ifade ettikleri hakikati Aleviler içtimalarında fi
ilen yaşarlar. 

Bu heyecanlı  anlar içinde bazen şiddetli ihtirasların cinnet derece
sinde cezbelere yükseldiğini garip bulmamak gerekir. Ve meczuplar bu 
heyecanın en yüksek derecesini yaşayanlardır. Eskiden beri meczupların 
hürmete layık görülmelerinin sebebi budur. Veliler ve erenler bunlardır .  

Bu ihtirasın diğer bir  tezahürü daha vardır ki ,  dini  taassup namını 
verdiğimiz bu ucube, bir aşık gibi kıskançtır. Onun karşısında rakibin en 
ufak bir hareketi bir tecavüz olarak telakki edilir. Bu zamanda dindar, 
kanlı bir intikam almaya kadar vazifesinin devam ettiğine kanidir. Dini 
mezalim sahneleri ve tarihi kana boyayan mezhep kavgaları bu marazi 
halin neticeleridir .  Aleviler bunun önüne geçmek için her şeyi hoş gör
mek, geniş bir müsamahakarlık göstermek ve hatta putperesdere varın
caya kadar bütün diniere hak demek fikirlerini hazınettikleri halde, ra-

ı s  Yunandan Evvelk i  Türk Medeniyet i  müellifi müderris Yusuf Ziya [Özer] Bey, içkinin 
Şamanlıkta dini merasimden olmasını şu suretle izah ediyor: "Alem-i diğerde te
cell isini cemalul lah, ruhun mest huzfiz olacağı ebedl bir sürfir ve şenlik tarzında 
telakki edilmesinin neticesi bu illernde dahi ruhun mesti-i şarap ile ala-i melikfita 
yükselerek, tekarrub-ı cemale imkan bulacağı fikir ve telakkisini husule getirmiş 
ve şüphesiz bundan dolayı şarap kaman mezhebinin erkan-ı asl iye-i merasiminden 
olmuştur", (s .  23 1 ) .  
Burada daha mufassal ve mürekkep bir fikir i le daha basit bir hadise izah edi lm i ş 
tir. Dinlerin i l k  devirlerinde ahi ret fikrinin mevcudiyetinden bahis etmek müşkü l  
iştir. Buna mukabil dini heyecan ve bu heyecanı artıracak vasıtaların kullanı lmas ı  
vakidir. Şamanlıkta ahiret fikrini, tecell i- i  cemal ve ebedl bir sırdır tarzında an la 
mamak gerekir. Türklerde ahiret, ölümden sonra dünya hayatının aynı tar::da d e 
vamı mahiyetindedir. Bu manada olduğu halde dahi ahiret fikri mürekkep \ · e  d i n i  
merasim erkanından muahhardır [sonradır] . Nitekim Turan' ın esfarında [\ ·a:: ı l ı  
kaynaklarında] , ahiretten bahis yoktur.  
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kiplerine karşı yine de bi-amandırlar [acımasızdırlar] veya bağışlayıcı de
ğillerdir. 

İşte bu dini ihtiyaçların zaruretleriyledir ki Aleviler, Cem teşkil et
tikleri zaman nefes söyler, saz çalar, sema oynar ve imanlı saki hacıların 
kınalı ellerinden "aşk olsun" niyazı ile dem çekerler. Bu sırada cemaat
ten biri "Medet ya Şah-ı Merdan imanım Ali" narasım atar, bir diğeri "Ya 
Hüseyin" diye göz yaşı döker; sonra heyecan, hal-i tabiide bulunan fert
lerin yaşadıklarından çok daha yüksek bir seviyeye ulaşır. Çünkü cemaat 
sükfından hareket haline, durgunluktan taşkın ve ihtizazlı bir hayata 
geçmiş, fertler tam manasıyla başka insanlar olmuşlar, kendi oluşlarının 
fevkine çıkmışlardır. Bu anda onlar ızdırabın ve ölümün fevkindedirler. 
Hepsi hakikate vasıl olmuşlardır. Ve hepsi erenlerdendir. 

İşte bu yüksek heyecanın kasırgaları ve sarsıntıları içindedir ki, ba
zen olduğu gibi, fenaf'illah sırrı dalgalanmaya başlar, en'el-hak deryasına 
dalınır. Ve ulfıhiyyetin bir şeraresi kendilerinde duyulur. Derin bir vecd 
ve istigrak içinde artık halik ve mahlfık, abid ve mabfıd, bey ve kul ken
dileridir. 

Halbuki bu heyecan şüphesiz kendilerine cemiyet halinden gelmiş 
ve ruhi yükselişleri kendilerinde büyük bir kudretin şeraresi halinde te
celli etmiştir. Bütün mistik hayatın tezahürlerini izah eden mebde bu
dur. Bundan dolayı insan Hakkın tecell isi  ve nüshası telakki edilmiş, 
"vahdet-i heyecan ve vahdet-i vücut" fikri menşeini buradan almıştır. 

Filhakika cemiyet halinde ayinlerin icrası ,  bu suretle ruhların en 
mes'ut anlarını ve ilhamlarını yaşatır ve bu işledikçe de imanlı hayatın 
temerküzü temin edil ir .  İmanlı hayat aynı zamanda cemiyetlerde rabıta
ları ve ruhi alakaları temine matuftur. Alevllerde birbirine karşı samimi
yet, muhabbet, teavun [yardımlaşma] ve tesanüt hislerinin yaşaması bu 
hakikatİn icabıdır. Gerçi bu hissiyatı bazı harici saikler teyid etmiştir. La
kin başlangıcın sırrı buradadır .  

İmanlı hayatın mütemadiyen tazelenmesi lüzumunu anlatan ihtiyaç 
da budur. Mefkfıre heyecanı gibi ki, ruhlarda daima ihtisas halinde bu
lunmadıkça cemiyette durgunluk, zaaf ve manevi hayatta sukfıt ve geri
leme var demektir. Vazife hissiyle ruhu çarpan bir memur, iş başında yo
rulmaz. İş gördükçe zevki artar. Bu hissiyattan mahrum bir adem ise, 
mütemadiyen müştekidir. Her müracaata şiddet ve kabalıkla muamele 
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eder. Bunun gibi imanlı hayat ve mefkfıre tazelenmedikçe cemiyetlerde 
içtimai rabıtalar zaafa uğrar, tesanütsüzlük ve ahlaki perişanlık baş gös
terir. Cemiyet, insanları birbirine bağlayan rabıtaları ne derece takviye 
ederse, o nispette daha yüksek bir ahiakın inkişafını temin etmiş olur. 
Fertleri birbirine akrabadan yakın bir vahdete götüren ve vicdan birliğini 
temin eden şey budur. 

Esasen dinlerin yüksek bir hedefi de insanlarda mefkfıre birliğini te
min etmek, onlarda müşterek itikatlara dayanarak bir vahdet vücuda ge
tirmek ve vicdan ittihadını temin etmektir. Beşeriyet bunun için çırpın
makta . . .  Şu halde, narnma muzafferiyet kazanmak istediğimiz ihtiyaç ne
dir? Devletin istinat ettiği Türk zümrelerinde vicdan ittihadını, mefkfıre 
birliğini yaşatmak ve onları müşterek gayeye, milli vahdete eriştirrnek 
mi? Lakin bu kadar değil ,  ruhlara yeni bir hararet vermek, her adımda 
millete ve memlekete hizmet emelini, muhabbet ve tesanüd hissini, hak 
ve vazife aşkını, ruhtan gelen çalışmak ve faal iyet gösterme heyecanını 
uyandırmak mefkfıresi de, bu mevzuun muhtevası dahilinde kazanılacak 
muvaffakiyetİn daha derin ve esaslı bir ihtiyacına tekabül etmektedir. 
Eğer mesele yalnız millette dini teferrukanın [ayrılığın] kalkması ve vic
dan birliğinin temini olsa idi ,  bu ihtiyacın duyulması, meselenin halline 
doğru atı lacak adımların büyük bir kısmını teşkil ederdi .  Lakin mesele
nin esası, vicdan birliğini, muhabbet ve iman gibi rabıtalarla, tesanüt ve 
faaliyet gibi eserlerle perçiniemek ve yaşatmaktır. Demek ki hadisenin 
yalnız duyurulması kafi değildir; ihtiyacın duyurulması ve dini hayatın, 
vahdetin yaşanılması mühim olmaktadır. 

Dini vahdetin veçhesi ise, içinde yaşanılmakta olan ve hayatiyete 
malik dini unsurların tetkik ve mukayesesİnden elde edilecek neticelerle 
taayyün eder. Bunun için de, iki sahanın en ufak teferruatına varıncaya 
kadar vukufuna muhtacız . Tetkik ve mukayesemizde iş in hakikatine va
sı l  olduğumuza ancak bu suretle kani olabi l ir iz .  

Bu iki  sahanın biri hislere ve kökleşmiş ananelere dayanan, yani Şa
manlık tesiri altında füsunlu bir hayat yaşayan sırri mezhep, diğeri İslam 
harsının Türk muakalesinden süzülmüş ve İ s lam esaslarının Türkler ta
rafından işlenmiş din fikriyatma müstenid resmi mezheptir. Birincisine 
Alevilik ve ikincisine Maturidil ik namı veri l ir .  

Şii  tesiri altında kalan Azeri Türkler istisna edilirse, diğer bütün 
Müslüman Türkler bu iki mezhebe saliktirler ve her ikisi Türk dimağının 
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mahsulüdür. Kırım'da, Volga boyunda, Maveraünnehir'de, Afgan, Hint, 
Çin hududunda, Sibirya'da ve Türkiye'de bütün Türkler Maturididirler. 
Daha Ebu Mansur Muhammed Maturidi hayatta iken (vefatı Semer
kant'ta Hicri 333) , bu mezhep Türkler arasında intişar etmiş ve bugüne 
kadar da devam etmiştir. Yalnız Anadolu köylülerinin yarıya yakın mik
tarı Alevidirler ve Türk Aleviliği onlara mahsustur; şehirlerde ve medeni 
hayatın girmiş olduğu köylerde kamilen unutulmuş veya heyecanını kay
betmiştir. 

Gerçi Alevilik, İsmail! mezhebi namı altında Suriye Araplarında ve 
Hindistan'da mevcuttur.  Lakin benimsenen görüşler tamamen Türk Ale
viliğinden başka şeylerdi r .  Suriye ve Irak'ta kalmış olan Türkmen boyları 
da İ smailllere, Mütevalilere ve Aliyü 'l-Allahllere karı şmışlardır .  

Bunları ve bilhassa Anadolu Alevil iği ve Sünniliğini (Maturidiliği) , 
İs lam mezhepleri tetkik edilirken mevzuubahis edeceğiz' .  Ve bu bahsin 
neticesini ancak o zaman almak mümkün olacaktır .  

Yalnız burada çok garip ve şayan-ı hayret olan acı bir hakikati itiraf 
edelim: Türklerin Sünni ve Alevi bu iki mezhebi asla tetkik edilmemiş ve 
bütün İslam muhitinde ve kamilen Türkler arasında meçhul kalmıştır. 
Maturidil ik, yalnız mektep ilm-i hal kitaplarında "Amelde mezhebimiz 
İmam-ı Azam Ebu Hanife, 16  itikatta mezhebimiz Ebu Mansur-i Maturidi 
mezhebidir" fıkrasından ibaret kalmıştır; hiç kimsenin bir şeyden haberi 
yoktur .  Din alimleri ve medresenin reisieri Maturidilik narnma yalnız 
İmam Maturidi'nin Allah'a tekvin sıfatını ilave ettiğine vakıftırlar. Bir de 
medreselerde okunan usul-i fıkıh kitaplarında, hüsün ve kubuh mesele
si ,  yani dini emir ve nehllerin İstinadı [yasakların dayandığı hususlar] 
mevzuubahis edildiğinde, "Bize göre hakim akıldır" denilir ki, "bize gö-

* Söz konusu konuların incelenmesi Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri adını taşı
yan ikinci ciltte ele alınmıştır. Yazar henüz yayınlanmamış olan bu kitabına gön
derme yapmaktadır. Maturidil ik konusuna ilgi duyanlar yazarın, tarafımızdan not
landırılmış ve yayımianmış olan İsiilm Akaid Sisteminde Gelişmeler (Ankara: T.C.  
Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002) adlı kitabına başvurabilirler. 

1 6  Hanefi mezhebi, hukuk ve fıkıh meselelerine dairdir. Arnelde mezhep tabiri de bu
nu ifade eder. Bazen Hanefilik tabiri de Sünnilik ve Maturidilik yerine kullanılmış
t ı .  Lakin dini münakaşalarda ve akaid bahislerinde daima Milturidi ismi geçer, 
çünkü münakaşalarla ve kelamcı l ıkla iştigal eden ve fikirlerini muasırlarına kabul 
ettiren büyük Türk kelamcısı ,  Ebu Mansur Muhammed Maturidi'dir. 



SONRAKi DEViR ŞAMANLIG IN IN  BAKAYASI ________________ l l l  

re" tabiri, Maturidiliği ifade eder. Bu iki kayıt haricinde Maturidiliğe dair 
ne bir eser okutturulur, ne okurulacak bir eser mevcuttur, ne de din 
alimlerinin kendi mezhepleri hakkında malumatları vardır. 

Umumi olarak denilen şey Maturidllik, Sünniliktir; Sünnilik ise Şia-i 
ula -ki İmam-ı Azam bunlardandır- Selefıyye, Eş'ariyye ve Maturidiyye 
gibi namlarla anılır . Bunların aralarındaki farklar hakiki Müslümanlık ca
miasını ihlal edecek derecede değildir . Bu sebeple kadim Bağdat medre
sesinin resmi mezhebi olduğu için, tedrisi zaruri olan akaid kitapları, 
Eş'ari esaslarına göre yazılmış ve diğer Sünni mezheplerinin salikieri bu 
kitapları okumakta devam etmişlerdir. Maturidi mezhebinin bütün salik
lerinin ve rehberlerinin elinde Eş' ari kitaplarından başka bir şey yoktur. 

Maturidi kimdir? Ne gibi tesirler altında yetişmiştir? Muhalefet etti
ği meselelerde takip ettiği hatt-ı hareket nedir? Niçin mezhebi billimum 
Türk muhitlerinde kabul edilmiştir? Bilhassa mezhebin umumi hatları, 
esasları ve nihayet bütünüyle sistemin kendisi nedir) Bunlar, şimdiye 
kadar hiç kimse tarafından düşünülmemiştir. 

Alevilik de aynı talihe uğramıştır. Gerçi Alevi köylüsünün elinde Me
nakıp,  Vilayetname, Cebbar Kulu gibi kitaplar vardır .  Lakin bunlar kamilen 
propaganda kitaplarıdır. Alevilik cereyanının idamesini ve mezhebi hissi
yatın takviyesini istihdaf eder. Mezhep esaslarına ve sisteme ait fikirler
den mahrumdur. 

Türklerin bu dini talihsizlikleri diğer bir noktada daha görünmekte
dir. Türk alimleri içinde eski din ve mezheplere dair eser vazan bi rçok 
müellif, kendilerinin eski dinleri olan Şamanlık hakkında da bir şey bil
mezler. Bunlar içinde Maveraünnehir Türklerinde henüz Şamanlığın ya
şadığı devirlerde eserlerini yazanlar ve Cengiz orduları içinde Şamanlık 
salikierinin büyük bir galibiyeri haiz olduğu zamanda onlarla daimi te
mas halinde bulunan alimler, bu dini tetkik etmek heyecanını duyma
mıştır. Garip olan nokta şudur ki, "Şamani tabiri" ,  Arap harfleriyle Şe
men! ve Şemeniyye şeklinde yazıldığı halde, bunu din alimleri Sümeni ve 
Sümeniyye şeklinde okumuşlar ve sonra bundan Sümenan'a  mensup 
manasını çıkarmışlar ve bu suretle bütün dini bilgiler birbirine karışmış
tır. 

Acaba Türklerin benimsediği bütün bu dini mezhepleri öğrenmek 
hususunda gösterilen ilgisizliğin sebebi nedir? Bu derece taassup göste-
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ren Türk hocaları, narnma hareket ettikleri Sünni mezhep hakkında ne
den bu kadar alakasız kalmışlardır? 

Türk han ve hakanlarının İslam muhitine girip de henüz Müslüman 
olmadıkları veya yeni Müslüman oldukları devirlerde diniere büyük ser
besti verdikleri, hatta Cengiz neslinden gelen beylerin saraylarında Hris
tiyan, Müslüman, Budi gibi muhtelif mezhep saliklerini bulundurdukları 
ve bazen bunların mabetierine ayrı ayrı giderek ibadetlerine iştirak ettik
leri tarihen malı1mdur. Sonra tarihte birçok vaka biliyoruz ki, Türkler 
Sünni iken, ya neşrolunan bir kitabın tesiriyle veyahut hakanlarının emri 
veya beylerinin diğer bir mezhebe sülı1k etmesi ile derhal mezheplerini 
değiştirmişler ve Şii olmuşlardır. Bir müddet sonra yine onların birden 
mezheplerini terk edip Sünni olduklarını görüyoruz_ 

Bu müşahedelerden şunu anlıyoruz ki, Türklerde taassup tamamen 
arızi bir şeydir. Ve Türkler hislerden ziyade akla ehemmiyet verirler, 
çünkü hisler kolay kolay değişmez; ancak dimağlarını doldurduğunuz za
man onları kani oldukları vadiye sürükleyebilirsiniz. Nitekim Türklerin 
Müslüman oluşları da bu hakikati gösterir. Çünkü tarihin bütün şaha
detleriyle anlıyoruz ki, onlar kanaatleriyle Müslümanlığa girmişlerdir. Ve 
öyle görülüyor ki onlar aklen kabul ettikleri esaslardan sonra teferruata 
ehemmiyet vermemişlerdir. Sistem halinde mezhep tetkikatına girişme
melerinin sebebi de bu olmak gerekir .  

Ziya Gökalp diyor ki :  "Eski dinlerde sihir muhterem olduğu için, o 
zamanın toyonizmi 'Akliyye felsefesini ' ,  Şamanizınİ de 'Şer' iyye felsefesi '  
vücuda getirmişti . Eski Türklerde iki felsefi sistem vardı ve bunların biri 
(din) den, diğeri (sihir) den doğmuştu" .  

"İslamiyet'ten sonra, Akliyyundan, yani dinin müteazzi [organize ol
muş] teşkilatina istinad eden enmuzecinden [örneğinden] 'mütekellim 
ve fakih Türkler' enmuzeci doğdu. Sihrin münteşir teşkilatina ve kuvvet
lerine istinad eden enmuzecinden de 'Dervişler, Horasan Erenleri, Hay
dariler, Hasan Abdallılar zuhur etti ler", (Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul: 
Matbaa-i Amire, 1 34 1  [ 1 925] , s .  99 [ve Kazım Yaşar Kopraman, Afşar 
İsmail Aka edisyonu, İstanbul: 1 976, s. 1 2 1 ] .  

Bu fikirlerde Ziya Bey'in "şer' iyye felsefesi" tabiriyle ne ifade etmek 
istediği anlaşılmıyor. Yalnız Horasan erenlerini, Haydarileri ve umumi 
tabirle "Alevileri" kastettiği vazıhtir. Halbuki yukarıda izah ettiğimiz 
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veçhile sihri sistem yalnız Alevilerde değil, Sünnilerde de (halk Sünnili
ğinde de) , bilhassa adetlerinde tamamen devam etmiştir. Filhakika Ale
vilerin dini ayin ve akidelerinde sihri sistem çok kuwetle kendini yaşat
mıştır. Ancak Ziya Bey bizzat din sistemini akliyyeye, Toyonizme veri
yor; mütalaası her iki cihetten -yani din dediği yerde sihir, sihir dediği 
yerde din görüldüğünden- nakıstır. Esasen toyonizm tasawuru ve bunun 
Şamanizm'e mukabil addedilmesi, işin aslı i le mutabık değildir. 

Keza mütekellim Türkler, mutasawıf Türkler diye menşeleri ve seei
yeleri ayrı bir ikilik tasawuru da lüzumsuz bir tekl iftir. Birçok kelamcı 
neslinden derviş ve derviş neslinden kelamcı gelmiştir. Bunlar ırk ve se
ciye meselesi değil, muhit ve terbiye meselesidir. Bunların temsil ettiği 
kütleler için de aynı mütalaa caridir. Alevilik ve Sünnilik hükümet teşki
latına, siyasi ve coğrafi muhite tabi şeylerdir. Anadolu'da Aleviliğin tees
süsünü ve tevessüünü tetkik ederken bu cihet açıkça anlaşılacaktır. Bu
rada yalnız bir misal gösterebiliriz: Şah İsmail, Satınil iğin ve Alevil iğin 
en büyük mümessili ve hararetli naşiri iken hükümet sandalyesine otu
runca, sırriliğin resmiliğe geçmesine imkan olmadığını gördü ve resmen 
kabul edilecek bir mezhep aramak mecburiyetinde kaldı .  Safeviler'de Şi
il ik bu suretle ilan edildi . (Şiilik, Alevil ikten tamamen ayrı , esaslar ve 
ibadetler itibariyle külliyen ona zıt bir mezheptir .) Mütekellimler, daha 
doğrusu kelamcılar hükümet teşkilatina dayanan ve hükümet için lü
zumlu olan adamlardı .  Çünkü her yerde resmi din kelama müstenittir. 
Başka türlü de olamaz, coşkun dervişlerin ise böyle bir vazife ve selahi
yederi yoktur. Erenlerdeki farkı başka sebeplerde aramamalıdır. Sırrilik 
medeni hayata yaklaştıkça söner. Onun hiçbir maddesi ilmi tenkide mü
tehammil değildir .  O hayatını ücra köylerde ve çadırlarda yaşamaya med
yundur. Onda yalnız Şamanlığın devamı ve tekamülü mahiyetinde olan 
telakkilerin kıymeti vardır .  Lakin Alevil ik, yalnız Şamanlığın devamı de
ğildir. Her halde Müslümanl ık içinde bir mezheptir. Binaenaleyh bu 
mezhebin hakiki kıyınet ve mahiyetini ,  ancak Müslümanlıkta çıkan mez
heplerin ve Satınilik hareketlerinin retkikinden sonra anlayabileceğiz .  
Alevilerde gördüğümüz ve şüphesiz yüksek bir tekamül mahsulü olan 
tecelli, zuhur ve vahdet-i vücut fikirlerinin ilmi ve ahlaki kıymetlerinin 
tetkikini de, Alevilik vaziyetini tamamen kavradıktan sonraya bırakıyo-
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ruz. 1 7  Burada mevzuubahis olan şey, Şamanlığın tekamülünün Aleviler
deki seyri olmaktan ibarettir. 

Buraya kadar yaptığımız çalışma, gerek Orta Asya Türk ülkelerinde, 
gerekse Anadolu'da yaşayan Alevi ve Sünni Türkler arasında yaşamış ve
ya yaşamakta olan Şamanizm unsurlarını bulup ortaya çıkarmaya, bu din 
hakkında güvenilir bir fikre vası l  olmaya çalışmak olmuştur. Bundan 
sonraki bahislerde, bu ulaştığımız sonuçları hesaba katarak, genel olarak 
ve islam aleminde yazılmış kitaplarda ileri sürülmüş olan fikirlerio bir 
tahlilini yapmanın yanında, Şamanizmin yaptığı tesirleri, diğer dinler 
içerisinde almış olduğu şekilleri veya diğer dinlerin Şamanizme vermiş 
olduğu şekli incelemeye devam etmek olacaktır. inanıyorum ki, böyle bir 
yol takip etmek, bize, yanlış telcikkiler de dahil olmak üzere, Şamanizm 
ve tesirleri hakkında daha tam bir fikir vermiş olacaktır. 

17  Yusuf Ziya Bey, Alevil iği, Müslümanlıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitabının bir deva
mı olarak hazırladığı, fakat henüz yayımlanmamış olan Müslümanlıktan Sonra Türk 
Mezhepleri ( 1 932) adlı kitabında ayrıntılı bir şekilde ele almaya çal ışmıştır .  Söz ko
nusu kitabında geliştirmiş olduğu fıkirlerle, Alevi köylerinde yapmış olduğu araş
tırmalar için, okuyucu, Alevilik konusunu bütün yönleriyle ele alan bir kitap ola
rak, yazarın tarafımızdan derlenmiş, notlandırı lmış ve yayımianmış olan Anado
lu 'da Alevller ve Tahtacılar (Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1 998 ,  2002) 
adlı kitabına başvurabilir .  



ŞAMANLIGA AiT MALUMATA 
BiR NAZAR 

Alevllerde ve Sünni Türklerde müşahede ett iğimiz bakayaya rağmen, 
itiraf etmeliyiz ki, Şamanlık hakkında henüz etraflı ve ciddi bir mah1ma
ta sahip olmuş değiliz; bildiğimiz şeyler üçüncü ve ikinci elden bilgiler
dir. İslam muhitinde Ebu Dülef ile İbn-i Fadlan ' ın sevahamamelerinden 
alınan malumat ile Birunl'nin, Mes'udi'nin, Belhi 'n in eserlerinde şuraya 
buraya serpiştirilmiş olan malumatın tasnifi, bize tam bir fikir vermek
ten uzaktır. Avrupalı müsteşriklerin verdiği malumat i se ,  Orta Asya 
Türkleri içine propaganda maksadı ile giden misyonerierin naklettikleri 
şeylerdir. Bunlar içinde ilmi tetebbu fikri ile hareket etmek is teyenler bi
le, muhtelif tesirlerden kendilerini kurtaramamışlardı r .  

Türk Şamanlığına dair yazılan eserler gözden geçiri l irse,  müelliflerin 
her şeyde Hristiyanlığı görmek emeli ile hareket ettikleri derhal anlaşıl
maktadır. Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi'nde tarih- i  edyan dersi ver
mekte olan Fransız muallim, Şamanlığa tahsis ettiği satı rlarda şu müta
laaları yürütmektedir: "Şamanlar, yerlilerin seviye-i ah lakiyyesini yüksel
ıneye teşebbüs eden büyük dinlerle her zaman hal-i muhalefettedirler. " 
Dumezil ' in bildirdiğine göre, "İskandinavya misyonerleri arasındaki re
kabet, asırlarca devam etti . Sibirya Şamanları cihan harbi arifesinde hala 
Rus Ortodoks papazlarına karşı koyuyorlar" ,  (Tarih-i Edyan formaları, 
1 928,  s .  240) . 

Keza Türklerin tarih-i umumisini yazan josef de Deguignes, Budllik
ten bahsederken, bu dinin milartan bin yirmi yedi sene evvel doğan "Fo" 
tarafından vaz edildiğini itiraf ettiği halde (s .  34) ,  "Fo'nun dermeyan et-
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tiği ef'alin kaffesi İncil 'den İstihraç edilmişe benzer; Çin tarihinde İsa'ya 
Fo namı verilir, Akademi'de bunu ispat ettim" (s. 50) , diyor. Bu büyük 
müverrih "Fo dinine ait kitaplardan birini Muhiddin-i Arabi'nin tercüme 
ettiğini kaydettikten sonra, bu eser o kadar gülünçtür ki tab' a şayan de
ğildir" diyor, (Hunlarm, Türklerin, Moğollarm ve Daha Sair Tatarlarm Tarih-i 
Umumfsi, 1 756- 1 758 ,  Hüseyin Cahit tercümesi, İstanbul: Tanin Matba
ası, 1 923 -24, Cilt 2, s .  38 ) . Bir hakikati, ona tekabül eden hisleri ve tari
hi vesikayı hiçe sayan ve hadisatı Hristiyanlık gözlüğünden mutalaa eden 
alimierin verdikleri malumata itimat ederek nasıl emniyetle bina-i mu
hakeme edebiliriz? 

Bunların verdikleri maddelerin büsbütün tarafgirane ve asılsız oldu
ğunu iddia edecek değiliz .  Ancak bildirilenlerin pek çoğunu kayd-ı ihti
yat ile kabule mecburuz. Ezcümle bunların Türk Şamanlığı'nda üç nevi 
i lah tasavvurunun mevcudiyetine dair olan iddiaları, bu nevidendir. 

Halbuki Şamanlık için böyle bir şey mevzuubahis değildir. Bazı Türk 
muharrirlerinin de bu fikre katıldıklarını görüyoruz ki bu, Hristiyan mü
el l iflerin her şeyde teslis görmek itiyadına bunların da, herhangi bir tet
kike başvurulmadan kapıldıklarını gösterir. Arzu edildiği takdirde her 
şeyde üçlük görmek mümkündür. Muhiddin-i Arabi'nin darb-ı mesel ha
lindeki meşhur sözü bu mazmônu [kendisinden şüphe edilen bu düşün
ce tarzını] ifade eder: İki olan her şey, her halde üçlenir. 

Şu halde, Şamanİzın hakkında toplanan misyoner ve müsteşrik ma
lômatının bitarafane olduğunu bize temin edecek şey nedir? Bu, şu de
mektir ki, biz ancak Şark kaynaklarında mevcut kuyudata tevafuk eden 
[uygun düşen] ve bir Türk müşahedeci -ki bu müşahidin sahası mahdut 
dahi olsa, verdiği malômat bizim için bu nokta-i nazardan kıymetlidir
tarafından teyid edilen malômat bulunduğu takdirde istinat edebiliriz 
demektir. 

İşte bütün bu yazılarda bu hat ve hareketi takibe çalıştık. Nitekim 
ileride muhtelif vesilelerle kadim şark kaynaklarındaki malumatın tercü
melerini yapmak fırsatına nail olduğumuz zaman, Şamanlık umumi sis
teminin onlarla teyit edildiğini göreceğiz. 

Fakat bunlar, Şamanizm'i tamamı ile tasariayacak ve canlı bir suret
te tasvirini mümkün kılacak bir manzume vücuda getirecek keyfiyette 
midir? Şüphesiz ki değil, malômatımız malıdut ve gayr-i kafidir. Fakat 
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bunun içinden sist�min sezilmesi mümkün oldu . Bu itibarla bizim Şa
manizm hakkında burada tasvir ettiğimiz taslak, acele edilmiş bir tecrü
be dahi olsa, mevzu hakkında umumi fakat sarih bir fikir verebilir. 

Aynı vechile kenarda köşede yaşamış olmaları itibarı ile eski Türk 
adet ve ananelerini daha saf bir surette muhafaza etmiş olan Anadolu 
Türkmenleri ve Alevileri hakkında etraflı malumata malik değiliz. Eski 
adetleri yaşatmakta olan Türk köylülerinin adetlerini, ananelerini, dü
ğünlerini de tamamen bilemiyoruz. Bilhassa Sünni Müslümanlığın halk
ta yaşayan şeklini anlamak, ona dikkat etmek fikri şimdiye kadar kimse
nin hatırından geçmiş değildir. Halbuki bu sahada, Müslümanlıktan ay
kırı bir şey olan eski ananeler hakim ve Köroğlu Destanı ,  Seyit Battal Hika
yesi, Aşık Ömer Divant, ruhi ihtiyaçlarda nazımdır. İtikat bahsinde ise Mu
hammediyye, Ahmediyye ve Mızraklı ilm-i hal gibi üsturelerle dolu halk eser
leri kat'i lafızlardandır. 

Türklüğün mahiyet ve seeiyesini teşkil eden bu hakikatların tetkiki 
şöyle dursun, Alevilere dair yazılan eserler, son zamana kadar onları tez
yif emelini istihdaf etmişti .  ilim narnma yapılan hareketler Anadolu Tür
künü ikiye bölmek gayesini takip etti . Bu iki kardeş zümre, birbirlerine 
nefretle baktı ve gittikçe körüklenen alev bunları birbirinin can düşmanı 

haline soktu . 
Şimdi Sünni Türkler Alevilerin kestiği hayvanın eti  neds [murdar] 

olur. Onların yemekleri yenmez, nikahları caiz deği ldir . Çünkü bunlar 

kitapsızdır ve yetmiş iki  mi l letten dışarıdır gibi bat ı !  fikir ler le meşbu ol 

dukları halde, buna mukabi l  A levi Türkler, Sünnilerin Ehl- i  Beyt düşma

nı, Yezid' in milleti o lduklarını söyler ve onların vemek yediği bir kabı 
kırk defa yıkamadıkça, onların e l le  tuttukları bir şeyi kırklamadıkça, bu 
şeylerin temiz olmayacağına inanırlar .  Onlarla temas eden, alışveriş eden 
bir Alevinin hayırlı olmadıkça aralarına karı şması  bi le  caiz değildir. Nef
ret bu derece şiddetlidir. Sabah akşam niyaz larında, ayinlerinde ve soh
betlerinde bu hissi "Lanet Yezid 'e ,  yuh münkire" cümlesi ile dini bir er
kanın ifası halinde kalplerine rekz ederler ve husumetin canlı bir sütun 
gibi yaşamasını temin ederler. 

Bir devlet vücuda getiren bir milletin ve aynı kana, aynı anasıra ma
lik bir ırkın, bütün maddi ve manevi varlığı ile aynı istikamete mütev
veccih ve aynı akıbet ve mukadderata tabi olduğu halde, ruhan ayrılıkları 
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ne fecidir. Bir milletin en büyük zaafı da budur. Tarihin tekerrür eden 
vekayii içinde bu ittihatsızlığın neticeleri, bir milletin kendine kastetme
si şeklinde temadi etti. Millet, millet şuuruna vasıl olmamıştır. Ve far
kında olmayarak kendi kendine düşmandır. Gerçi marazın müvellidi 
[hastalığı meydana getiren sebepleri] zail olmuş, maniler kaldırılmıştır, 
lakin birbirini tanırnamazlık devam ediyor. Hatta sadece bu iki zümre 
birbirini tanımıyor deği ldir; onları , idare edenler de bilmemektedir. Bu 
nokta, bir devlet meselesidir; çünkü devletin ist inat ettiği kuvvette vic
dan birliği şarttır. Ve temelin her türlü muhtemel arızaya karşı tahkimi 
de zaruridir.  Bu ise bilgi meselesidir. 

Benim Anadolu 'da malıdut yerlerdeki müşahedelerim, hiç şüphe 
yok ki, nakı stır [noksandır] . Ne var ki, yalnız bu müşahedelere istinat 
edilerek mukayeseler yapılmıştır. Halbuki evvela müşahedeler tamam
lanmal ı ,  Türkmenlerin ve Alevilerin mukayeseli anane ve adetleri tespit 
edi lmeli idi. Bunun için, burada yapılan mukayeseler ve birbirine menşe 
ve netice olarak gösterilen hadiseler hakkında işaret edilen hususların 
tam olduğu kat'iyen iddia edilmemiştir. 

Öyle hadiseler vardır ki birbirinin aynı oldukları halde, menşelerinin 
tamamen birbirinden ayrı olduğu iddia edilebilir. Mesela Buhara Tari
hi'nde (s .  50) , henüz Müslümanlığın Türkler arasına yeni girdiği sıralar
da (Hi eri ı 77) , görüyoruz ki, bir adam bir kızla evleneceği zaman kızın 
bekareti muayyen bir şahsa teslim edilirmiş .  Bunun, metruk adederin 
bir bakiyyesi olduğuna şüphe yoktur. Profesör Barthold'dan naklen Şi
mali Afganistan' da Hazara kabil esinde, karısının kapısının eşiğinde bir 
çift terl ik gören adamın hemen oradan uzaklaştığına dair bir müşahede 
naklediliyor, ( Türkiyat Mecmuası, Cilt I, ı 926, s .  62) ve bunun M üzdekil
likten geldiği kaydediliyor. 

Kazvini, Asdrü 'l-Bilad'da (s. 394) Rumlardan biri evleneceği zaman ı 
alacağı kızı papaza takdim eder ve bekaretin papaz tarafından izale edil
diğini anlamak için kocasının da beraber gittiğini ve bununla berekete 
nail olduğuna inandığını kaydeder. Orta Çağ tarihlerinde gördüğümüz 

ı İslam muhitindeki eserlerde Rum, " Romalı ,  Avrupalı manasındadır. Slavlar (Sakali
be) den ötesi, Endülüs'e kadar olan kısım Rumdur. 



ŞAMANLIGA AiT MALÜMATA B iR NAZAR __________________ 1 1 9 

"ilk gece hakkı" adeti de aynı şeydir. işte birbirinin aynı ve müşabihi 
olan bu vakaların menşelerinin de bir olduğu iddiası varit değildir. 

Cem ayininin menşei, burada gösterdiğimiz vechile iptidai Şamanlık 
ve kam merasimi olabildiği gibi, başka da olabilir. ihtimal bu ayinin A
nadolu'da eskiden yaşamış dinlerin bakiyesi veya kısmen onların tesiri 
ile meydana gelmiş olması da mümkündür. ilmi vusuk [ilmen kurulacak 
bir bağ] ve kat'lyet için bu ihtimalin refi  lazımdır. 

Görülüyor ki, bu nevi meselelerde kat'! hüküm vermek için Şamaniı
ğı ve Aleviliği bütün vuzuh ve etrafıyla bilmek ve hatta Anadolu'da ve 
Turan'da, hatta İran'da eskiden yaşatılmış dinlerin tam tahlillerine malik 
olmak gerekir . * 

* Yusuf Ziya Bey'in makalelerini bir kitap haline getirirken koymuş olduğumuz not
larda, Anadolu Alevil iğinin eclectic değil, syncretic bir sistem olduğuna; bu siste
min, zaman içerisinde birtakım kültürel değişikliklere uğramış olduğuna i şaret et
miş, ileride söz konusu edeceğimiz "Soma kurbanı" merasimine de kısaca işaret et
miştik, (Anado/u'da A levller ve Tahtacı/ar, s .  58, 465) . 
Yusuf Ziya Bey, Türk Ansiklopedisi'ne yazdığı bir yazıda, Anadolu Aleviliğinin sadece 
Batınil iğin bir devamı olmadığına işaret ederek, onun Yesevi, Kalenderi, Haydari 
gibi Türk tarikatlarının, Hurufilik, Vücudiyye ve Dehriyye felsefelerinin karıştığı, 
içerisinde bazı Türk gelenek ve göreneklerinin, halk şiirinin yaşadığı bir dünya ol
duğunu ve orada "tenasüh", "hulfıl", "ibahe" ve bir nevi "iştirak" i lkeleriyle birlikte 
Türk şölenlerini andı ran ayinlerin de bulunduğunu söylemektedir (Anadolu'da A le
vfler ve Tah tacı/ar, s. 465) . 
Yusuf Ziya Bey, yayıma hazırladığımiz bu kitabının "Hint Dinleri" adl ı  bahsinde, 
yukarıda belirttiğimiz görüşlerine, "Soma merasimi" i le Şamanİzın ve Alevilik i l iş
kisi arasında bir paralel l ik kurarak, ilave bir boyut daha katmaya çal ışmaktadır .  
"Soma", Hindi stan'da yeti şen ve adı sarcostemma acid um olan bir bitkidir ve ondan 
üretilen, İndra'nın ve Yedik Hinduizm'in büyük tanrılarının şerefine yapılan kurban 
merasimlerinde kullanılan sarhoş edici bir içkinin de adıdır. Bu içki yenileştiri lmiş 
bir hayatın sembolü olarak da şahı slaştırılmıştır ve ona bir tanrı gibi de ibadet edi
lir .  Bu sebepledir ki, RigVeda'nın dokuzuncu kitabı ona tahsis edilmiştir .  Aşağıda 
Yusuf Ziya Bey'den vereceğimiz metin ,  kurban merasimi olarak kurulmak istenen 
paralelliğin yanında, hayata yeniden doğma ve tenasüh motifleri açısından da yapı
labilecek karşılaştırmalara ışık tutmaya yönelik olacaktır: 
"Hindistan'da yıldızlara, dağ ve şehi rlere, menbalara, ağaçlara ve ata ruhlarına iba
det edil ir .  En büyük ibadet kurban meras iminde tezahür eder. Bu merasimlerden 
biri, ced ruhlarına kesilen kurban sı rasında i fa edi l i r .  Hint'in en kadim kitaplarını 
teşkil eden Vedalar, kurban ve merasim dualarını ihtiva eder. Veda dini, kurban 
merasiminden ibaret gibi görünüyor. En mühim kurban, Soma kurbanıdır.  Hint'in 
en kadim ibadeti de bu kurban münasebetiyle yapılandır. 
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Dinler hakkında umumi bilgilere sahip ve bu hususta ilmi bir mele
keye, din ilmi şuuruna malik olmadıkça, verilecek hükümler tek taraflı 

İptidal Şamanlıkta yeni hayata girmek için yapılan kurbanlı merasim, Hint'de Soma 
kurbanı şeklinde devam etmiştir . Nitekim aynı merasim, Alevllikte musahip kur
banı namı altında yaşamıştır .  Her üçünde de merasim aynıdır .  Şamanlarda bu me
rasim ile genç, esrarlı dini hayata girer. H intl i lerde Soma yapan kimse, Allahlardan 
biri olur. Alevllerde musahip kurbanı ve meras imini yapanlar, erenler katarına da
hil olur. Her üçünde de, evvela küçük bir riyazet devresi geçirilir . Bu inziva, tezki
ye-i nefs şeklindedir .  Sonra rettahura [ temizlenmeyel s ı ra gelir. Bu da abdest alma
ya benzer bir temizliktir .  Meras im bundan sonra başlar. 
Soma merasiminde gördüğümüz yedi unsur, tamamıyla Alevllerde mevcuttur. Bu 
hususta şöyle bir mukayese mümkün gibi görünüyor: 1) Berehmen - Dede, 2) Ho
tar - Zakir, 3)  Ongatar-Sazcı ,  4) Advarya - Meydancı ,  5) Agnidar - Çerağcı, 6) Bo
nar - Sak!, 7) Nestar - Ku rbanc ı .  (Soma kurbanında bu yedi hizmet hakkında iza
hat, Mösyö Dumezi l ' in Tarih- i  Edyan formalarında bulunmaktadır, s .  3 1 8 . Alevller
deki musahip kurbanında bu hizmetler [ işler] hakkında malumat, Diirü'l-Fünun İlii
hiyat Fakültesi Mecmuası 'nda Alevilere dair yazdığımız makalelerde, bilhassa son 
nüshalarda, 'Alevilerde Ayin' bahsindedir .)  
Soma, bir nevi içkidir  ki ,  bunun i stihsali, Şamanlarda araga rakı istihsalindeki me
ras im gibi ince ve dikkatl i  bir sihrl merasim icrası suretiyle mümkündür. Bereh
menlere nazaran bu içki nin s ihrl ve dini mahiyeti o derece yüksektir ki, Berehme
nin, cinleri mahvederek beşeriyeri kurtarması ancak bu soma sarhoşluğunda müm
kün olabi lmiştir .  Nitekim şamanlar, evleri cinlerden temizlerken, ayini ,  aragayı 
mebzulen i stimal suretiyle ifa eder ve fena ruhları da böylece sarhoş etmiş olur. 
Soma meras imi esnasında bu içkiden bir miktar mezbahaya dökülür; aynen Şaman
larda ve Alevilerde olduğu gib i .  Sonra mütebakisini rahipler ve erenler içerler. Bu
nu içenlerin i lah olduklarına itikat edi l ir  ve bu suretle 'ene'l-hakk' sırrı zuhur etmiş 
olur.  Meras irnin mevadını [esas unsurlarını] teşkil eden dualar, ateş, içki ve netice
de berehmenler allahlardan yüksek tutulacak derecede kutslleştiri l ir .  
Berehmenliğin bu suretle telakki edilmesi,  yani Berehmenlerin bazı anlarda il;lhlar
dan biri olarak addedi lmes i ,  rahipliğin muayyen ve yüksek ailelere tahsis edilmesi
ne ve bu imtiyazın babadan eviada intikal ettiğine inanılınasına sebep olmuş ve bu, 
tenasüh akldesini kolayl ıkla kabule zemin hazırlanmıştır .  
Şehristanl, 'Hiçbir din yoktur ki, onda tenasühün kökleşmiş bir mazisi olmasın'  di
yor. Ancak bu dinlerde tenasühün şekil leri değişir .  Bunlar arasında Hint tenasühü, 
itikat hususunda en şiddetl i  olanıdır .  Çünkü Hintli ler, eşyanın  mevcudiyetinin, ef
lakin hareketlerinden ileri geldiğine kaildirler. Eflak ise daima devrettiği için, Hint
liler bir devirde vücuda gelen şeylerin ikinci devirde de vücuda gelmesi lazım geldi
ğine inanırlar. Aynı zamanda Hint'de bir kuş vardır  ki, bu kuş kendisinin sebep ol
duğu bir ateş neticesinde yanar ve akan yağından zamanı gelince yine kendisi gibi 
bir kuş çıkar. Ve bu daima böyledir. İşte bu müşahede ve evvelki düşünce, onlarda 
tenasühün derin bir surette kökleşmesine sebep olmuştur (Milel ve Nihai, s. 499) , 
demektedir. "  
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olur. Ziya Gökalp'in b u  mesahada düştüğü hataların sebebi budur. Türk
lerde Totemcilik meselesi bir netice olarak yürütülecek iken, bu husus
taki tahliller ve tetkikler tamamlanmadan, o Totemciliği evvell olarak 
vaz etmiş ve bu mebdenin delillerini araştırınakla vakit geçirmiştir. 

Daha önce de işaret ettiğimiz üzere, Totemizm'in, Natürizm'in, Ani
mizm'in sırası, aynı tahlil ve tetkik neticesinde ortaya atılacak yerde, 
mebdede böyle bir sıra vaz edilmiş ve bunların del i l leri  diğer dinlerdeki 
vak'alar taklit edilmek suretiyle tedarik edilmeye çal ı ş ı lmışt ır .  

Gökalp'in bunlardan ziyade ısrar ettiği bir nokta daha vardı r  ki ,  o da 
Şamanİzın yerine "Toyonizm" tabirini teklif etmesidir .  

Şamanizm ve Toyonizm 

Bir hakikat, onu ifade eden tabirlerin değişmesiyle değişmez.  Lakin 
bir tabirin, medlülünü [dehllet ettiği şeyi] daha sadıkane bir şeki lde i fa

de etmesi arzu edilen bir şeydir. Bu da ancak mevcut tabirler iç inde biri 

ni tercih hususunda cereyan edebilir. Yeni b ir  isim, her halde yen i  bir 
icat mukabilinde mevzubahis olabilir .  Ziya Bey " toyon . .  kel imesin in 

mevcudiyetini ve onun kadim Türk dinini daha sadakat!e  i fade ett iğini  

iddia etmekte, yalnız bu kelimenin Şamanlık dini mukabi l inde kul lan ı l 

dığını göstermemektedir. Halbuki lüzumlu olan şey budur .  Ayrıca Ziya 

Bey, Toyonizm kelimesinin "Şamanlık" medlulünü daha sadakat!e i fade 

edeceğine dair ileri sürdüğü delillerin tamamen kendi da\'as ın ın aleyhine 

olduğunu da fark edememiştir; toyon kelimesinin Mahmud Kaşgari 'deki 
tefsirinden, onun Türklerde Türk dini reisi olduğu netices in i  ç ıkarmışt ır .  

Halbuki Divanü Lugat-it-Türk ' te "Toyon" [veya toyın] * hakkında şu izah at 
verilmektedir: "Toyon, ümmeti kefereden becerikli adama denir ki, bu 
adamın onlardaki vaziyeti bizdeki alim ve müftü gibidir .  Bu adam daima 
sanem yanında bulunur ve onların kitaplarını ve ahkamını  okur.  'Bir to
yonun başı ağrırsa, kamu toyon başı ağrımaz' ,  darb-ı meseli, arkadaşları 
arasında bir sebepten dolayı yemekten imtina eden kimseyi yemeye teş
vik için söylenir" , (Cilt 3 ,  s .  1 27) .  

* Bu kelime Besim Atalay çevirisinde, bir açıklama i le birl ikte "toyın" veya "toyun" 
şeklinde okunmuştur, Cilt IV, s .  643 . 
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Burada gördüğümüz toyon kelimesinin Türk dini reis i  olduğu mana
sını çıkarabilmeniz için Türklerde puthaneterin ve puthanelerde sanem 
bekçilerinin bulunup bulunmadığının tahkiki lazımdır. Keza dini kitabın 
ve şeriat namı verilen ahkamın Türklerde mevcut olduğu da müsellem 
[kabul edilmiş] bulunmalıdır. Sonra Mahmud Kaşgari'nin, Türkler hak
kında idare-i kelam ederken, ümmet-i kefereden tabirini kullanıp kullan
madığını anlamak lazımdır. Bunlara dikkat edilmemiştir. 

Malumdur ki Buda dini, zuhurundan bir müddet sonra başlıca iki 
mezhebe ayrılmıştı . Avam halkın mezhebini teşkil eden birincisi ,  putlara 
ibadetten ibarettir. Tibet'te ve Moğollarda mevcut olan mezhep de bu
dur. Türklerin akınlarda putlarını yıkıp, puthanelerini tezl il [hor ve hakir 
gördüğü] ve toyonlarıyla istihfaf ettiği din budur. Hatta bizzat Toyon 
hakkında yukarda verilen darb-ı meselde bu istihfaf hissi mevcuttur. Bi
naenaleyh Mahmud Kaşgari'nin verdiği izahat, Ziya Bey' in davası hilafı
na, Türklerin, tayonun sanem rahibine, Buda lamasına verdikleri isim 
olduğunu göstermektedir. 

Gerçi onun izahatından Ziya Bey' in aradığı manalardan biri olarak, 
din alimi manası çıkıyor. Lakin tayonun ibadetlere riyaset ettiği ve oy
mak beyi olduğu manaları çıkarılamıyor. Bunu tazmin için Ziya Bey, "to
zan" kelimesine müracaat etmektedir. 

Kaşgari, "tozan" kelimesinin köyün bilgici ve su müvezzii manaları
na geldiğini kayıt ile iktifa ediyor, (Cilt 1 ,  s. 335) . *  Bilgiç kelimesi, kö
yün ağası, kethüdası, subaşısı manalarının çıkarılmasına müsaittir. Bun
dan riyaset manasını elde etmiş olabiliriz. Lakin manaları ayrı olan iki 
kelimeyi bir addetmek doğru bir yol değildir. Kelimelerde münasebette 
esas, lafzi müşabehetten ziyade manada mutabakattır, tazammun ve itti
zam, lafzi ayniyet mevcut olduğu zaman muteberdir. 

Bundan sonra Ziya Gökalp, daha kuwetli bir delil olarak Cuvey
ni'nin Tarih-i Cihan-Güşa' sına istinat ediyor, (Yeni Mecmua, Cilt Il. 1 9 1 8 , 
Sayı 47, s .  404) . Burada ise, Türklerin eski dinlerinin Şamanlık olduğu 
ve o zamanlarda Hatay'da putperestlik bulunduğu, putperesterin kahin
leriyle Türklerin şamanlarının mübahese ettikleri ve şamanların mağlup 

* Bu kelime, Besim Atalay çevirisinde "tudhun" şeklinde okunmuştur, Cilt 1, s .  400. 
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olarak putperest oldukları vazihan zikredilmektedir. Putperesderin to
yanları, kendi kitapları olan Nam'dan okumuşlar. Bu kitapta birtakım 
öğütler, hayvanları ineitmernek gibi ahlaki kaideler bulunuyormuş; bun
ların akldeleri hulfıliyyeye, tenasühe benzermiş . . .  Lakin bütün evsaf, Bu
da dininin aynı ve bu dinin kitabının içinde zikredilmiş olan şeylerdir. 

Bütün bu izahat tayonların Buda rahibi olduğunu göstermektedir; 
ayrıca, Uygurların o tarihte Budi oldukları muhakkak iken, kelimeyi şa
manlara mal etmeye de imkan kalmaz. 

Ziya Bey' in "nom" kelimesine İstinadı da davasının aksini göster
mektedir. Ewela, "nom" dan naklettiği parçaların Budil ik akldeleri oldu
ğu sarihtir. Saniyen, Mahmud Kaşgari bu ciheti tasrih etmiştir. Diyor ki, 
"Nom, millet ve şeriat demektir. Tanrı nomu, Allah'ın şeriatı ve dini de
mektir. Bunun gibi bütün milletiere de nom denir. Bu kelime Çiniiierin 
lfıgatından alınmadır", (Cilt 3, s .  1 00) . Türk dininde şeriat mefhumu 
dinden hariçtir .  Yasa ve töre başka, din mefhumu başkadır. Budilikte ise 
şeriat fikri, din mefhumunda dahildir. Kelimenin Türkçe olması mesele
si ayrıdır. Fakat delalet ettiği mefhum Budiliktedir. Nitekim Şimali 
Çin'de yaşayan Türkler arasında Budiliğin cari olduğu malfımdur. 

Bu üç delil Ziya Bey' in tezi aleyhinedir. Görülüyor ki Budilik, Şimal 
Budlliği, Şamanlık hakkında ilm! melekenin yeterince teşekkül etmemiş 
olması, onu bu vadiye sevk etmiştir. Aynı zamanda o, yüksek zekasma 
ve bu meselelerde büyük bir rehber olmasına rağmen, hislerine mağlup 
olmuştur. 

Kam ve Kahin 

Acaba niçin s ihri meras imden, kahinlikten kaçınmak, kamlarla din 

alimlerini birbirinden ayırmak i stiyoruz? Bu tefrikin ehemmiyeti ve bun

dan çıkacak neticenin kıymeti nedir? 

Sihri merasirnin bir  dinde bulunması h icabaver [utanç verici bir şey] 
midir? Hangi din sihrl meras imden müstakil  olarak vücut bulmuş ve te
kamül etmiştir. Fikriınce s ih ir ,  mevki ini  i lme terk edinceye kadar -ki bu, 
çok daha sonraki bir devirde müspet i l im fikrinin doğması ile husule gel
miştir- en iptidai dinlerden i t ibaren en mürekamil diniere kadar daima 
din ile beraber bulunmuştur. 
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İptidai cemiyetlerde sihir, ancak mefhum itibarıyla dinden ayrılabili
yoL Bu da bizim mantığıınızia yaptığımız tahlile göre bir şeydir. İptida
ilerde din narnma nelere inanılıyorsa, sihirde de, mesela mahsulün art
ması ve bir hastanın tedavisi gibi ayinlerde aynı şeylere inanılmaktadır. 
Sihrin o camiada rolü, dinin rolünden farklı değildir. 

İptidai hayatta dini hislerin taşkınlıklarını ve insanı ihata eden ruhi 
haletleri, ancak sihir teskin edebilirdi .  Manevi tazyiklere sihirle çare bu
larak, insanlar hür nefes alabilmişlerdir. Mesela iptidai bir insan bir tanrı 
gazabına uğramış olsun, şimdi bu adem hayatının sonuna kadar meyus 
mu kalacak? Kam bu insana sihri bir ayin ile, Tanrının gazabını ref ede
rek ümit ve teselli verecektir. Bu ufak misalin gösterdiği şey, bütün ipti
dai dinlerde hakim bulunan bir şeydir. Filhahika bugün için ilmin selahi
yeti ne ise, o zaman için sihrin vazifesi de o idi . 

Sihir, i l im ve müspet ilim, bunlar bir hatt-ı müstakimin imtidadıdır 
[ uzayıp giden kısımlarıdır] _ Bilmek ve izah etmek ihtiyacı, yaşamak ve 
inanmak ile beraberdiL Bunlardan dolayı sihir, mevcudiyetini yüksek ve 
mütekamil diniere de kabul ettirmiştiL Hatta kehaneti sarahaten ilga ve 
sihri şiddetle reddetmiş olan Müslümanlık bile, sihri müteaddit naslarda 
mevzuubahis etmiştir .2  

Müslümanlık haricinde diğer büyük dinlerde ise kehanet ve sihri 
merasim dini esaslardandır. Hristiyanlıkta bir lokma ekmek ve bir yu
dum su, İsa'nın teni ve kanıdır. İki türlü idhal [giriş] merasimi, vaftiz ve 
tekid, İsa'nın kendini kurban etmesiyle bütün beşeriyetİn halası fikri ve 
bunlara müteferri [bu temelden hareket ederek ortaya çıkmış olan] aki
deler, sihri olmanın dışında, akli ve i lmi bir şekilde izah edilemez. 

Kilise tarihinde sihre ve büyücülere itikadın, imanın şartlarından ol
duğu devir çok uzak değildir .  (Matta, Bap 12 ve devamı) Hristiyanlıkta 
kehanetin önemini göstermek bakımından dikkat çekicidir. Bizzat İncil 
(Luka, Bap 1 ,  S ve 9 ' uncu ayetler) , Zekeriyya'yı kahin diye zikretmekte
dir. Paulus'un, ibrani/ere R isa le ' sinde İsa'nın kahin-i azam olduğunu, Al
lah' ın ayetleri ile ispat etmek için büyük bir ceht sarf ettiği görülmekte
dir. 

2 Kur 'an ' da altı  yerde sihirden bahis vardır .  Sahih-i Buharf'de bu hususta birkaç bahis 
vardır .  Gerek Kur'an ayetlerini ve gerekse sihre dair hadisleri toplu bir halde Ruha
rf'de (Cilt 7, s. 1 3 6) görebiliriz. 
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Tevrat 'a gelince o ,  bu hususta çok daha vazılı ve  kuwetlidir. Orada 
görülüyor ki, Musa bizzat peygamberlere sihri merasimi tarif ve emret
miştir. Sifr-i Huruc (Bap 24 ve 25) tan itibaren Tevrat kamilen sihirlerle 
doludur. Bap 28 'de kahinlik için lazım olan şeyler, kahinin giyeceği enta
rinin eteklerine takılacak çıngıraklara kadar gösterilmiştir. 

Acaba karnın giydiği elbisenin ve yaptığı raksın, çaldığı davulun ve 
aldığı ilhamın dini kıymetinden endişe mi ediliyor? Şu halde Tevrat'tan 
şu ayeti okuyalım: II .  Samuel'in altıncı Bab'ının beşinci ayeti ,  "Ve Davud 
ile bütün beyt-i İsrail, servi ağacından her çeşit çalgılarla, cenklerle ve 
santurlada ve deflerle ve çıngıraklar ve ziller ile Rabbin önünde oynarlar
dı" ,  demektedir. Hatta Davud'un birinci karısı olan Saul'un kızı Mika!, 
Davud'a " İsrail ' in meliki bugün ne şerefli idi ki, bendelerinin cariyeleri 
önünde boş adamlardan biri gibi soyunmuş olarak oynuyordu" diyerek 
onunla alay etmiş, fakat bu hareketinin günahını ölünceye kadar çocuğu 
olmamak sureti ile çekmiştir. 

Hatta bir peygamber (Melik Salis [I .  Krallar] 1 3 'üncü Bap, 1 8 'inci ve 
33 'üncü ayetler) yalan söylüyor. Bu, peygamberliğin nasıl telakki edildi
ğini gösterir; sonra Süleyman'ın oğlu, adi adamlardan kahin tayin ediyor; 
bu da kahinierin mevkiini izah eder. 

Kahinin ne demek olduğunu yukarıdaki balıisierde bilvesile izah et
miştik. Burada tebarüz eden şu hakikati söyleyelim ki, bizim büyük pey
gamberlerden saydığımız Harun, Şuayb ve saire, Tevrat' ın l isanında ka
hindirler. Nitekim İncil'de de aynı fikir mevcuttur. Halbuki kam, saraha
ten "kahin" demektir .  

Bütün kaynaklar yukarıda gösterdiğimiz vechile, "kam" kelimesini 
"kahin" diye tefs ir  etmekte müttefıktirler. Bu izaha göre kam ile pey
gamber medlfılleri arasında nasıl bir mesafe tasawur edilebilir? 3 

3 Müslümanlık, peygamber mefhumunu değişt i rmişt ir .  Hrist iyanlara ve bilhassa Tev
rat'a göre peygamberlik fikri büsbütün başka bir şeydir .  Bundan dolayı buradaki 
mütalaalar, vesikalara ist inat ett iği halde, bize vabancı görünecekti r .  Hristiyanlık, 
Yahudilik ve Müslümanlık, s i s temleri icabı olarak, peygamber mefhumunu başka 
suretle anlamaya mecburdurlar. Hris t iyanlarda peygamber İsa'nın resfilüdür. Müs
lümanlara göre ise, peygamber İ sa'dır ve i lah . . .  Keza Müslümanlık kehaneti ilga et
miştir. Diğerlerinde el'an carldir .  Sihre gelince, Müslümanlık, "Kul euzu" Sure
si 'nde büyücülerden Allah'a sığınınayı emretmektedir .  İncil'de ise mütemadiyen cin 
çıkarınakla öğünülür. 



126 ______________ MÜSLÜMANLI KTAN EWEL TÜRK D iNLERi • ŞAMANiZM 

Burada kendi kendine halledilen bir muadele [eşitlik] ile karşı karşı
yız .  Bu muadele bizi şu sualin vaz'ına sevk eder: Niçin karnların gaşy ve 
istigrak haline girmesi, tanrılada konuşması, birtakım ilhamlara mazhar 
olması garip bulunuyor ve dini haysiyetten uzak tutulmak isteniyor? 

Altından çadırlarda buhur (buhar) yakmadıkları ve saltanatlı saray
lardan halka istihfaf nazariyle bakmadıkları için mi? Yoksa Allah narnma 
insanları en çirkin fıil lere teşvik ve zalim tecavüzlere sevk etmedikleri 
için mi? Ve yoksa yetmiş bin masumun katliam edildiği günün en mesut 
bayram olduğunu ilan etmedikleri için mi?4 

Netice şudur: Ne Şamanlıkta bugün için garip görülen akidelerin 
mevcudiyetinden hayrete kapılmalı, ne de karnların dini vaziyetinden en
dişe etmelidir. Nasıl dini akldeleri mahfuz olan Samllerde o zamanın se
viyesine ve icabatma göre birçok garip halleri din namı altında görüyor
sak, kamlarda da aynı şeyi görmeliyiz .  * 

Hiçbir hakikat istihfaf edilemez. Mazi, mücerret bir ilim zihniyeti ile 
tetkik edilirse, her hakikatİn bir ihtiyaca tekabül ettiği görülür. Bundan 
ötürü Şamanlık ve kamlar, birer hakikatİn ifadesidirler. 

4 Bu fıkralar Tevrat' ın kahinierini tahkir veya onları tezyif için yazılmış değildir. Bun
ların her biri bir hakikattir ve vesikaya müstenittir; vesikalar da bizzat Tevrat ' ın 
ayetleridir. Levi li leri mütalaa ediniz;  orada Yelıva'nın [İsrail oğullarının koruyucu
su ve yöneticisi olarak kabul edilen yüce varlığın] kahinler için altından çadır yap
malarını emrettiğini görürsünüz. Tevrat kamilen Levi l i lerin ve kahinierin saltanatı
nı anlatır .  Bun lar birçok çirkin hareketleri meşru kılmışlardır. Bizzat Musa, Mı
sır 'dan çıkarken,  Beni İsrai l 'e yalan söylemeyi ,  hırsızl ık yapmalarını ve Mısırlı ları 
dolandırmalarını emretmiştir . Sifr-i Huruc'a bakınız .  Keza Beni İsrail peygamberle
ri Yehva li sanıyla mağlup mil letierin küçük büyük çocuklarına varıncaya kadar kat
l iam edi lmesini, hayvanların ,  şehi rlerin yakılmasını ,  ağaçların kesilmesini emreder
ler. Ve böylece hadiselerin vukuunda da Yelıva'nın büyük bayram yaptığını söyler
ler ve İsrai l evlatları tarafından da bayram yapı lmasını emrederler; Musa'nın beşin
ci kitabı, altıncı baptan itibaren bunlarla doludur. 

* Psikoloj ik  iyi leştirme yapmak amacıyla Yahudi mistisizminin tekniklerini kullana
rak bir şaman gibi hareket ettiğini söyleyen Haham Yonassan Gershom, Shirley 
Nicholson'ın derlediği Shamanism adl ı  kitabına yazdığı "Shamanism in the jewish 
Tradition" adl ı  yazısına, hacası Reb Zalman' ın "Elijah (İlya veye İ lyas) ve Elisha 
(Elişa) - Bunlar bizim şamanlarımızdır" sözüyle başlamaktadır. Yusuf Ziya Bey' in 
yıllar önce yaptığı gibi, Geshom da çeşitli örnekler verdikten sonra, bu geleneğin 
hala sürdürülmekte olduğunu ve 5000 yı ldır mürşitler aracılığı i le müridiere iletil
mekte olduğunu ve bu işin böyle devam edeceğini söylemektedir, (Wheaton, İlino
is :  Quest Books, 1 987,  ss .  1 8 1 - 1 88 ,  XIX ve 1 88) . 



İsLAM KAYNAKLARINDA 
Ş AMAN LIK* 

İslam muhitinde yazılan eserlerde kadim dinler hakkında verilen bil
giler pek karışık bir durumdadır. Şamanlık, Sabiilik, Mecusilik, Budilik 
gibi dinler daima birbirine karıştırılmıştır. 

İslam'da fikri hareketin başladığı zamanlarda Selbiilerden ve Mecusi
lerden yaşayanlar ve bu dine salik olanlar mevcut olduğu ve bunlar ara
sından birçok müellif yetiştiği halde, bu dinlerin tarihi seyri hakkında 
hiçbir eserde kafi derecede bir malumat verilmemiştir. Keza Cengiz 
Han'ın orduları İslam ülkelerini istila ettiği zaman, bunların içerisinde 
Şamanlığa ve Budiliğe salik olanlar mevcuttu. Ancak bunların dinlerini 
tetkik etmek, İslam muharrirlerinin ilgisini çekmiş değildi .  

ihtimal ki, bu mevzular hakkında bilgi edinmek ihtiyacı duyulduğu 
zamanlarda kafi malumatı havi eserler yazılmıştı; lakin bunlar bize kadar 
gelmemiştir. Bize u laşan eserler içerisinde Ebu Reyhan-ı Biruni'nin Av

rupa' da tabedilmiş olan iki eseri Tahkik-i Ma'lil-Hind ile A.sar- t Bakiye' si 1 
içinde dağınık bir surette görülen malumat, bu dinler hakkında bize di-

* Yusuf Ziya Bey, Daha önce Dô.rü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecm uas ı ' nın 2 1 .  sayı sında 
( 1 93 1 )  yayımlamış olduğu bu yazı s ını  bazı küçük değiş ikl ikler yaparak bu kitabına 
da almış bulunmaktadır. Burada veri lmekte olan metin, o yazının çok az değiştiril
miş olan şeklidir. 

ı Ebu Reyhan'ın asıl ismi Mehmet, babası Ahmet ' t i r .  Hi cri 3 62 'de (972) doğmuştur. 
Harezm'li  ve Birfini diye meşhurdur .  Yüzden fazla eseri vardır .  Eserlerinden birkaç 
risale kütüphane köşelerinde kalmış ve yalnız ik is i  Avrupa'da basılmıştır. Bu kişi ,  
kendi ifadesi i le belirttiğine göre, Mani 'n in ve Zerdüşt 'ün eserlerini tamamen oku
muş olduğu ve genellikle dinler hakkında incelemelerde bulunmuş olduğu için, bi
ze en güvenil ir bilgileri vermeye yetki l i  bir al imdi .  Ne yazık ki, eserlerinin bireoğu 
kayıptır. Bu bakımdan onun yalnız yı ldızlara dair yazdığı Asiir-ı Bakiye'sinde ve Hint 
ahvaline dair yazdığı eserlerde, münasebetler düşürerek serpiştirdiği fikirlerinden 
istifade edebiliyoruz. 
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ğerlerinden daha manidar ve yararlı fikirler vermektedir. Denebilir ki, 
bilhassa Şamanlık hakkında bu zattan başka bize malumat veren müellif 
yok gibidir. Bu bakımdan, bu yazımızda, diniere dair eser yazan birkaç 
müellifın ve bilhassa Ebu Reyhan'ın Şamanlığa dair verdiği haberler ve 
diğer kadim dinlerle Şamanlık hakkında yaptığı kısa mukayeseler önemli 
bir yer tutacaktır. Lakin bundan ewel bir meselenin halli ile karşı karşı
ya bulunmaktayız. Bu kaynakların bir kısmında din olarak "Şamanlık" 
tabiri geçmemektedir. Yalnız Ebu Reyhan ' ın eserlerinde bu tabir, Arapça 
yazı tarzının gereklerine uyularak kısa hecelerle "Şemeniyye" şeklinde 
yazılmaktadır. Diğer kaynaklarda ise bunun yerine "Sümeniyye" tabiri
nin kullanılmış olduğunu görüyoruz .  

"Sümeniyye" veya "Şemeniyye" 

Şurası gariptir ki, "Sümeniyye" dininin, söz konusu edilen eserlerde 
Şemeniyye'den, daha doğrusu Şamaniyye ve Şamanlıktan ibaret olduğu
nu hiçbir müellif fark etmiş değildir. Bunlar, bu tabirin ifade ettiği ına
nanın ne olduğunu anlamak ihtiyacını duymamış gibidirler. 

İslam muhitinde yazılan eserlerde Şamanlık, "Sümeniyye" tabiri al
tında geçmektedir. Ne var ki, din ve mezhepterin tetkikine ve bunların 
tarihine tahsis edilmiş olan eserlerin müellifleri, bu tabide ifade edilen 
medlulün Şamanlık olduğunu fark etmiş değillerdir. Hatta dini münaka
şalara ve ilm-i kelam mücadelelerine dair eserler yazmış olan Fahreddin
i Razi, Nesefi, Seyyid Cürcani ve Taftazani gibi kitapları daima ellerde 
dolaşan nüfuzlu alimler bile, bu hususta büsbütün aykırı yollara sapmış
lardır .  

Avrupa müsteşrikleri de bu hususu tetkik etmemiş, zahiri ifade! ere 
aldanarak "Sümeniyye" tabiriyle "Budilik" dininin ifade edildiğini zan
netmişlerdir. Ezcümle Barthold, İbn-i Nedim'in Fihrist narnındaki eserin
de şu: "Kadim zamanda ve İslam'dan ewel Maveraünnehir halkının çoğu 
Sümeniyye dininde idiler" (s. 345) fıkrasını, "Maveraünnehir'in çoğu 
halkı Budilik dinine salik idiler" şeklinde tercüme etmiştir ("Orta As
ya'da Hristiyanlık" Türkiyat Mecmuası, Cilt I , 1 926, s. 56) . Bu mevzuda 
bazı müsteşriklerin isimlerini de zikretmiş olan Barthold, bu satırlarda, 
Çinlilerin dinleri birbirine karıştırdıklarını söylediği halde, kendisi de ay-
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nı hataya düşmüş ve Sümeniyye'yi sadece Budilikten ibaret b ir  d in zan
netmiştir. 

Bu tabir öteden beri ilmi müesseselerde ve medreselerde okunan 
Şerh-i Meviikıf ve Makasrd gibi kitaplara girdiği halde, alimler ve bu kitap
ları okutanlar, bunlara şerhler ve haşiyeler yazanlar ve hatta bu mevzula
ra dair eserler vücuda getirenler, bu tabirin ne olduğunu tasrih etmemiş
ler ve klişe halinde yanlış bir fikri tekrarlayıp durmuşlardır. 

Bu hususta Taftazani devrinden itibaren gelen alimierin bütün ma
lumatı, Şerh-i Meviikıftaki şu fıkraya dayanmaktadır: "Sümeniyye, Sume
nat'a mensuptur. Bunlar, abede-i evsan'dandırlar [putlara taparlar] ve 
tenasühe kaildirler, histen başka ilim yolu yoktur, derler" (eski Amire 
tab'ı ,  s. 49) . Şöyle ki Meviikıfta, bu insanların istidlal ve İstintacı kabul 
etmemelerine ve havastan [duyu organlarıyla edinilen bilgilerden] başka 
hiçbir şeyin ilim ifade etmediğine dair benimsedikleri mantık çerçevesi 
içinde yürüttükleri münakaşalar tafsil ve tenkit edildiği halde, din ve iti
kad hususunda, yukarıda söz konusu edilen fıkradan başkaca hiçbir ma
lumat verilmemiştir. 

Taftazani'ye takaddüm eden iki üç asırcia da hal ve vaziyet buna ya
kındır. Onu takip eden devirlerde ise, onun ve muasırı Seyyid'in verdiği 
mahut fıkra haricinde bu mevzua hiçbir kelime ilave edilmemiştir. Nite
kim, Keşşaf- t istiliihati ' l-Fünun'da şu malumatın verildiğini görüyoruz: 
"Sümeniyye, Sumenata mensup demektir .  Bunlar putlara taparlar ve te
nasühe kaildirler, havastan başka ilim için yol yoktur, derler. " 

Kamus şarihi ,  bu insanların, Hindistan'da bir taife olduğunu; dehriy
ye [materyalizm] , hulul ve tenasüh mezhebinde olduklarını, Sumenat 
adındaki beldeye mensup olduklarını kaydetmektedir. 

Sumenat, Bürhiin- 1 Kat t ' n ın verdiği malumata göre: "Hindistan'da 
Gucerat memleketinde meşhur bir puthanedir .  Mahmud Gaznevi ol me
maliki [memleketleri] feth eyledikte anı dahi hedm [yıktı] ve tahrip ey
ledi ve "menat" dedikleri sanem ki garaibden idi ,  onda olur idi; kefere-i 
Hint beynlerinde [Hint kafiderinin arasında] begayet [son derece] mute
kad [itikad edilen] ve muhterem id i .  " 

İbn-i Nedim Fihrist 'de diyor ki ,  " Horasan ' l ı  bir zatın, Horasan'ın ka
dimdeki ahbarına [eski devir rivayetlerine] ve sonraki bir devirde zuhur 
eden ahvaline dair telif  etmiş olduğu eserini, kendi eliyle yazdığı nüsha-
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dan okudum. Bu kitap, düstura benzeyen bir cüz idi; orada diyor ki, Sü
meniyye'nin peygamberi Budasef'tir, Maveraünnehir ahalisinin çoğu İs
lam'dan evvel ve daha kadim zamanlarda bu mezhepte idi .  Sümeniyye, 
Sümeni'ye mensup manasınadır. Bunlar dünyanın bütün insanlarından 
ve bütün dinlerin salikierinden daha cömerttir. Çünkü bunların peygam
berleri Budasef, kendilerine, İnsanlara itikad edip de işlemesi yakışma
yan ve helal olmayan şeylerin en büyüğünün bütün işlerde [bir olumsuz
luk ifadesi olarak] 'hayır' demek olduğunu söylemiştir. Bunlar, sözlerin
de ve işlerinde bu tarzda hareket ederler; onlara göre 'hayır' demek şey
tan işidir, onların mezhebi ise şeytanı defetmektir" (s. 346) . 

İbn-i Nedim, Çin dininden bahsederken, bir yerde Hristiyan bir mis
yonerden naklen halkın çoğunun Seneviyye ve Sümeniyye mezhebinden 
olduğunu kaydettiği halde, bahsin sonunda imparatorun ve rical in dinle
rinin Seneviyye ve Sümeniyye olduğunu kaydetmektedir. Aynı eserde 
Hint dinlerinden ve Budde (Buda) 'den bahsederken, Budaset'in Hintlile
re Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu zikretmektedir, 
(s .  346 ve daha sonraki sayfalar) . 

Ebu Zeyd-i Belhi, Kitabü 'l-Bedi ' ve 't-Tarih * adlı kitabında Hint dinle
rini başlıca iki asla irca ediyor. Bunların biri Sümeniyye, diğeri Berahi
me'dir; Sümeniyye (diğer bir nüshada Şemeniyye şeklinde yazılmıştır) 
Muattıla denilen mezheptir, diyor (Cilt IV, s .  9) . Ebu Zeyd-i Belhi'ye gö
re, Muattıla muhtelif namlarla anılır; Melahide, Dehriyye, Zenadıka, 
Mühmele, Batıniyye gibi . Bunlarda uluhiyyet fikri yoktur. Diğer bir yer
de diyor ki: Sümeniyye iki fırkadır. Bir fırkası Bud'un gönderilmiş bir 
peygamber olduğuna inanır; diğer fırkası ise, Bud'un insanlara o surette 
görünmüş olan Allah ' ın kendisi olduğuna itikad eder (s. 1 9) .  

* Ebu Zeyd-i Belhl'ye isnad olunan söz konusu eserin, sonraları , öğrencisi Mutahhar 
b .  Tahir el-Makdisl'ye ait olduğu anlaşı lmıştır . Milli Eğitim Bakanlığı 'nca yayımian
mış olan İslô.m Ansiklopedisi 'ne yazdığı "Belhi" maddesinde Cl. Huart, "Fihrist (I, 
1 3 8 } ,  bu zatın kaleminden çıkmış olan 43 eserin isimlerini bildirir ki, bunlar daha 
ilk zamanlarda zayi olmuştur. Katip Çelebi işbu eserlerden ancak 6'sını  zikreder; 
bunlardan biri al-Mukadasi ve Hamd Allah Mustavfı'ce zikredilen Suvar al-Akalim 
ve diğeri de (bu eser hakikatte Mutahhar b. al-Makdisi tarafından yazılmış iken, 
yanl ış  olarak eskiden beri, XIII. asırdan ewel, al-Belhl'ye izafe edilen) Kitô.b al-Bad' 
va 'l- Tarih 'tir " (Cilt II, s. 487} , demektedir. 
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Aynı müellif Çin halkının dinlerini izah ederken, bunların kamilen 
Seneviyye ve Sümeniyye olduğunu kaydettikten sonra, "Sümeniyye" ke
limesini, ibareler arasında "kahinler" manasında kullanıyor (s. 2 1 ) .  Keza 
Türk dinlerinden bahsederken Kırgızlarda Hristiyanlık ile Sümeniyye di
ni bulunduğunu kaydetmekte, ayrıca Kırgızların putlara, göğe, güneşe 
taptıklarını bildirmektedir (s. 22) . Sonra Seneviyye dinlerinden bahse
derken, Sümeniyye'yi de bu dinlerden saymaktadır (s .  24) . 

Bu iki müelliften naklettiğimiz fıkralar, birtakım işaretler vermiş ol
makla beraber, açıkça şunu ifade etmektedir: İslam muhitinde Sümeniy
ye adı ile anılan din, Buda dininden başka bir şey değildir. Burada bu iki 
zatın beyanatını mevzuubahis edişimiz, bunların eserlerinin kendilerin
den sonra eser yazan müellifler için birinci elden kaynak addedilmesin
den dolayıdır. 

Ne var ki, İbn-i Nedim ile Ebu Zeyd'den Hint, Çin ve Türk dinleri 
hakkında daha ziyade salahiyet sahibi olan ve senelerce Şark'ta bu dinle
ri tetkike hayatını vakfetmiş olan Ebu Reyhan-ı Biruni, bizi yukarıda va
sıl olduğumuz bu neticeden daha sağlam bir hakikata sevk etmektedir. 

Ewela bu zat, diğerlerinin Sümeniyye diye kaydettikleri kelimeyi Şe

meniyye d iye zapt ediyor. Sonra diyor ki, bu, Budasefin horucundan [or
taya ç ık ış ından] , dinlerin ve şeriatların zuhurundan ewelki en kadim 
dindir. İnsanlar dinlerin zuhurundan önce yer kürenin güneydoğusunda 
otururlardı .  Şemenil ik bunların dinidir. Bunlar, (abede-i evsandırlar) 
putlara taparlar ve bunların bakayası Hint'de, Çin'de, Dokuz Guzlar'da 

bugüne kadar yaşamaya devam etmiştir . Horasan halkı bunlara Şemenan 

der. Hint'e bitişik olan Horasan hududunda e l 'an bunların eserleri ,  put

larının baharları ve ferharları * açıkça görülmektedir .  Bunlar dehrin kıde

mine ve tenasüh-i ervaha kaHdirler [ inanmaktadırlar] demektedir (Asar- i 
Bakiye, s. 206) . 

Bu sözler, Şemeniyye 'n in ,  Buda din inden ewel mevcut olan Şaman
lık'tan ibaret olduğunu kesin ve açık bir şeki lde i fade etmektedir. 

Biruni, i lk peygamberin Hint 'de ç ıkan Budasef olduğunu, sonra di
ğer bir sahifede Budaseften ewelki dinin Şamanl ık  olduğunu, diğer bir 

* Bu kelimelerin menşei ve manaları daha sonra açıklanmaktadır. 
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yerde de Budasefin Hürmüz'den ibaret olduğuna kail olanlar bulundu
ğunu kaydeder. Burada Buda kelimesini Budasef şeklinde yazdığı halde, 
Mani'nin Şaburkan narnındaki kitabından naklettiği ibarede (s. 207) Hint 
ülkesinde çıkan bu peygamberi "Bud" şeklinde kaydetmiştir. Lakin İbn-i 
Nedim'in yukarıda tercüme edilen fıkrası ,  Bud ile Budasefin birbirine 
yabancı olmadığını göstermektedir. Birı1ni'nin, Mani kitabında kelimeyi 
Bud şeklinde görmüş olması, onun bu şekilde tespit edilmesine sebep 
olabilir .  Yoksa Budasef, "Buzasef' veya "Budasep" kelimelerinin Buda'yı 
ifade ettiğine şüphe yoktur. Barthold dahi "Orta Asya'da Hristiyanlık" 
makalesinde, Mes'udi'ye ve İbn-i Nedim' e uyarak Budaseften Buda anla
şılmalıdır, diyor ( Türkiyat Mecmuası, 1 926,  Sayı 1 ,  1 926, s. 55) . 

Acaba Birı1ni'nin "Şemeniyye" diye kaydettiği kelime ile diğer kay
naklarda Sümeniyye şeklinde zapt edilen kelimenin delalet ettiği şey ayrı 
ayrı şeyler midir? Lakin böyle bir fıkre kapılmak için hiçbir sebep yoktur. 
Çünkü bu eserlerin bir kısmında kelime Şemeniyye şeklinde yazılmıştır 
(İbn-i Nedfm, s .  1 6 , not l l ; Kitabü 'l-Bedi' ve't-Tarih, Ci lt 4, s .  9) . Bundan 
başka eski eserlerde kelimeler çok defa noktasız yazılır ve müstensihler 
tarafından tahrif olunurdu. Şemeniyye kelimesindeki "ş" harfinin üzerin
deki noktaları ötre zannederek kelimeyi Sümeniyye şeklinde okumaktan 
daha basit bir şey yoktur; bu ise birçok tahrifierin başlıca sebebi olmuş
tur. Arap harflerinin bu yanlış okuma hastalığına sebep olduğu nazar-ı 
dikkate al ınırsa, mesele tavazzuh eder [açıklanmış olur] . Ayrıca Mah
mud Sebüktekin devrinden itibaren "Sumenat" ın şöhreti, Sümeniyye'nin 
hiçbir kaide ve kıyasa tabi olmayarak Sumenat'ın nisbeti olduğu zannını 
tevlid etmiştir. Eğer Sumenat'ın Budil iğe ait bir put olduğu sabit olursa, 
o zaman İslam muhitinde Sümeniyye kelimesi, hem Budilik, hem de Şa
manlık olarak anlaşıldığı için veya Budil ik ile Şamanlık birbirine karıştı
rılmış olduğu için -bunların her ikisine birden Sümeniyye namı verilmesi 
hususundaki itiyat nazar-ı dikkate alınacak olursa- Sümeniyye'nin Su
menat'a nisbetinde bir hakikat hissesinin var olduğu görülebilirdi . Hal
buki Sumenat'ta bulunan meşhur ve büyük puta, Hindı1ların Siva namı
na diktikleri hakkında verilen malı1mat daha yaygın ve inandırıcıdır. 

Öyle görülüyor ki, bu durum -Budilik, Müslümanların Hintlileri ta
nıdıkları devirde Hint'den ihraç edilerek Şamanlar arasına girmiş ve 
onunla karışmış bir halde bulunduğu için- her ikisinin birden aynı nam 
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altında anılmasına sebep olmuştur. Fakat kelimenin aslı Sumenat'a 
mensup demek değil ,  doğrudan doğruya Şamanlığa mensup demektir .  
Nitekim Biruni'nin, Horasanlılar'ın bunlara Şemenan dediklerini kaydet
mesi, bu fikri teyid etmektedir. "Şemen" kelimesi Bürhiin-ı Katı 'ya göre 
putperest ve abede-i esnam [putlara ibadet edenler] demektir ve " şeme
nan" bunun cemidir. Karnusu Arabf'de "sanem" kelimesi "şemen"den 
Arapçalaştırılmıştır ve müşriklerin taptıkları put demektir, deniliyor. G. 
Dumezil ' in Tarih-i Edyan ' ında "şaman" Moğolca bir kelime olarak geçer, 
(s. 238) . Deguignes, Hunlarm, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Tatarların 
Tarih-i Umumfsi adlı eserinde, Çiniiierin bu kelimeyi "şammen" yahut 
"şamen" olarak telaffuz ettiklerini (Cilt II s .  39) ; Sibirya Tonguzlarının 
ise "şaman" veya "saman" *  kelimelerini kullandıklarını kaydetmektedir 
(Cilt 2,  s .  30) . 

Ziya Gökalp ise, büsbütün ayrı bir fikir beyan ederek, "Eski Türkler 
sihirbazlara 'kam' derlerdi ;  Tibetliler bu kelimeyi 'kaman' şekline, Avru
palılar ise ' şaman' kılığına soktular", demektedir (Türk Medeniyeti Tarihi, 
İstanbul: Matbaa-i Amire, 1 34 1  [ 1 925]  s. 95) . 

Halbuki bu mütalaaların hiçbirine mahal yoktur. Ebu Reyhan, Şa
manlığın bütün dinlerin zuhurundan ewel mevcut olduğunu ve Şemeni
lik namıyla anıldığını kaydetmekte ve Horasan halkının bu tabiri eskiden 
beri kullandıklarını ifade etmektedir. 

Bu ismi,  Türklerin dinine Parisilerin vermiş olması ihtimali de yok
tur. Kelimenin kıdemi bu ihtimale manidir. Binaenaleyh Türklerin içinde 
doğmuş, Hint, Çin ve Türk dinlerini dikkatle tetkik etmiş olan Ebu Rey
han'ın beyanatma i s tinaden, kelimenin halis Türkçe ve İran'la eskiden 
beri alış veriş etmiş olan Garp Türklerinin lehçesinden olduğu neticesine 
vasıl olmuş bulunuyoruz.  Kelimenin Parisilere Türklerden geçmiş olması 
sabit olunca, yine Türkler arasında doğmuş ve alemşumul bir l isancı 
olan Kamus sahibinin, bu kelimenin Araplara "sanem" şeklinde geçmiş 
olduğunu kaydermesinin ehemmiyeti de tamamen anlaşılmış olur. Arap-

* S.  M.  Shirokogoroff, Psychomental Complex of the Tunguz (London: Kegan Paul, 1 935)  
adlı eserinde, Tunguzca olan bu kelimenin "vecd haline gelerek bilme" manasma 
geldiğini söylemektedir. 
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larda puta verilen ismin Şarktan, Türklerden gelmesi, sanemperestlik ka
dim dininin menşeini göstermek itibarıyla dikkat çekicidir. 

Bu nokta, Biruni'nin "Dinlerin zuhurundan evvel yeryüzündeki in
sanlar Şarkta otururlardı ve bunlar Şaman dinine mensup idiler" tarzın
daki iddiasına bihakkın delil teşkil etmektedir. Biruni, Şamanilerin 
Hint'e bitişik olan Horasan hududundaki eserlerinden ve putların bahar
ları ve ferharlarından da bahsetmektedir. Türklerin dininin mevzuubahis 
edildiği yerlerde, mesela Kitabü 'l-Bedi ' ve't-Tarih 'te "Sümeniyye'nin ibadet 
için putlarına mahsus ferharları vardır", denilmektedir (s. 1 9) ;  diğer 
eserlerde de, bahar ve ferhar kelimelerini görüyoruz. Bürhan- 1  Kat1, "Ba
har, Çin ikliminde bir puthane ve Türkistan'da bir ateşgededir [ateşe ta
panların ibadet ettiği bir yerdir] . Put ve sanem manasma da gelir: Fer
har, Türkistan 'da Hata ile Kaşgar arasında bir şehirdir; halkı yüzlerinin 
güzelliği i le meşhurdur ve bir puthane ismidir", diyor. Divanü Lugat-it
Türk 'de ise, Türklerin ilk Müslümanlık devrinde Uygurlar üzerine yap
tıkları bir akını tasvir eden şöyle bir beyit görüyoruz: 

Ke l e n g iz l eyü a kt ı m ız ,  ke n d l e r  üze ç ı kt ı m ız ,  

F u rh a n  ev i n y ı kt ı m ı z, b u rh a n  üze s ı çt ı m ı z .  

Yani :  

Se l  g i b i  a kt ı k ,  şe h i r l e r  üzeri ne  ç ı kt ı k, 

Put  ev i n i  y ı kt ı k ,  ve put üzeri n e  te rs led i k  {Ci l t 1 ,  s .  288) . 

Bu beyitte "furhan" ve "burhan" kelimeleri, put veya putlar manası
na gelmektedir .  Divanü Lugat-it-Türk'de burhan, sanemdir. "Bezri burhan 
dümyedir" * denil iyar (Cilt I, s .  3 64) . "Dümye" ,  Arapça'da mermerden 
yontulmuş veya iş lenmiş puta denir. İbn-i Mühenna, nakşın Türkçesinin 
bezir olduğunu kaydetmektedir.  Bu kelime Türklerde sanatkarane işlen
miş putlar bulunduğunu ifade etmekle beraber, bahar ve fehrar kelimele
ri hakkında Bürhan-1 Kat i 'nın verdiği malumat, bu kelimelerin Türklere 
has olduğunu göstermektedir. Fakat kaynaklarda bu kelimelerin kulla
nıldığını görmüyoruz.  ihtimal ki, yukarıdaki beyitte gördüğümüz "fur-

• Bu eserin Besim Atalay çevirisinde (Cilt I ,  s .  343) , bu beyitteki "ferhan" ve "bur
han kelimeleri (h) yerine (k) i le yazılmıştır. 
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han",  Arapça eseriere ve  Farsçaya "ferhar" şeklinde geçmiştir. Eğer mü
talaa tahakkuk edecek olursa, kelimenin Araplara ve Acemlere, sanem 
kelimesinde olduğu gibi, Türklerden geçmiş olduğu ortaya çıkar. 

Put kelimesi de aynı kaderi paylaşmıştır. Putlara dair birçok kelime
nin, Farslara ve Araplara Türklerden geçtiği muhakkaktır. Bu sebeple yu
karıdaki ihtimalleri kuwetli bulmaktayız .  Nitekim, put kelimesi ve ileri
de Şamanlığın diğer diniere tesiri bahsinde görüleceği üzere, birçok put 
ismi aynı tali e mazhar olacaktır. 

Mahmud Kaşgari, Farslıların ve Arapların birçok kelimeyi Türkler
den aldıklarını kaydetmektedir. Diyor ki, "Bizim 'tavı! '  dediğimize Arap
lar ' tabi ' [davul] derler. Ben tabıi kelimesini Türklerin en saf ve halisle
rinden ve uzak yerlerde işittim" (Cilt III, s .  1 23) . "Arapların kullandığı 
' semin' kelimesi de Türklerde aynı manaya gelen ' semiz' kelimesine uy
maktadır. Türklerdeki 'ze' harfi, 'nun'a tebdil olmuştur; ' sen' ve ' siz'  ke
limelerinde olduğu gibi" (Cilt I, s .  305) . "Keza 'yelma' kelimesini Farsh
lar Türklerden almışlardır ve 'yelme' demişlerdir. Sonra bu kelimeyi 
Araplar Farslılar'dan almış ve 'ha' harfini 'kaf harfine tebdil ederek 'yel
mak' demiştir. Nasıl ki 'kende' kelimesini Türklerden alıp 'hendek' ve 
'yara' kelimesini alarak 'yarek' demişlerdir.2 Hiç kimse, Türkler bu keli
meleri Farslılardan almıştır diyemez; zira ben bunları Türklerin yaşadığı 
en uzak sınır bölgelerinden ve hiç kimse ile karışmamış olan Türklerden 
işittim. Türkler sair halktan ziyade yağmurluğa ve paltoya muhtaçtırlar. 
Zira onların memleketinde yağmur ve kar çoktur" (Divanü Lugat-it-Türk, 

"tabıi"  ve "yelma" maddeleri, Cilt III, s .  26) , demektedir. Aynı zamanda 
bu kelimelerin Türkçe oldukları, kullandıkları manadan da anlaşı lmakta
dır. Çünkü bunlarda Türk ananelerinin birer hatırası vardır .  Şu halde şe
men ve put gibi kel imelerin asıl larını araştırırken emin olabileceğimiz 
bir şekilde hareket etmemize sebep var demektir. 

Karnusu Arabf'de " bud"  kel imesi ,  Farisi olan "büt"  lafzından Arapça
laştırılmıştır, hudhaneye de denir ,  deni lmektedir .  Şehri stanl Milel ve Ni
hal 'de "bud" şahsı ,  insanı i fade eder;  İbn - i :\fedlm, Fihrist 'te "surettir", 
diyor. Mahmud Kaşgarl'ye göre, Türkçe 'de insanın boyuna suret ve en-

2 Yarek, bilezik; yelme, palto demekti r .  Galiba kadınların yeldirmesi de buradan gel
mektedir. 
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darnma buz denir, uzun boylu kişi, uzun boylu adam demektir (Cilt III, 
s .  86) . ihtimal boy bos, bet-beniz kelimeleri de bunlarla münasebetlidir. 

Din mütehassıslarının "bud"a verdikleri mana, Mahmud Kaşgarl'nin 
izahına tamamen uymaktadır. Zal ile dal harflerinin ise, Türkçe'de, ked 
ve kez (Divanü Lugat-it-Türk, s .  2 70) , hizmet, hidmet, budasef, buzasef 
kelimelerinde olduğu gibi, birbirinin yerine geçtikleri malfımdur. Keza 
Mahmud Kaşgarl, büyük ailelere mensup çocukların alınlarına astıkları 
büyük firüze taşına da Türklerin "bud" dediklerini anlatıyor; "Kız bud 
örüdü, kız put takındı demektir", diyor (Cilt III, s .  85) . 

Öyle görünüyor ki, Türklerde bud ve buz kelimelerindeki mana ya
kınlığı, bu kelimelerin diğer lisanlara bud ve put şeklinde, her iki mana 
ile geçmesine sebep olmuştur. Eğer bu mütalaa tahakkuk ederse, Buda 
kelimesinin halline ve menşeine doğru bir adım atılmış olacaktır. Çünkü 
"buda" bir şahıs ismi değildir. [Budizm'in kurucusu] Sakyamuni'ye ve 
hatta ondan evvel de, muhakkak ondan sonra da birçok kimseye verilmiş 
olan bir unvandır. Nitekim, Hüsam Efendi, Türklerin, üçüncü atalarına 
"buda" dediklerinden bahsediyor (Amasya Tarihi, s .  1 8) .  Arap kaynakları
nın müttefikan beyan ettiklerine göre, peygamber veya Allah timsalleri
ne ve putlara verilen bir isimdir. Bu takdirde ise, "Sümeniyyenin pey
gamberi Budasef'tir" fıkrasından daha başka türlü bir mana çıkarabilecek 
ve bu tabirden bazen Budiliğin, bazen de Şamanlığın kastedilmesindeki 
sebebi daha yakından anlamış olacağız. 

ihtimal ki ,  bulundukları muhit ve yaşadıkları asır itbarıyla Budiliği 
ve Şamanlığı daha yakından bilmeleri lazım gelen ve ekserisi Belh'l i ,  
Harzem'li ,  Horasan' l ı  ve Maveraünnehir ' l i  olan kadim din alimlerinin, 
Budilikle Şamanlığı , Sümeniyye namı altında birleşt irerek mütalaa etme
lerinin bir sebebi de budur. 

Bu fikirler neticesinde muhakkak olarak vasıl olduğumuz netice şu
dur ki, Sümeniyye kel imesinin aslı , tam manası ile Şamanlığı ifade et
mek üzere Şemeniyyedir ve "Şemeni" kelimesi lafzan ve manen "Şama
ni" kelimesinin aynıdır. 

İslam alimlerinin Orta Asya'yı tanıdıkları devirde Budilik ikiye ayrıl
mıştı .  Şimal Budiliği veya Tibet Budiliği namını alan kısım, Budilik esas
larından birçoklarını feda etmek, daha doğrusu Şamanlık dini içinde fani 
olmak [erimek] suretiyle Türkler'in içine girebiimiş ve bu suretle kendi 
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mahiyetini tanınmayacak b i r  şekilde değiştirmek zamretinde kalmıştı . 
Budiliğin bu şekli tamamen Şamanlığın tesiri altında yaşıyordu. İşte 
bundan dolayı diniere dair eser yazan birçok alim, Budilikle Şamanlığı 
birbirine karıştırmış, bunları bir ve aynı şey zannederek, Sümeniyye veya 
Şemeniyye namı altında mütalaa etmiştir. 

Nitekim bu tarzda hareket eden müelliflere hak verecek sebeplerin 
birini josef Deguignes' in Hunların, Türklerin, Moğolların ve Daha Sair Ta
tarların Tarih-i Umumfsi 'nde görüyoruz .  Deguignes diyor ki :  "Milad! 
İsa'nın altmış beşinci senesinde bu Hint dini, Çin'e girdiği vakit, Şama
niler oraya Fo (Buda) 'nun bir eserini getirerek Çince'ye tercüme ettiler. 
Bu eser zamanımıza kadar muhafaza olunmuştur. Bu kitapta en şayan-ı 
dikkat olan şeyler, hulasaten şunlardır: Pederini, validesini, bütün akra
ba ve taah1katını terk ile yalnız nefsini öğrenmek ile iştigal eden ve fena
fıllah dinini kabul eden kimseye Samani tesmiye olunur" (Hüseyin Cahit 
Bey tercümesi, Cilt II, s .  39) . 

Deguignes, daha sonra diyor ki, "Fakat Tataristan'da bu din pek zi
yade değişmiştir. Sibirya Tonguzları 'nda hiç tanınmayacak hale gelmiş
tir. Halbuki oralarda hala şamanlar yahut Samanller vardır. Bu barbar 
kavimler ( ! )  nezdinde bu filozoflar birer sihirbazdan başka bir şey değil
dirler", (s .  SO) . 

Görülüyor ki, Deguignes dahi Buda'nın kitabında bahsolunan Sama

nllerle Şamanları birbirine karıştırmıştır ve bu vaziyete göre de hakkı 

vardır. 
Sümeniyye kel imesinin bu şekilde kullan ı lmasının bir  sebebi de Bu

da rahiplerine Samani deni lmesinden neş 'et  etmiş olabi l i r .  Lakin "sa
man" kelimes in in de " şaman" suretinde telaffuz edi ld iğ ini  aynı eserin 
mühim bir notunda görüyoruz .  

Bunun hakkında herhangi bir  söz söyleyebi lmek iç in,  Buda'nın mev
zuubahis eserindeki kel imenin dikkatle tah l i l  edilmiş olması gerekmek
tedir. Ancak bu suretle, mesele yine de halledilmiş olmamaktadır. Çün
kü bu ihtimal kabul edildiği takdirde, kelimenin Şemeniyye şeklinde 
okunınası lazım gelirdi .  Halbuki kel ime, bütün eserlerin sarahatine bina
en, hiçbir kaideye uymayarak Sumenat'a mensup zannedilmiş ve "sin" 
harfinin zammı ile "Sümeniyye" şeklinde okunmuştur. Fazla olarak, Ebu 
Reyhan'ın, Şemeniyye kelimesinin, Buda dininden evvel Horasan'da bu 
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kelimenin "Şemenl" şeklinde kullanıldığına dair olan ifadesi de, bütün 
ihtimalleri ortadan kaldırmaktadır. 

Bu izahata nazaran, İslam muhitinde yazılan eserlerde "Şemeniyye" 
veya "Sümeniyye" kelimelerini gördüğümüz zaman bunlardan ne anla
malıyız? Kat' iyetle söyleyebiliriz ki, bunlardan Sumenat veya Siva mez
hebini veya herhangi bir Hint dinini anlamak tamamen yanlış bir şey 
olur. Keza herhangi bir Çin dinini veya Konfüçyüs dinini anlamak da 
yanlıştır. Budll iği anlamak da böyle. Şu kadar ki, Şimal Budlliği Şamanlık 
akldelerine karı şmış olduğu için, bu kelimenin medh1lü dahiline girebi
lir. 

Aynı zamanda biz, bu müellifın [Bin1nl'nin] verdiği malumatı ve ifa
de etmek i s tediği fikri hesaba katmak mecburiyetindeyiz .  Müellifler de 
çoğu zaman bu kelime ile Şimal Budlliğini ifade etmişlerdir. Çünkü on
lar umumiyer le Seylan adasını dini merkez ittihaz eden Cenup Budiliği 
ile tan ışmamış lardır .  Şu halde, bu mesele muvacehesinde daima şu nok
tayı nazar-ı d ikkate almak mecburiyetindeyiz. O da verilen malumatın 
Tibet Sudi l iğ ine veya doğrudan Şamanlığa ait olduğunu fark etmek ve 
söz konusu malumatın kıymetini ona göre tayin etmektir. 

Şamanlığm Dinler 
Arasındaki Mevkii 

Sümeniyye dini deni ldiği zaman, bu tabirden anlaşılması lazım gelen 
manayı tespit ettikten sonra, bu din hakkında ve bununla diğer dinlerin 
karşılaşt ırı lmas ı  hususunda Arapça kaynakların verdikleri malumatın 
tetkikine geçebi liriz . 

Ancak, Arapça kaynaklarda eski dinler hakkında verilen malumat 
çok karışıktır. O suretle ki ,  Şamanlık Sabiiliğe, Sahillik Mecusiliğe, Me
cusilik Hanlfliğe ve yukarıda gösterdiğimiz gibi, Hint dini Şamanlığa ve 
Şamanlık Budiliğe karı şmışt ır .  Acaba bunlar arasında, mebde itibarıyla 
diğerlerinden kadim olan hangisidir ve Şamanlığın bu dinler arasındaki 
vaziyeti nedir? Bu ciheti anlamalıyız ki, Şamanlığın diniere tesirini veya 
diğer dinlerin Şamanlığa tesirini mevzuubahis etmek mümkün olabilsin. 

Bahse, Ebu Reyhan'ın yukarıda kısmen naklettiğimiz sözünü aynen 
tercüme ile başlayacağız. Çünkü bu kıymetli alimin verdiği malumat, 



iSLAM KAYNAKLARINDA ŞAMANLlK __________________ 1 39 

öteden beri zihnimize yerleşmiş ve ilmi teb1kki edilen an'aneleri sarsacak 
mahiyette şümullü olmuş ve tarafımızdan mühim telakki edilmiştir. 

Öyle anlaşılıyor ki, Ebıl Reyhan, beşeriyetİn beşiği olmak üzere Hin
distan' ı  değil ,  yer kürenin Şark tarafını, yani Türk ülkesini kabul etmek
tedir.  ifadesinden, insanların en eski devirlerde, dinlerin zuhurundan ev
vel ,  burada oturdukları ve buradan intişar ettikleri anlaşılmaktadır. Aynı 
zamanda bunların yüksek bir medeniyete vasıl olmuş oldukları da göste
rilmektedir.  İnsanların daha o zamanlar yer kürenin yuvarlak ve gayr-i 
mütenahi olduğu, hala içerisinde devrettiği ve milyonlarca senelik ömre 
malik bulunduğu fikrine yükselmiş oldukları da ifade edilmektedir. Din
leri itibarıyla da bütün diniere tekaddüm ettikleri ve binaenaleyh mane
viyat sahasında diğer milletlerden ileri gittikleri zikredilmektedir. 

Ebıl Reyhan diyor ki: "İnsanlar şeriaderin zuhurundan ve Budaset'in 
(Buda'nın) hurucundan ewel Şamani idiler ve yer kürenin kuzey tarafın
da otururlardı .  Bunlar, (abede-i evsandırlar) putlara tapanlardır. Bugün 
bunların bakayası Hint'de, Çin'de ve Dokuz Guzlar'da mevcuttur. Hora
sanlılar bunlara 'Şemenan' namını verirler. Bunların eserleri ve putlara 
mahsus baharları ve ferharları Hint'e bitişik olan Horasan sınırlarında 
görülmektedir. Bunlar, dehrin kadim olduğuna ve tenasüh-i ervaha ve 
gayr-i mütenahi hala içinde feleğin yuvarlanıp gittiğine kaildirler. Bunun 
için, felek gizli olarak hareket eder. Zira 'Müdewer olan bir şey itilince, 
deveran ederek aşağıya iner', derler" .  Bunların bir kısmı alemin hadis 
[sonradan yaratı lmış] olduğuna kaildir, lakin bunun bir milyon senelik 
bir müddeti olduğuna ve bu müddetin de dört parçaya ayrıldığına ve bi
rinci parçanın 400 000 sene olduğuna inanırlar. Bu, hayır ve salalı zama

nıdır. Bu zamanın  3457 senesi geçmiştir derler", ilah. (Asar- i Bakiye, s. 
206) . 

Bu müellif, Tahkik- i  Mal i ' l-Hind narnındaki kitabında, dinler arasında 

nefret ve mübayeneti izah ederken diyor ki :  "Şemeniyye diye maruf olan 
dini fırka, bütün dinlerden ziyade Brahma'ya karş ı buğz ve düşmanlık 
göstermekte çok katı bir tutum izlediği halde,  Hint 'e  (yani Hint dinine) 
diğerlerinden daha ziyade yakındır .  Kadim zamanda Horasan, Faris, Irak 
ve Şam hududuna kadar Musul ,  kamilen Şamanlık dininde idiler. Niha
yet Azerbaycan'da Zerdüşt doğup Belh'te Mecuslliğe davet etmeye başla
yınca, bu davet Küştasep [veya Güştasp veya Gustasp] nezdinde revaç 
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buldu ve Küştasep'in oğlu İsfendiyar, Şark ve Garp ülkelerine cebren ve 
sulhen bu dini neşretmeye başladı. Çin'den itibaren Rum'a kadar ateş 
evleri yaptırdı . Bu vaziyetten sonra kisralar, Faris ve Irak kıtalarını kendi 
milletlerinin 'dinleri' için bir tasfiyeye tabi tuttular. Şamanlık kamilen 
boralardan Belh'in Şark taraflarına kadar çıkarılmış ve böylece Mecusilik 
bugüne kadar Hindistan'da kalmış oldu. Hintliler buna Muğ dini derler. 
Bu hareket, Hintii iere Horasan kenarlarından giren münaferetin başlan
gıcı oldu. Bu, Fars devletinin inkırazına ve Müslümanların istilasına ka
dar devam etti " (s .  1 0) _ 

Keza aynı müellif Asar- ı Bakiye 'de şunları kaydediyor: "Pi şdadiyye ve 
Belh'i vatan olarak benimsemiş olan Kiyaniyye kisraları, güneş ile ayı,  
yıldızları ve külliyat-ı anasın (bu terkipten bütün unsurlar manasını çı
karmak veya unsurların müşahhas olanlarını değil , külli olan mefhumla
rın manasını anlamak da mümkündür. Kelimenin doğru manası ikincisi
dir. Lakin kitabın muhtelif yerlerindeki malumauan ve ibarenin si yakın
dan birinci anlayışı kabul etmek icap eder ki, bu takdirde bu fıkralardan 
Pişdadiyan sülalesi ve kısmen Kiyaniyan sülalesi zamanında İran'da tam 
manası ile Şamanlığın hüküm sürdüğü anlaşılır) takdis ederler ve Beşta
sePin hükümet ettiği dönemden otuz sene kadar önce, Zerdüşt'ün orta
ya çıkışına kadar, bunlara taparlardı"  (s. 204) . 

Birüni'nin burada ifade etmek istediği fikir, Mecusilerin bayramları
na dair olan bahiste daha sarihtir. 

Diyor ki, "En kadim Mecusiler, Zerdüşt'ün zuhurundan evvel olan
lardır. Artık bu Mecusiler arasında Zerdüşt'ün getirmiş olduğu dine sa
lik olmayan halis ve lekesiz kimseler kalmamıştır. Bunlar da Zerdüşt'ün 
kavminden yahut Şemeniyyedendirler.3 Lakin bu insanlar, birtakım ka
dim şeylerden bahsederler ve bunları kendi dinlerine nispet ederler. Hal
buki bu kadim şeyler Şamanlığın esaslarından (nevamisinden) ve Harra
nilerin kadim insanlarından alınmıştır" (s. 3 1 8) .  

3 Kitapta Şemeniyye yerine "Şemsiye" yazılmıştır. Yanlıştır. Çünkü Şemsiye diye bir 
mezhep ve din ismi olmadığı gibi, burada Şemsiyenin konu ile de bir ilgisi yoktur. 
Güneşe tapanların her yerde ayrı isimleri vardır .  Umumi olarak bunlara Şemsiye 
değil, "Abede-i Şems" derler ki, burada bahsolunanlar onlar değildir. Nitekim aynı 
mevzua dair olan bahis, aynı eserde (s .  204) tekrar edilmiş ve bunlara orada doğru 
olarak Şemeniyye denilmiştir. 
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"Babil  padişahları olan Kiyaniler, ehl-i mağrip (Avrupalılar) indinde 
Geldanller [Keldanller] diye maruftur. Fakat Geldanller Kiyani değildir
ler. Kiyanilerin Babil 'deki valileridirler. Zira Kiyaniler, Belh'de otururlar
dı. Irak' a geldikleri zaman Garplılar evvelce bunların val ilerine Geldani 
demeyi adet ettikleri gibi, bunlara da Geldanller demeyi adet ettiler" (s .  
78) . 

Birfıni aynı eserde peygamberlik iddia edenlerin tarihine tahsis ettiği 
sahifelerde de şunları kaydediyor: "Hakiki peygamberlerle, kadim meş
hur hükümdarlardan bahsettiğimiz eski tarihlerde, peygamberlik iddia 
eden o kadar çok insan tarih sahnesine çıkmıştır ki, bunların tadadı ve 
vukuatının nakli bu kitaba sığmaz. Bunlardan bazıları kendilerine hiçbir 
tabi temin ederneden helak olup gitmiş ve yalnız isimleri kalmıştır. Di
ğer bir kısmı ise, ümmet vücuda getirmiş ve vaz ettikleri dini esaslar 
(nevamis) ümmetierinde devam etmiştir. Bunların başında Budasefi gö
rüyoruz. Bu adam Tahmures'in hükümetinden birkaç sene geçtikten 
sonra, Hint toprağında çıkarak Farsça bir kitap vücuda getirmiş ve halkı 
Sabiilerin dinine davet etmiştir. Buna çok kimseler tabi oldular" ( s .  

204) . 
Müellif diğer bir yerde diyor ki, "Sabii dini, Tahmures'in günlerinde 

ortaya çıkmıştır. Cemşid hükümdar olduğu zaman bu dini yeni ledi  ve ö

teden beri mukaddes tanınan (Nevruz) gününü büyük bayram itt ihaz et

ti" (s .  2 1 6) .  
Gene diyor ki, "Bu Sabiilerin bakayası, Harran 'dadır .  Bulundukları 

mevkiin ismine nispetle Harranller diye anı l ı rlar . Nasrani olan İbn-i İs
hak-ı Kindi ' n in nakline göre bunlar, insan kurban etmekle marufturlar. 
Lakin bizim bi ldiğimiz şey, bunların,  Al lah ' ı  tevh id ve kabahatlerden 
tenzih etmelerid i r  ve Al lah ' ı  tari f o lunmaz, görülmez, zulmetmez gibi 
selp sıfatları ile tavs if  etmelerid ir .  E srna-i hüsna i le  tavsif etmeleri meca
zidir, zira onlara göre hakikatte Al lah ' ı n  s ı fatları yoktur. Bunlar, kainatın 
tedbirini feleğe ve ecramına [gök c is imlerine] nispet ederler. Bunların 
hayatı olduğuna, konuşma, i ş i tme, görme yeteneği bulunduğuna kani
dirler ve nurları takdis ederler. Ay, güneş ve sair yıldızlar adına imal 
edilmiş putları ve heykelleri vardır .  Putlara kurban keserler. Sabiilerin 
birçok peygamberleri vardır. Ekserisi Yunan fılozoflarıdır. Hermes (Hür
müs) , Ağazirnon [iyi ruh, iyi cin manasma gelen Agathadaimon] , Valis, 
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Pitagoras, Baba (bu isim, dikkat çekici olmakla beraber, tetkike muhtaç
tır) ve Eflatun'un 'dedesi' Suvar (Solon olacak) bu peygamberlerdendir. 
Tevrat'ta Uhnuk (Okhnokh) diye zikrolunan Hermes, bazen İdris namını 
alır .  Bazı müellifler de Hermes'in Budasef olduğunu söylemektedirler. 

"Harranilerin hakikatte Sabil olmayıp, kitaplarda Hanifler ve V eseni
ler diye anılanlardan ibaret olduklarını söyleyenler de vardır. Zira Sabi
llik, Kurus ve Ertahşest4 zamanlarında Beyt-i Mukaddes civarına yayılan 
sıbtlar [torunlar] cümlesinden Babil' de kalan haleflerdir. Bunlar M ecu si 
dinlerine meylederek Buhtünassar'ın (Buhtunnasr) [Nabukodonosor] 
dinine sapmış lar (sabvetmişler) 5 ve Şam'daki Samirller gibi Yahudilik ile 
Mecuslliğin karışmasından meydana gelmiş bir dine salik olmuşlardır" 
(s .  206) . 

A.sdr- 1 Bdkiye'de, diğer bir yerde yazıldığına göre, "Bunlar, Buhtünas
sar ' ın Beyr-i Mukaddes'ten naklettiği Babil esirlerinin halefleridirler. 
Bunlar Babi l 'de araziye tasarruf etmiş oldukları ve o kıt'aya alıştıkları 
için Şam'a dönmeyi kendilerine uygun bulmamışlar ve Babil' e yerleşmiş-

4 Kurus .  Gi ldani hükümdarlarından Beyr-i Mukaddes' i  bina eden zattır .  Dokuz sene 
padi şah l ık  e tmiş  ve Mecesti'de birinci Buhtünassar'dan [Buhtunnasr] başlayan 
mebdei tar ihe nazaran (Rih = 2 1 8) senesine kadar hükümran olmuştur. Ertahşest, 
aynı hükümdarlardan olup, kırk üç sene hüküm sürmüş ve (Şeku = 326) senesine 
kadar hükümran ol mu ştur, (.Asar-ı Bakiye, ss .  80- 1 0 1 ) .  Bu bahisteki kelimelerin te
laffuz tarzı da bu eserde görüldüğü şekilde tespit edilmiştir. [Söz konusu olaylar 
için Tevrat 'ta şöyle denilmektedir: "Fakat atalarımız göklerin Allahı 'nı öfkelendir
dikten sonra onları Babi l kralı Kildani Nabukadnetsar'ın eline verdi, bu evi o harap 
etti ve kavmı Babi l '  e sürdü.  Fakat Babil kralı Koreş' in birinci yılında, kral Koreş Al
lah' ın bu evi yapı ls ın diye emir verdi" (Kitab-ı Mukaddes, İstanbul :  Kitab-ı Mukad
des Şirketi, 1 9 76,  Ezra, Bap 5,  1 2- 1 3) .  Dikkat edilecek olursa Tevrat'ta yazıldığı 
şekliyle Nebukadnetsar, Yusuf Ziya Bey'in metninde ise Buhtünnassar ve Nabuko
donosor şeklinde; Koreş ,  Kurus şeklinde okunmuştur.] 

5 Ebu Reyhan-ı Biruni, bu kel ime ile Silbiilik tabirinin menşeini göstermek istemiş
tir. Diğer kaynaklarda da "Sabii" kelimesine aynı mana verilmektedir .  Ebu Reyhan 
bu hususta diğer bir rivayet naklediyor: "Semavi diniere mensup olanların bazıları, 
Metuşal ih' in [Metuşaleh] Lemek'ten başka Sabi isminde bir oğlu vardı .  Silbiiler bu
na mensupturlar, " (s .  206) . Lakin ne bu, ne de evvelki kelime "Sabi" kelimesinin 
menşeini izah edecek mahiyette değildir.  Kelimenin hangi l isana ait olduğu ve di
nin hangi millet içinde doğduğu tahkik edilmedikçe hükümler kıymetsizdir. 
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lerdir. Bunların dinlerinde merkez olacak bir yerleri yoktur. 6 Hepsi dağı
nık bir haldedirler. Aynı surette dinde vahiy, ilham ve bunlara benzeyen 
şeyler gibi sabit ve muayyen esaslara da istinad etmezler; bu hususta da 
ittifakları yoktur. Bu unvan, yani Sabiilik, bazen Yunanlı Rumların te
nassurundan [Nasranileşmesinden] sonra bunların kadim dinlerinin 
Harran'da kalan bakayasına da veriliyor. Fakat Harranil ik unvanı, her ne 
kadar bunlara iki yüz yirmi senesinde, Abbasiler zamanında/ cizye ve 
zimmilik* meselesinden dolayı Selbiilik namı veri lmişse de, diğer adlar
dan daha meşhurdur. Halbuki bunlara, Sabii namı verilmezden evvel 
Hunefa, Veseniyye, Harraniyye adları verilirdi" (s .  3 1  8 ) , diyor. 

Ebu Reyhan'ın bu eseri dinlerin tetkikine tahs i s  edilmiş olmadığı 
için burada verdiği malfımat, umumi hadara ve dinlerin birbiri i le olan 
münasebetlerine dairdir. O, muhtelif dinlerin, şu veya bu memlekete gö
re aldığı adları ve her memlekette bu diniere eklenen husus iyederi ve te
ferruatı ve zaman itibarıyla bir dinin geçirdiği tahavvülleri nazar-ı d ikka

te almıyor; bu sebepledir ki, verdiği malfımat içinde Budil ik ile Selbiil ik 
arasında fark görmüyor. Harranileri, hem Selbiil iğin devamı ,  hem kadim 

Avrupa putperestliğinin bakiyesi addediyor, hem de bunları Haniflerle 
birleştiriyor. Ve bunların hepsinin Sabiilikten çıktığını göstermeye çalışı
yor. Sonra Selbiil iğin Mecusilikten ve Mecusiliğin Sabiil ikten bazı parça
lar aldığını kaydediyor; bütün dinlerin en kadimleri olan bu iki dinin de 
Şamanlıktan eski akide ve adetler (nevamis) aldığını  izah ediyor ve bü
tün dinlerin mevcudiyetinden evvel insanların Şamanl ık dininde olduğu
nu tasrih ediyor. 

6 Bir din için en büyük meziyet de budur.  İsa 'nın din vazı ' ı  olduğu halde nesil bı rak
maması,  din için büyük bir mazhariyet iken, papalar derhal İsa'nın yerine geçmiş
ler ve insanların başına bela olmuşlardır .  Müslümanlık'ta on iki imam fikri, Muse
vllik'te Lavilolu lar aynı şeydir .  Umumiyerle bunlar dinlerin safiyetini ihlal ve mahi
yetini tebdil  etmişlerdir . Ebu Reyhan bu tesir  altında Sabilliği tenkit etmek istiyor 
gibidir. Aynı zamanda Sabiiliğin bu mahiyette oluşu,  onun Şamanlık'tan İ stihale 
etmiş veya isim değiştirmiş bir din olduğunu göstermektedir. 

7 İbn-i Nedim'in Fihrist ' inde, Me'mun'un Harran'dan geçerken bunlara karşı muame
lesi ve nihayet Harranllerin Sabii ismini takınmalarının sebebi mufassalan anlatıl
maktadır  (s .  320) . 

* Cizye, Müslüman olmayanlardan alınan vergi; zimmflik, Müslüman bir ü lkede, 
Hristiyan ve Yahudi tebaadan haraç alma olayı . 
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Bu naklettiğimiz malumat haricinde, eserin içine serpiştirilmiş fikir
lerden Şamanlığın diğer diniere ne suretle tesir icra ettiğini ve diğer din
lerin Şamanlıktan ne suretle çıktığını anlamak da kabildir. Diyor ki, 
"Beyt-i Mukaddes' i  tahrip eden Buhtunnasr, hükumet merkezi Belh olan 
Keylehrasep'in Irak valisi idi . Demek ki, bu devirde Belh civarı Irak'tan 
daha müterakki idi. Ve Orta Asya ile daimi münasebat halinde idi .  Keza 
Buhtunnasr'dan dört yüz sene ewel de Türk hakanı "Tur" Irak'ı istila et
mişti" (s. 1 04) ve bunlar Şamanlığın tesirinin Orta Asya'dan ne yolla ve 
nerelere kadar geldiğini göstermek itibarıyla"ehemmiyeti haizdir. 

İslam muhitinde kaynak vazifesini gören ilmi eserlerde Ebu Rey
han' ın verdiği malumatı teyid eden diğer beyanata da tesadüf ediyoruz.  
Fakat onlarda, bu dinler hakkında verilen malumat daha karışıktır. 

İbn-i Nedim, Geldaniler'in [Keldaniler'in] Hamani ve Senevi olmak 
üzere iki dinleri olduğunu, Harnanilerin Sabe diye tanındıklarını; Senevi 
dinlerin ise, Mani (Mennaniyye) , Deysani, Merkuni gibi birçok kısırnlara 
ayrı ldığını kaydediyor. Harun er-Reşid'in kölesi Ahmed ibn-i Abdüsse
Him'ın Haniflere, Sabii İbrahimiyye dediğini naklediyor (s. 22) . 

Kitabü 'l-Bedi ' ve 't-Tarih müellifı Ebu Zeyd-i Belhi, Seneviyye dinleri 
arasında şunları da kaydetmektedir: "Mahaniler, Şemeniyye, Kiyaniyye, 
Sabie, Berahime'nin ve Mecus'un birçok kolları ve hülasa iki asla veya 
daha ziyadesine kail olanlar, Allah ile beraber bir kadimin bulunduğunu 
kabul edenler, hatta cüsse, cevher ve feza kabul edenlerin hepsi Seneviy
yedendirler. İbn-i Deysan, İbn-i Şakir, İbn-i Ebi' l-Avca, Babek-i Hurremi 
bunların peygamberleridir. Cemşid, Keyumers, Efridun, Zerdüşt ise Me
cusilerin peygamberleridir. Arani, Ağazirnon [Agathadaimon] , Hermes 
ve Solon Harranilerio peygamberleridir" (Cilt III, s .  7) . 

Dinler ve mezhepler tarihine dair mufassal bir eser vücuda getirmiş 
olan İbn-i Hazm ise şu malumatı yürütmektedir: "Şemeniler, Budaset'in 
peygamberliğini kabul ederler. Mecusiler Zerdüşt'ü tasdik eder; diğerle
rini ve Beni İsrail peygamberlerini red ederler. Sabiiler, İdris ve saire 
Peygamberleri kabul ederler; İbrahim'i ve ahfadını inkar ederler. Mani
ler, İsa ile Zerdüşt'ü kabul eder, Musa'yı red ederler. Mecusilerin yirmi 
üç hürbüzü ve her hürbüzün* [hirbazın] bir kitabı (sifri) vardı .  Fakat bu 

* Atanmış Zerdüşt rahiplerine verilen ad. 
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kitapları İskender İran ' ı  isti la ettiği zaman kamilen yaktı" demektedir 
(Cilt ı, s .  1 02) . 

İbn-i Hazm, bundan başka Hazret-i Al i  i le Hüzeyfe'nin Mecusileri 
ehli kitap olarak kabul ettiklerini kaydediyer ki, bu suretle, Ali 'nin bü
tün Mecusi peygamberlerinin ve bilhassa Zerdüşt 'ün hak peygamber ol
duğunu kabul ettiği anlaşıl ıyor (Cilt I ,  s. ı ı 4) . 

Bu karışıklıklar, diğer eserlerde daha da rahatsız edicidir. Fahreddin
i Razi, Tefsir-i Kebir 'de Sahill ikten bahsederken diyor ki : "Meşhur müfes
sirlerden Mücahid, bunların Mecusi ve Yehud raifes inden olduğuna; Ka
tade ise, meleklere tapıp, güneşe namaz kıldıklarına, d iğer bazı müfessir
ler ise yıldızlara taptıklarına kaildirler" (Ci lt I, s .  549 ,  İ stanbul tab' ı) . 

Ebussuud ise, Sahilliğin Nuh dini addedildiğini i lave etmektedir. 
Keza Ebussuud, Mecuslliği izah ederken, bazı alimierin bunların ateşe  

taptıklarına, diğer bazılarının güneşe ve aya taptıklarına; bir k ıs ım al im

lerin, bunların Hristiyanlardan itizal etmiş bir kavim olduğuna, diğer bir 

kısmının ise Hristiyanlık ile Yahudilik dinlerinden birer parça alarak ale

min nur ve zulmetten ibaret iki asl ı  olduğuna inananlardan ibaret bulun

duğuna kail olduğunu söylüyor (cilt Il, s .  547) . 
Diniere ve mezheplere dair klasik bir eser yazmış olan Şehristani 'ye 

gelince, onun mütalaaları, Ebu Reyhan'ın izahlarından çok farkl ı  değil

dir. Diyor ki :  Mecuslliğe Din-i ekber ve Mecusilere Millet-i uzma denir . · 

Zira İbrahim Hal i l 'den sonra peygamberlerin daveti onunki gibi umumi 

değildi .  Hiçbirinin, [Tanrının birliği inancına dayanan] Millet-i hanif gibi 

hükümdarlığı ve askerl iği, kuwet ve şevketi yoktu. Bütün Acem hüküm

darları, Din-i İbrahim'e ve kendi ülkelerinde yaşayan halk da hükümdar

larının dinine salik idiler. 
İbrahim zamanında dini fırkalar, iki sınıftan ibaretti . Bunların biri 

Sabillik, diğeri Hanifliktir. Sabiller, Allah' ı  tanımak ve onun emirlerine 

* Bu dinleri belirlemek üzere kullanılan sıfatiardan "ekber" kelimesi ,  en büyük, daha 
büyük manasma gelen; "a'zam"m dişisi olan "uzma" kelimesi de daha büyük, çok 
büyük maneliarına gelen bir kelimedir. Çoğulu "milel" olan "mil let" kelimesi ise, 
din, mezhep ve din topluluğu manasma gelen bir kelimedir.  "Milli" kelimesi de, o 
dini topluluğa ait olan, onunla ilgili bulunan manasını ifade eden bir kelimedir. 
Şehristani'nin Milel ve Nihai adlı eserinin Türkçeleştirilmiş adı da, bu durumda Din
ler ve Mezhepler olmaktadır. 
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muti olmak için ruhani bir mutavassıta ihtiyaç olduğu fıkrindedirler. 
"Eğer siz kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz hüsrandasınız", derler. 
Hanifler ise, "Allah' ı  tanımak ve ona itaat etmek için insan cinsinden bir 
mutavassıta muhtacız", derler. 

Sabiilerin "Ruhaniler" fikri, heykelleri olan yedi seyyareye ve bazı 
sabitelere tapmak şeklini intaç etti. Nücumperestlik ile Putperestlik, Sa
biilerin açtığı bu cereyandan doğmuştur. İbrahim Peygamber her iki 
mezheple de mücadele etti ve Hanifliği müdafaaya memur oldu. Bu su
retle büyük millet ve büyük şeriat olan Haniflikte karar kıldı ve onun ev
ladından olan peygamberler ve bilhassa Hazret-i Muhammed, bu husus
ta en yüksek dereceye ulaştı (s .  1 80, hülasa) . 

Görülüyor ki burada Şehristani, eski Sahillik ile kadim Mecusiliği ve 
Din-i hanifi aynı şey addetmektedir. Ona göre Senevilik, sonradan Me
cusi namını almıştır (s. 1 8 1 ) .  Sahillik ise, ruhanilere itikattan putlara ve 
heykellere ibadet sistemine tenezzül edince bozulmuş ve Putperestliğe 
müncer olmuştur.8 

Ebu Reyhan-ı Birfıni'nin ve Abdülkerim-i Şehristani'nin ifadelerinde 
ıstırap [sıkıntı yaratacak bir durum] bulunduğu inkar edilemez. İşte bu 
gibi mütehassısların, bahisleri bu suretle şüpheli ve karı şık hale getirme
leri, diğer müellifleri büsbütün şaşırtmış ve gördüğümüz gibi mütalaala
rın birbirini tutmaz bir hale gelmesine sebep olmuştur. 

Halbuki bu iki alimin sözlerindeki ıst ırap, bizi tarihi bir hakikatİn 
idrakine sevk etmektedir .  Mütehassı slar, iyi bir müşahedeci gözle ve tam 
manası ile vaziyeti kavramışlar ve bu dinlerin sonraki devirlerde göster
dikleri ayrılıklara rağmen, menşe'de ve esaslarda birleştiklerini görmüş
lerdir. Yalnız bu dinlerin tarihi seyir içinde aldıkları tavırları ve katettik
leri merhaleleri nazar-ı dikkate almamışlardır. Esasen bu cihet nazar-ı 
dikkate alınsaydı, birbirine karı şmış görünen bütün bu dinlerin araların
daki zaman ve mekan farkları ve terakki adımları derhal görünecekti .  

8 Mevzuumuzu ahikadar eden kısım haricinde diğer fıkirlerin tenkidi ayrı meseledir. 
Yoksa Putperestlik, Silbiiliğin neticesi değil, belki mebdeidir. Keza burada yazılan 
tabirler ve isimler, asıllarında görüldüğü gibi aynen yazılmıştır. Halbuki bunların 
çoğu, bugünkü ilim lisanında değişmiştir. Buda'ya, Buzasef; Buhtunnasr'a, Buhtü
nassar denilmesi bu nevidendir. 
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Filhakika Ebu Reyhan tasrih ediyor ki, ilk din Şamanlıktır. Onun na
zarında bu dinde, ister totem denilsin, ister tus veya ongun denilsin, is
ter vesen veya sanem denilsin, Putperestlik vardır. Bu din,  yine Ebu Rey
han'ın tasrihi ile görülüyor ki ,  daha ilk devirlerde Çin'e, Hint'e, Uzakdo
ğu'ya, Horasan'a ve Cenuba yayıl ıyor. İşte İs lam kaynaklarının Sümeniy
ye veya Şemeniyye diye Ç in 'de, Hint 'de, Horasan'da mevcudiyetinden 
bahsettikleri din budur.  

Sonra bu dinde bir terakki adımının bulunduğu da görülüyor. Bu de
virde tabiatta bulunan şeyler, bilhassa su ve ateş takdis ediliyor. Şaman
lık bu mahiyeti iktisap edince, İran 'da i smini değiştiriyor ve Mecusllik 
adını, Hint hududunda ise Muğ namını  alıyor. Sonra diğer bir merhale 
daha katedil iyor. Semavl mabutlar fikri doğuyor. Güneş ve gök cisimleri 
takdis ediliyor. Bu devirde Şamanlığın ist i la hudutları Irak ve Suriye'yi 
de geçiyor. İşte Sahillik unvanı bu devrin mahsulu olmak gerekir. 

Bu dinlerin muhtevasını tahlil ediniz .  Mecusll iğin evvelkinden daha 
mürekkep, Sahilliğin ise Mecusllikten daha mu'di l  olduğunu anlarsınız. 
Şu halde onun daha sonraki bir devrin mahsulü olduğunda şüphe yok
tur. Halbuki müşterek noktalar gözden kaçamayacak derecede vazıhtır .  
Demek ki, daha sonra olan, daha önce olanın tallsi ve eseridir .  Fakat bu 
devirleri ortadan kaldırdığınız zaman, bunlar karmakarı ş ık bir hal alırlar. 

Mecusllik ve Sabillik, Şamanlığın deviriere göre inki şafının bazı 
mıntıkalarda aldığı husus! is imler mahiyetinde görünmektedir .  Bu devir
ler ve bu mıntıkalar nazar-I dikkate alınmayınca, bunların hem birbir inin 
aynı ,  hem de değişik adlar altında farklı şeyler olduğu zannedi l ir .  İşte ıs
tırabın sebebi budur. 

Birunl'nin, "Budasef, halkı Sabilliğe davet etti" demesi ,  Haniflik ile 
Vesenlliği yan yana zikretmesi; Şehristanl'nin Mecuslliği Din-i İbrahim 
addetmesi, devirlerin nazar-ı dikkate alınmamasından mütevell it bir şey
dir. Yoksa verilen malumatın esaslarında hata bulunduğundan veya tah
kiksiz olarak kapalı gözle yazıldığından değildir. 

Bu telakkinin bir dereceye kadar dindarlık tesiri altında meydana 
gelmiş olduğu gizlenemez. Zira dinleri bir menşee irca etmek, din salik
lerinin mutadıdır; bütün dinlerin başlangıcını bir mebdee (Adem Aley
hisselam'a) raptederler. Ebu Reyhan'ın tuttuğu yol ise, bütün dinlerin 
mevcudiyetinden evvel Şamanlığı vaz etmeye ve diğer dinleri ondan 
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üretmeye varıyor; usul her ikisinde de aynıdır_ Lakin çok sonraki devirde 
dahi, dinlerin menşei hakkında tetkikatta bulunan al imler, Totemizmi, 
Animizınİ veya Natürizmi dini inançların başına koymamışlar mıdır? 

Netice olarak şu anlaşılıyor ki, Ebu Reyhan'ın tuttuğu yol, tarihi 
gerçekiere yabancı ve ilmi usule aykırı bir hareket tarzı değildir. Bütün 
dinlerin kaynaştığı bir devirde, bu kaynakların bulunduğu merkezleri do
laşarak eserini yazmış olan bu müşahadeci, her halde bugünkü kaynak
lardan, ves ikalardan ve mahalli mevaddan [cisim veya maddelerden] çok 
daha kıymetli lerine malik idi. Bu ise, onun mütalaalarının ehemmiyetini 
bir kat daha arttırmakta ve Şemeniyye hakkındaki beyanatı, Şamanlığın 
diğer dinler muvacehesindeki vaziyetini ve onlar arasındaki mevkiini da
ha vazıh bir şekilde göstermektedir. 



ŞAMANLIGIN İNTİŞARI VE TESİRİ 

Ebu Reyhan-ı Biruni'nin verdiği malumata ist inaden, yukarıda Şa
manlığın diğer dinler arasındaki mevkiini gösterirken, onun nerelere ka
dar intişar ettiği ve hangi diniere tesir icra ett iği  ve hatta hangi kadim 
dinlerin Şamanl ıktan doğmuş olduğu hakkında, kısa da olsa, bazı fikirler 
edinmiştik. 

Halbuki coğrafi tetebbular ve etnoğrafık tetkikler ve bi lhassa daha 
sonraki zamanlarda iptidai dinler hakkında elde edi len bi lgi ler , Şamaniı
ğın intişar kudretinin, Ebu Reyhan'ın müşahade sahasından çok daha 
geniş bir alana yayılmış olduğunu ve dinler üzerinde yapt ığı tesirin çok 
daha şümullü olduğunu göstermektedir. * 

Mütehassısların Orta Asya'da vukua geldiğini eserleriyle ve del i l le

riyle gösterdikleri ikl im değişikliği hadisesinden evvel , Türklerin ve Türk 
Şamanlığının vaziyetinin zannolunduğundan çok başka türlü olduğu an

laşılıyor. 

Her halde asar [bıraktıkları eserler, izler] ve vesai t i  medeniye i t iba

rıyla Türklerin bugün tasavvur ettiğimizden farklı bir durumda oldukları 
muhakkaktır. * *  

* Nitekim, tanınmış bir d i n  tarihçisi v e  felsefecisi  olan Ninian Sman da, The World 's 
Religions (Cambiridge: Cambiridge Univ. Press, 2 nd ed . ,  1 998)  adl ı  kitabının 
"Merkez! Asya'nın Coğrafi Önemi" başl ıkl ı  bölümünde, Hindistan'ın kuzeybatısı- · 

nın, bugün Afganistan ve Sovyet Merkez! Asyası denilen yere kadar olan bölgenin 
dünya kültürleri için özel bir manası bulunduğunu; Şamanızın'in fikir ve uygula
malarının yayılmasında Merkez! Asya'nın önemli bir rol üstlenmiş olduğunu, çün
kü buradan Tibet' in kuzeyine kadar giden ticaret yol larının Batı i le Çin'i Hindis
tan'a bağladığını söylemektedir (ss. 228-229) . 

** Bu konuda pek çok yazı bulunmakla birlikte, kolay erişilebi l ir yeni bir kaynak ola
rak Yol dergisinin Mayıs Haziran 2003 tarihinde yayımianmış olan 22. sayısında 
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Zira Okyanus'taki birçok adada ve Amerika'nın muhtelif mıntıkala
rında görülen Şamanlık teşkiHitı, itikadları ve merasimi ile Orta Asya 
Türk Şamanlığı arasındaki yakınlık ve benzerlik, asla başka suretle izah 
edilemez. 

Her halde Türklerin oralara Behrenk [Bering Boğazı] yolu ile veya 
sair vasıtalarla taşınmış olduklarını kabul etmek mecburiyetindeyiz .  Ni
tekim son zamanlarda, bu mecburiyeti bize tahmil eden bazı lisanl delil
ler ve etnografık vesaik de keşf ve temin edilmiş bulunmaktadır. · 

Filhakika Türklerin tarihen malumumuz olan devirlerde dahi büyük 
akınlar icra ettiklerine ve büyük göçler vücuda getirdiklerine bakılırsa, 
onların daha ewelki devirlerde aynı vechile göçler ve akınlar vücuda ge
tirdikleri asla ihtimal dışı bir olay olarak görülemez. Bu zamanda ise, Şa
manlığın karşıs ında duracak kuwetli teşkilatlı bir din malum olmadığı, 
daha doğrusu  mevcut olmadığı için, Şamanlık her tarafa alabildiğine yü
rümüştür .  O derece ki, bugün Meksika'da görülen bazı Türkçe kelimele
rin ve bazı dini ananelerin mevcudiyeti, Türk budunlarının bu şekilde ta
şıp,  birçok yere akın etmelerinin eseri olarak kabul edilmek icap eder. 

Zira Amerika'nın muhtelif bucaklarında yaşayan Eskimo'lardaki Şa
manlık akide ve ayinleri, Türkün iptidai Şamanlık devrinin devamı şek
linde mütalaa edilebilecek derece yakınlık ve benzerlik arzetmektedir. 
Nitekim Eskimo dilinin Ural - Altaik bir !i san olduğuna ispat edilmiş na-

yer alan "Amerikan Kızılderi l i leri ve Türk Şamanİzın'nin Ortak Özellikleri" adl ı  
bir yazı, söz konusu iddiayı güçlü bir  şekilde belgelemektedir. Ahmet Ali Arslan, 
bu yazısında, Amerikan Kızılderi l i  kabileleri i le bugün Orta Asya'da güney ve ku
zeydoğu Sibirya'da yaşayan Tuva, Altay, Hakas, Televi ve Saka Türkleri arasında 
bütün canlı l ığı i le yaşayan Türk Şamanlığının ortak özell iklerini, çok çeşitli Batı l ı  
kaynaklara dayanarak vermektedir.  Yazar, "Amerikan Kızılderi lileri bu kıtaya gök
ten gelmedikleri gibi, onların inandıkları yerli Kızılderili Şamanizınİ de yoktan var 
olmamıştır. Amerika Kızılderili Şamanizm'i, büyük ölçüde bir göçle Orta Asya ve 
Sibirya'dan koparak Bering Boğazı üzerinden Amerika Kıta'sına geçenlerin berabe
rinde getirdikleri ve yaşadıkları tarihi kültür hatırasının bugüne kadar canlı l ığını 
korumuş olan gerçek uzantısıdır" (s . 90) , demektedir.  Ahmet Ali Arslan, Sibirya 
Şamanazmi ile Kızılderi l i  Cheyanneler arasında yaşamış veya yaşamakta olan Şa
manizmi birbiriyle karşı laştırırken, 85 kalemlik bir l iste içerisinde, sedece 1 3  tane
sinin taraflardan birinde veya diğerinde bulunmadığına işaret etmektedir (ss. 1 05-
1 07) . 
34 dip notla belgelenmiş olan bu yazı,  Yusuf Ziya Bey'in o zaman söylediklerinin 
bugün daha güçlü bir şekilde belgelenmiş bir i fadesi olmaktadır. 
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zarı ile bakan alimler mevcuttur. Ezcümle ilahiyat Fakültesi 'nin sabık ta
rih-i edyan hocası Mösyö Dumezil bu fıkirdedir. "Bu cihet 1 924'de Aure
lien tarafından ispat edilmiştir" , diyor (Tarih-i Edyan formaları, 1 928 ,  s .  
94) . Yalnız bu  ik i  vak'a, Türk Şamanlığının tarih öncesi devirde vücuda 
getirdiği hareketi göstermekte, onun intişar kudretini ve tesiratını anlat
maya kafi gelmektedir. 

Şamanhkta Diğer intişar Devirleri 

Lakin bundan sonra Şamanlık'ta ikinci bir intişar devri daha görüyo
ruz ki, bu devir için de tarihi vesaik mevcut olmamakla beraber, bazı di
ni tabirler, efsaneler, ananeler ve yer isimleri Şamanlığın yaptığı tesiratı 
canlı bir surette ifade etmektedir. 

Bu devirde Budilik, Zerdüştilik, Yahudilik gibi kitapları, ruhanileri 
ve dini propagandaoları ve teşkilatı mevcut olan dinler henüz teşekkül 
etmediği için, Şamanlığa tesir edecek ve ona karşı duracak mücehhez 
kuwetlerin bulunduğu görülmüyor. Bu zamanda görülen dinler, Mecus-i 
kadim, Sabi-i ula ve ananeye göre Din-i hanifdir. Halbuki yukarıdaki ba
histe, Ebu Reyhan'ın naklettiğimiz beyanatı, bunların, Şamanlık'ta birer 
merhale ve onun İstihalesi olduğunu ve hepsinden ewel Şamanlığın 
mevcut olup, berikilerin onun tesiri altında tekewün ettiğini ve bulun
dukları yerlere göre bu muhtelif adların zuhur ettiğini tamamen göster
miş bulunmaktadır. Nitekim kadim kaynaklarda bu dinlerin daima birbi
rine karıştırılmalarından, aynı menşeden gel ip benzer esaslara istinad et
melerinden ve zahirde görülen farkların çok bir şey ifade etmemesinden 
ileri geldiğini daha önce izah etmiştik. Bu cihet ileride Sahillik'ten ve 
Mecusilikten ayrı ayrı bahsedi l irken daha iyi kanaat verecek şekilde ha
his konusu edilecektir . * 

Bu nokta-i nazar, Ebu Reyhan 'a uyarak Şamanlığı başa koymak ve 
diğer dinleri ondan neş'et ettirmektir. Gerçi bu dinleri bu menşee rab-

• Söz konusu bu iki kısım, kitabın buraya almadığımız kısımlarını teşkil etmiş oldu
ğu için bu yazılada birlikte yayımlanmayacaktır. Yayımlanmayacak bütün kısımla
rın neler olduğu, bu yazının sonuna koyduğumuz köşeli parantezler içindeki me
tinde gösteri lmiştir. 
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tetmek ve diğerlerini ondan çıkarmak, yukarıda bilmünasebe işaret etti
ğimiz vechile bir dereceye kadar iskolastik bir düşüncedir. Lakin bu iti
yat o kadar umumidir ki, yalnız Ehl-i kitap dediğimiz müminlerin siste
mi değil, aynı zamanda fi lozofların ve tarihçilerio kabul ve takip ettikleri 
bir usuldur. 

Filozoflar bu ananevi itiyat ile fikri hareketi bir menşee raptetmeye, 
tefekkür silsilesini bir mebdeden yürütmeye çalışırlar. Bundan dolayı 
bütün tarih ve felsefe alimleri Revakiyye mektebinin müessisi olan Ze
non* felsefesi ile onun tamamen zıddı olan Epikuros felsefesini, keza 
Kelbiyye mektebinin müessisi olan Antisthenes sistemi ile onun tama
men zıddı olan Aristippos'un sistemini ve yine birbirine zıt iki mektep 
olan Eflatun (Platon) ve Aristo (Aristoteles) fel sefelerini kamilen bir 
menşee rapt ve bunlara zıt olan bütün sistemleri de Sokrates' in fikirleri
ne irca etmeye çalışırlar. 

Bu, felsefe tarihçilerince o derece kökleşmiş bir itiyattır ki, muhtelif 
fikirleri bir menşee irca hususunda en ziyade muvaffak olan tarihçi veya 
filozof, en ziyade şereflidir. 

İçtimaiyatçılar ve ruhiyatçılar da aynı zihniyetin tesiri altındadırlar. 
Onlar için de başa muhakkak Totemizm'in ve Animizm'in veya Natu
rizm' in konulması gerekir. Aksi takdirde ilmi hareket edilmiş olunmaz; 
ilim, dağınık fikirleri vahdete götürmek, fikriyat silsi lelerini bir menşee 
raptetmek hamlesinden ibarettir. Hint, Çin, Mısır, Roma felsefelerinin 
herhalde tek menşei olmalıdır. Keza bütün insanlar tek bir babadan gel
miş olmalıdır. Medeniyetin yalnız bir menşei olmalıdır. Bu nazariyeler 
birbirini takip eder. Ve nihayet dinlerin de bir menşei olmalıdır. * *  Avust
ralya iptidallerinde ilk din Taterneilik i le başlar. Fakat Orta Asya Türkle-

* Burada kastedilen, İsa'dan önce 4.  yüzyı lda yaşamış olan Stoa felsefesinin kurucu
su Zenon'dur. İsa'dan önce 1 50-78 yı l ları arasında yaşadığı söylenen Sidon do
ğumlu Epikurosçu filozof Zenon değildir .  

* *  "Sunuş" yazımızda da belirttiğimiz üzere, Yusuf Ziya Bey'in yapmış olduğu itiraz, 
ayrı ayrı menşeler aramaya deği l ,  bütün dinlerin bir kaynaktan veya bir diriden 
çıkmış olduğunu iddia etmeye yönel ik olmaktadır. Zamanla değişikliğe uğramış 
olmakla birlikte, Şamanlık bir i lk Türk dinidir .  Totemizm'den, Animizm'den veya 
Natürizm'den sonra gelen bir din değil ,  şartlar gereği teşekkül etmiş bir din siste
midir. 



ŞAMANLIG IN  iNTiŞARI VE TESiR i  __________________ l 53 

rinde ilk din Şamanlık ile başlar şeklinde bir düşünce, bu mantık ile ha
reket etmeye alışmış olan mütefekkirlerde güçlükle alaka uyandırabilir .  

Filhakika Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi kitabi dinleri, 
Adem Peygambere ve nihayet Din-i hanif'e irca ederler. Bu, vazıhan gö
rüldüğü vechile, insanoğullarını Adem'e raptetmek fikrinin devamıdır. 
Eğer böyle bir vaziyet karşısında kalmak mecburiyeti varsa, yani Adem 
hakkındaki bütün bu ananelere inanmak zaruri ise, Muhiddin-i Ara
bi'nin dediği gibi, onu sonuncu addetmek ve ondan ewel bin Adem'in 
daha gelmiş olduğunu kabul etmek icap eder. Dinler de böyledir. 

ihtimal ki Din-i hanif, ananede görüldüğü vechile ilk dindir. Lakin 
bu hüküm, ilmin ve tarihin bu konuyu aydınlatmasından sonra verilebi
lir .  Keza Nuh devrinden beri mevcudiyeti malum olan Sabiilik, Suriye ve 
Irak'ta üreyen insanların ilk dini olabilir. Çünkü henüz aksi ispat edil
memiştir. Ebu Reyhan'nın sözü ise, bir fikirdir ve delillerle teyit edilme
ye muhtaçtır. Durkheim'in Totemizm' i ilk din olarak vaz etmesi de bir 
fikir olmaktan başka bir şey değildir. Çünkü burada bahis konusu ettiği
miz dinlerin henüz hiçbiri hakkıyla tetkik edilmiş değildir. Bunlar tetkik 
edilmeden, biri veya öteki hakkında verilecek bir karar, her türlü şüpheyi 
ortadan kaldıracak güçte bir hakikat olamaz . 

Gerçi bir dinin, ilk din veya en iptidai bir din olması, en basit dini 
unsurlara malik olması ile diğer fikirlere ve daha basit unsurlara irca edi
lemeyecek vaziyette bulunması ile taayyün edebilir. Fakat bizim bütün 
etrafı ile tetkik edilmediğini söylediğimiz şey zaten bu noktadır. Bütün 
dinler bu nokta-i nazardan tahlil ve mukayese edilmedikçe, verilecek hü
kümler daima tenkit edilmeye ve reddedilmeye mahkum bulunacaktır. 

Nihayet Şamanlığın umumi seyrinde üçüncü bir devir daha bulun
maktadır ki, bu devirde, muhtelif mıntıkalarda doğmuş olan dinlerin Şa
manlıkla anlaşarak ve ondan birtakım unsurları, Ebu Reyhan'nın dediği 
gibi "nevamisi" alarak Türklerin içine girmiş olduğunu görüyoruz .  Budi
lik, Zerdüştlük, Yahudil ik, Hristiyanlık bunlardandır. Budilik ancak Şa
manlık içinde tamamen fani olduktan sonra, Şimal Budiliği namı ile 
Türklerin içerisine girebilmiştir. Zerdüştlüğün hayır ve şer mebdelerinin 
ise, Şamanlığın Ülgen ve Erlik atalarından, yani zulmet ve nur tanrıları 
fikrinden alındığı vazıhan görülmektedir. Yahudilikte ise kahinliğe veri
len vasi ehemmiyet tetkike muhtaçtır. Kehanete en büyük mikyasta 
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ehemmiyet ve kıyınet veren din Şamanlık olduğuna nazaran, aynı şekilde 
Yahudi kahinierin vaziyederi ve kehanetleri ihtimal ki, Şamanlık tesiri 
altında teşekkül etmiştir. Filhakika Türk istila ordularının Suriye ve Mı
sır'a çok kadim zamanlarda girmiş ve eserler bırakmış olmalarına naza
ran bu ihtimal çok daha kuvvet kazanmış olmaktadır. 

Hristiyanl ığa gelince, esasen o, bütün incillerin terkikinden anlaşıla
cağı vechi le ,  münzevi hayat yaşamak, zulme tahammül etmek, kendi za
rarına başkas ına hayırhah olmak, bir cürüm ne kadar büyük olursa olsun 
affetmek gibi tamamen ahlaki mev' izelerden [öğütleden] ibaret tasavvufı 
ve mist ik bir  fikir cereyanı halinde varlığını sürdürmekte iken, I. Kons
tamin zamanında resmi din olarak ilan edildiği zaman, bütün Hristiyan
lar d ini  akide ler ve ayinler narnma derin bir boşluk içinde kalmışlardı _  
İşte o zaman bütün Hristiyanlar, Putperestlik anane ve adetlerini kabul 
etmek vaz iyerinde kalmışlar ve teşekkül eden konsüller birtakım esaslar 
ve akideler vaz etmek mecburiyerini hissetmişlerdir ki, bu hususta ruh
hanın  itt ifak edememesi dolayısıyla vukua gelen itirazlar ve yeni yeni 
mezhepler bunun neticesi olarak ortaya çıkmıştır .  Konsüllerde kabul 
edi len esaslar mevcut dinlerden alınmıştı . Ve yine Putperestlik ayin ve 
ananeler inin idames i  kabu l edilmişti . Şamanlığın birçok adet ve ananele
ri bu suretle Hris t iyan lara da girmiş oldu . İtiraf-ı zünub hadisesi, ayazma 
namı i le  su bürhfın l arında kutsiyet tasavvuru, mukaddes kiliselerin dağ 
başında yapı lması  ananeleri, hatta ihtimal ki, İsa'nın tusuna ibadet et
mek ve ondan hayır ve bereket beklemek ve saire . . .  Bunlar Şamanlığın 
tesiri altında tekevvün etmiş akide ve ananeler gibi görünüyor. Çünkü 
Hristiyanlıktan çok zaman evvel bu adederin Şamanilerde mevcudiyeti 
tamamen malumdur.  Bu böyledir. Nihayet bu vaziyet karşısında, bunla
rın Hristiyanlığa ancak bi lvasıra girmiş olduğu söylenebilir .  

Türkler bu dinlerle temasa geldikleri zamanlarda Şamanlık onlara 
daha yakından tesir ve aksi tes irde bulunmaya başlamış ve bu suretle Şa
manlıkla Zerdüştlük veya Hristiyanlıkla Şamanlık karışarak, bu karışma
dan yeni yeni mezhepler doğmuştur. Müzdekilik, Deysanilik, Merkunilik 
gibi dinler, Baha Ferit, Ebu Şakir, İbn-i Ebi'l-Avca gibi adamların vazetti
ği mezhepler bunlardandır .  

Nihayet sahneye Müslümanlık giriyor. Şamanlığın Müslümanlıkla 
ihtilatından [karışıp birbiri içine girmesinden] birçok mezhep ortaya çı-
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kıyor. Mukannaiyye, Müslimiyye, Babekiyye mezhepleri, Mazyar, Ustad
sis hadiseleri ve diğer bazı hareketler bunların neticesidir. 

Şiilik cereyanı,  İslam'da vukua gelmekle, menşeleri ayrı birtakım ha
reketlerin tesirlerini taşımakla beraber, esasen bu ihtilatın bir neticesi
dir. Evet Şiilik'te İran Mecuslliğinin tesirlerini görmek adettir. Lakin Me
cusilik'te müessir olan ananelerin menşei, hiçbir zaman aranmamıştır. 

Bundan başka Şiil ik'te birkaç İstikametten Şamanlığın tesirlerini 
görmek kabildir. Bir kere onun Mecusllikten ewel ruhlara işlemiş ve ba
kayasını bugüne kadar devam ettirmiş bir vaziyeti vardır ve bu yalnız Şi
llik'te değil, yukarıda tafsilen gördüğümüz vechile, Alevilik ve Sünnilik 
için de böyledir. Sonra Muharrem mateminin menşei itibarıyla da Şa
manlık bahis konusu olmaktadır. Gerçi Firdevsi'nin Şehname' sinde ana
neleri tafsil eden (Siyavuş hakkında yapılan) kadim matem ayininin 
"Hüseyin matemi" halinde yaşamakta olması, bir hisse-i hakikata malik
tir. Ancak "Siyavuş matemi" menşe itibarıyla tamamen "Yoğ" ayininin 
bir devamıdır. 

Keza Alevil ik'te gördüğümüz ananelerden birçoklarının Şiilerde de 
mevcud olduğu malılmdur. Alevilik'te ise, yukarıda yaptığımız mukaye
selerden vazıhan anlaşıldığı üzere, birçok anane, adet ve akide, Şamaniı
ğın devamı mahiyetindedir. 

Sünniliğe gelince, halk Sünnlliğinde yaşayan anane ve adetlerin, ta
mamen değilse bile, ekseriyetle Şamanlıktan ibaret olduğunu daha önce 
söylemiştik. Medrese Sünniliğinin veya kitabi Sünniliğin menşelerinde 
de Şamanlık tesirlerinin mevcudiyetini bazı kadim ilmi kaynaklar bize 
vermektedir .  Ezcümle Reddü 'l-Cehmiyye narnındaki meşhur eseri yazan 
mezhep müessisi İmam-ı Ahmed ibn-i Hanbel (Horasan'da, Merv şeh
rinde H.  1 64 tarihinde doğmuş ve H. 24 1 tarihinde Bağdat 'ta vefat et
miştir) , bu eserinde diyor ki : Horasan'ın Tirmiz kasabası ahalisinden 
mücadeleye muktedir ve çeneli bir adam olan Cehm, birtakım insanlara 
mülaki olmuştu . Bu insanlar Sümeniyyeden, yani Şamanlardandılar. 
Bunlar, kendisine, "Gel seninle münakaşa edelim, eğer bizim delilleri
miz üstün çıkarsa sen bizim dinimize girersin, çıkınazsa biz seninkine 
gireriz" ,  dediler. Bunun üzerine aralarında şu mükaleme oldu demekte
dir: 
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- Sen bir Allah'a itikat ediyorsun, değil mi? 
- Evet. 
- Allah' ını gördün mü? 
- Hayır_  
- Sözünü işittin mi? 
- Hayır_  
- Kokusunu kokladın mı? 
- Hayır_ 
- Ona temas ettin mi? 
- Hayır_  
- Onda temas edecek bir şey buldun mu? 
- Hayır .  
- Şu halde onun Allah olduğunu nereden biliyorsun? 
Cehm hayrette kaldı ve kırk gün kime ibadet edeceğini bilemedi . 

Sonra Hristiyanlardan zındık olanların itikatlarından mülhem olarak, Şa
manlara "ruh da görülmez, tutulmaz" şeklinde bir cevap verdi, ilah . . .  1 

Ahmed ibn-i Hanbel ' in bu fıkrası bize gösteriyor ki, Cehm, Şaman
lardandı . Şamanlardan değilse bile onların tesiri altında kalmış ve onla
rın fikirlerinden mülhem olmuştu . Türk mantığının hasselere verdiği 
kıymetin akisleridir ki, bu münakaşanın Şamanlar arasında olduğuna 
şüphe bırakınıyoL Cehm, şüphesiz olarak bütün Mu'tezile mezheplerine 
ve bugün Sünnilerin iki mühim mezhebi olan Eş'arll iğe ve Maturidil iğe 
tesir etmiş bir adamdır_ 

Fakat burası ,  bu balısin dikkatle tahli l  edileceği bir yer değildir. Ah
med ibn-i Hanbel, Cehm ibn-i Safvan' ı  Şamanlardan veya Şamanların te
siri altında kalmış adamlardan biri olarak gösterdiği halde, çok muhte
meldir ki farkında olmayarak kendisi  de onların tesiri altında veya Süme
niyye'nin, kendi hissi mantığı üzerinde yaptığı tazyikin altında bulun-

1 Ahmed ibn-i Hanbel ' in bu eseri , İ stanbul 'da Revan Köşkü Kütüphanesi 'nde (no. 
5 1 0) bulunarak Darü 'l-Fünun ilahiyat Fakültesi Mecmuas ı 'nda fotoğrafla alınmış aslı 
i le beraber tercümesi Kıvamüddin [Burslan] Efendi tarafından neşrolunmuştur. 
Tercümede bu kısım, Sayı 6, s .  2 8 1  'dedir. Tercüme ettiğim metnin aslı ,  aynı mec
muada s .  3 1 4'dedir. Burada Sümeniyye kelimesi iki defa geçer. Bu hususa dair bil
diğimiz en kadim kayıt budur. 
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muş olsun. Çünkü, Cehmiyye, Allah'ı ,  hiçbir şey değildir diyecek derece
de daima selb sıfatları ile tavsif ettiği ve en geniş manası ile mücerret bir 
ilah tasawuruna vardığı halde, Hanbeliyye, şahsi bir uhlhiyyet fikrine, 
havassa malik ve havass ile [hasselerle] kabil-i idrak olan bir Allah ta
sawuruna müteveccihtir. Bu ise, Şamanilerin yalnız mantık sisteminin 
muktezasından [gerekli kıldığı bir şeyden dolayı] değil , aynı zamanda 
uluhiyyeti her zaman gökte veya bir dağda görmelerinin diğer bir ifadesi
dir. 

Vak'a, hiç olmazsa meselenin tetkike muhtaç olduğunu göstermek
tedir. Sünni mezheplerin en büyük imamı, dini esasları müdafaa eder
ken, Şamanlık bilgilerini ihmal etmemiştir. Filhakika o zamanlarda bu 
mezhepler ekseriyetle Horasan'lı ,  Maveraünnehir'li alimler tarafından 
tedvin ve müdafaa edildiği için, muhitin bunlar üzerinde bıraktıkları te
sirlerin derinliğini ölçmek, ilim için çok kıymetli bir saha olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

Görülüyor ki, Türkler muhtelif diniere girerierken Şamanlığı da be
raber götürmüşler ve yeni dinlerden bazı cihetlerde yeni esaslar almaları
na mukabil, yeni unsurlara silsile halinde onları eklemişlerdir. Söz konu
su ettiğimiz vak'alardan, Şamanlığın ruhlara ne derece nüfuz etmiş oldu
ğunu vazıhan görmekteyiz .  Bazı Türk boyları, ihtimal ki, Şamanlık ile 
Müslümanlık arasında birkaç dine girmişlerdir. Lakin son din ewelkile
rini kamilen sildiği ve unutturduğu halde, yalnız Şamanlık anasırının de
vamına man i olamamıştır. 

Dikkati çekmektedir ki, Türklerin harici diniere sulılkleri daima 
kendi arzuları ve düşünceleri eseri olarak vukua gelmiştir. Uygurlar, Bu
di teyunlarını [ toyınları] * davet ederek şamanlarla mübahase ettirmişler 
ve bunun üzerine Budiliği kabul etmişlerdir. Keza Dokuz Guzlar, Mani 
misyonerlerini aralarına davet etmişlerdi .  Moğol istilası zamanlarında 
muhtelif  din salikierinden heyetierin davet edilmesi hadisesi tekerrür 
edip durmuştur. Bunlardan ewel ise muhtelif Türk boyları , halifelerden 
Müslüman din mübelliğleri göndermelerini istemişlerdi . 2  Fakat daha zi-

* "İslam olmayan Türklerin, Buda dininin din u lu ' su , "  Divanü Lugat-it-Türk, Besim 
Atalay çevirisi ,  Cilt I, s .  274; Cilt IV, ss .  642-643 . 

2 Türklerin bu diniere girişleri, ileride hususi bir bahiste tafsil edilmiştir. 
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yade Türkler, büyük dinlerin teşekkülünden sonra büyük kuwetlerle ve 
güçlü bir şekilde bu dinlerin ortaya çıktığı ülkelere girdikleri zaman, örf 
ve adetlerini kamilen beraberlerinde götürdükleri halde, o ülkelerin din
lerini kabul etmek vaziyetine düşmüşlerdir. Çünkü bu devirde Türklerin 
dinleri teşkilatsız ve misyonersiz olduğu halde, mağlup milletierin dinle
ri, ruhanileri ve propagandacı alimleri ile beraber, kitaplı ve teşkilatlı idL 

Şamanlığın tabii inkişafa tabi bir din olması yüzünden ruhaniler ve 
din alimleri tarafından işlenınemiş olması ,  mücehhez ve propagandacı 
kuwetlere malik dinler karşısında onun kolayl ıkla terk-i mevki etmesine 
sebep olmuştur. 

Filhakika Şamanlığın herhangi bir mütefekkir tarafından tedvin ve 
birtakım esaslar ve düsturlar halinde cem edilmiş olduğunu henüz bil
miyorum.  Gerçi kaynaklarda bu hususa dair bazı kayıtlar yok değildir. 
Ezcümle Kitabü 'l-Bedi' ve't-Tarih 'te Türklerin bazılarında kendilerine 
mahsus bir kitap bulunduğu kaydedilmektedir (s .  2 1 ) .  Lakin burada ki
taptan maksat yazıdır. Türk yazıları hakkında ise İbn-i Nedim'de çok 
kıymetli tafsi lat vardır (s .  1 8 , 20) . "N om" kelimesinin · Türkçe olması da 
bu hususta şüphe uyandırabilir . Lakin mevcut malumat, "Nom"un Budl 
kitaplarına Türklerin verdiği bir isim olduğu merkezindedir. Hatta bu 
kelimenin diğer din kitaplarına veri lmiş bir isim olduğu ve Manilerin ki
taplarına aynı ad konulduğu için, Barthold bu kelimenin bugüne kadar 
Moğolca'da muhafaza edilmiş olduğunu iti raf ettiği halde, kelimenin 
Mani ıst ı lahından olduğu fikrine zahib olmuştur (Orta Asya Türk Tarihi 
Hakkında Dersler, İstanbul :  Türkiyat Enstitüsü,  1 927 ,  s. 49) . Halbuki Di
vanü Lugat-it-Türk, bu hususta sarihtir .  Ve Mahmud Kaşgari, kelimeyi 
Çiniiierin de bütün dinler manasma kullandıklarını ilave etmektedir 
(Cilt III, s .  1 00) . 

Mamafıh Türklerde dini ve mukaddes kitapların mevcudiyeti hak
kında herhangi bir malumata sahip olmayışımız, hakikatta bunların ki
taplarının bulunmadığına delil olamaz . Bir ihtimal olarak, İranllerin Me
cus-i kadlme ait kitaplarının İskender istilası zamanında kamilen imha 
edildiği şekilde, Türklerin, zaten vesaitin müşkülatı yüzünden mahdut 
olan kitaplarının da imha edilmiş olması mümkündür. Nitekim Ha
rezm'in ve kutsal kitapların Kuteybe tarafından imha edildiğini, Ebu 
Reyhan, Asar-ı Bakiye'de bildirmektedir. Aynı zamanda Türklerin muha-
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rip bir millet olarak birçok kavmi kendilerine düşman etmesi ve bunun 
her fırsatta bu gibi tahribata tesir etmiş olması da düşünülebilir. 

Türk Şamanlığından aldığımız intibalara, Şamanlıkta itikatların da
ima tahawüle ve tekamüle tabi olduğuna, ayinlerin şahsi usullerle ve ce
miyetlerin ihtiyaçlarına göre tanzim edildiğine ve duaların karnların he
yecanına göre değiştiğine bakıl ırsa, bizim açımızdan bir kitabın varlığı 
hususunda müspet bir netice beklemek doğru bir şey değil gibi görünü
yor. 

Bundan başka kitap fikri, peygamber fikrini de zaruri kılar. Türkler
de peygamber fikrini ifade edecek kelimeler mevcut olmakla beraber, 
peygamberler hususunda yukarıda izah ettiğimiz vechile, kanaat verici 
deliller de yoktur. Mahmud Kaşgari'nin bahsettiği Tanrı kulu Kulbak, bir 
zahitten başka bir şey değildir. * Keza kitap fikri, vasıta-i tebliğ olan me
lek fikrini de mutazammındır. Mahmud Kaşgar!, melek fikrinin Türkler
de mevcut olmadığını tasrih ediyor. Diyor ki: İki veya daha ziyade adam 
arasında risalete [elçiliğe] "Yumuş" denir. Melek kelimesinin mefhu
munda risalet manası mündemiç olduğundan, melek fikrini ifade etmek 
için "yumuşçı" demek mümkündür. Fakat Türk katiyen melek ismini 
bilmez (Cilt III, s .  9) . 

Buna mukabil karnlar daima tanrılada münasebettedirler .  Akçoralar 
melek rolünü ifa ederler ve ekseriyetle oymak beylerinin ataları, tanrıla
rıdır ve böylece devam eder. Şu halde, kitap meselesi burada pek bahis 
konusu olmamak gerekir. 

İşte bu cihetlerdendir ki Şamanlık, kendi saf seeiyesine ve ruhların 
içine sinmiş olmasına rağmen, teşkilatsız ve müdafaasız kalmıştır. O, ru
hi ihtiyaçlara ve fıtri temayüllere uygun olduğu derecede kendi kendine 
yaşamış ve muhtelif ülkelerde kendini yaşatmıştır .  Lakin mücehhez ve 
misyonerli dinler, ona yine bu sebepten dolayı kolaylıkla hakim olmuş
lardır. Türk dini vaziyetinin bu şekilde bulunması, bize kadim Türk dini-

* Besim Atalay' ın Divanü Lugat-it-Türk çevirisinde, bu şahıs için şu bilgi verilmekte
dir: "Bir Türk tapganının, din ulusunun adıdır .  Balasagun dağlarında bulunurdu. 
Anlattıklarına göre, bir gün sert bir kaya üzerine Tengri kulu Kulbak' diye yazar; 
yazı,  apak meydana çıkar; bir de bir ak kaya üzerine bu yazıyı yazar; yazı ,  kara ola
rak belirir. izleri bugüne kadar durmakta imiş" (Cilt I, ss .  474-475) . 
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nin diğer diniere olan tesirlerini ve sonradan Türklere giren diğer dinleri 
burada ayrı ayrı bahis konusu etmek ve hakiki vaziyeti ona göre tespit 
etmek mecburiyetini tahmil etmektedir. 

ittisal  Nokta ları Bakımından 
Bir Tasnif 

Şehristani, dinlerin birbirine karşı mevkiini tayin etmek için şöyle 
bir tasnif yapmaktadır: 

İnsanlar din hususunda ya başkalarından istifade ederler, yahut ken
di reyleriyle hareket ederler. Başkalarına itaat edenler, din salikieridir ve 
din, itaat demektir. Reyinde müstebit olanlara ehl-i hava namı verilir; 
bunlar fıtrat-i selimeye, akl-i kamile ve zihn-i safiye itimat ederler. 

Din salikierinden muhakkak bir kitaba istinat edenler, Yahudi, Hris
tiyan ve Müslümanlardır. Kitapları olduğu şüpheli bulunanlar, Mecusiler 
ve Manilerdir. 

Rey ile hareket edenler, eğer hudut ve ahkam tanıyeriarsa "Sabi-i 
ı1la"dır. Kitap ve şeriat alıkarnını tanımıyeriarsa filozof, dehri, putperest 
ve berhemenlerdir. 

İbrahim'e nazil olan "Suhuf' şüpheli kitaptır. Bunda ilmi usuller ile 
arneli yollar gösterilmiştir. ilmi olan kısım hilkatten, ezeli hikmetin hu
sulünü gösteren nizarn aleminden, takdirden ve hidayetten bahseder. 
Arneli olan kısım ise, nefsin tezkiyesinden, Allah' ı  zikretmek ve ona iba
det etmekten, dünyevi şehvetleri atarak, uhrevi saadete gönül bağlamak
tan bahseder. 3 

İbrahim zamanında dini fırkalar iki sınıftan ibaret idi .  Biri Sabillik, 
diğeri Din-i hanifti . Din-i hanif ve Mil let-i İbrahim, bütün Acem hü
kümdarlarının salik oldukları Mecı1slliktir. Buna Din-i ekber ve Millet-i 
a'zami de denir. Sahillik ise, peygamber ve kitap fikrini reddedip ruhani
lere ve heykellere inanmaktır ki, putperestlik bunun tereddi etmiş [soy
suzlaşmış] bir şeklidir .  Şehristani, işte dinlerin birbirine karşı vaziyederi 
ve aralarındaki esaslı farklar bundan ibarettir, demektedir. 

3 Bunları, Şehristani, Kur 'an'daki sfırelerde İbrahim'e tahsis edilen ayetlerden çıkar
mış ve bazı ayetlerin de neler olduğunu göstermiştir, (Milel ve Nihai, s .  1 79) . 
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Şehristani'nin burada Sabiiliği din harici, "ehl-i rey" addetmesi, 
bunların "ehl-i kitap" olmadıklarını ve nev-i beşer diye peygamber tanı
madıklarını göstermek içindir. Yoksa Sabiiliği diğer dinler gibi mütala
acia kusur etmiş olmasından dolayı değildir. 

Bununla beraber Şehristanl'nin bu tasnifinin tamam olabilmesi için, 
daha sonraki ve mürekkep dinlerin bu sınıfıara ne suretle irca edildiğini 
göstermesi lazımdı . Ne var ki bu kitabında bahsettiği dinlerin bu tasnif 
içerisindeki mevkiini tayin etmiyor. Bunları tasnife sokmak için, yine 
onun yaptığı gibi mürekkepten basite doğru geriye giden (kahkarl) bir 
usul takip ederek, şöyle bir tefrik ve taksimi i lave etmemiz  icap eder. 

Uluhiyyeti kabul edenler, eğer Allah'ın vahdetini ve onun alem-i şu
mu! olduğunu kabul ediyorlarsa, Müslümanlık; vahdeti kabul edip de, 
Allah'ın mevkiini, yani bir ülkeye ve bir millete mahsus olduğuna veya 
"milli" olduğuna itikad ediyorlarsa, Yahudiliktir. Bu akide .  her milletin 
kendine mahsus bir ilahı bulunması fikrini tazammun ettiği  için, Yahu
diler bilahare bu akideyi tashih etmişler ve Yehva'nın, bütün insanların 
Allah' ı  olmakla beraber, Yahudileri suret-i mahsusada mümtaz ve kendi
ne has kılmış bir millet olarak kabul ettiği fikrini i leri sürmüşlerdir. 

Vahdeti kabul etmeyenler, taaddüd-i ilahe kail olanlardır. Bunlar 
eğer ilahi uknumların müteal olduklarını ve aralarında imtizac ve ünsi
yet bulunduğunu kabul ediyorlarsa, bu Hristiyanlıktır .  J\Ievcut incillerin 
üçü, vahdet akldesini müdafaa eder. Yalnız İskenderiye mektebi tesiri al
tında Mısır'da yazılmış olan birinde teslis fikri vaz edi lmiştir ;  bilahare bu 
fikir umumlleşmiştir. 

Hristiyanlıkta vahdet fikrini takip eden Nasturil iktir ;  diğerleri taad
dü-i ilah fikirlerinin tesiri altında kalmışlardır .  Melkaniler, zahirde vah
deti kabul ettiklerini söyledikleri halde hakikatta tesliscidirler. Bu sebep
le bunlar da Yakubller gibi taaddüd-i ilahe kai l olanlar zümresindendir. 

Eğer Allah inançlarının arasında mukarenet [yakınlaşma] yerine te
zat varsa, umumiyede bu diniere Seneviyye namı verilir. Seneviyye, iki 
mebde kabul eden din manasınadır. Bir Allah' tan ziyade iki, üç ve ilahi
rihi . . .  ilah veya mebde kabul edenlere de bu nam verilir . Bütün kaynak
larda, nerede Şamanlık'tan bahs olunursa, yanında Senevilik de beraber 
zikr olunuyor. "Seneviyyetü'n-Sümeniyye" denir ki, burada "Seneviyye" ,  
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taaddüd-i ilahe kail olan dinler manasınadır. Halbuki Şamanlığın doğru 
mevkii burası değildir. 

Seneviyye'nin kabul ettiği mebdeden biri esas, diğeri fer'i ise, bu 
Mecusiliktir. Mecusilik'de bu açıdan vahdet-i i lah fikri görüldüğü için, 
buna Şehristani Din-i hanif ve Büyük din diyor. Buna Hintliler din-i 
Muğ, İranller ise Din-i kebir derler. 

İki mebdenin her ikisi de kadim ve ezeli ise, Zerdüştiliktir. Zerdüşti
lik, Şamanlık ile Mecusiliğin ihtilatından [karışmasından] ibarettir. Şa
manlık ile Zerdüştiliğin ihtilatından Müzdekilik ve Kiyanilik dinleri doğ
muştur. Bunlar üç mebde kabul ederler. Şamanlık ile Hristiyanlığın ihti
latından Manilik; Zerdüştilik ve Hristiyanlığın ihtilatından Deysanil ik ve 
Merkunilik dinleri vücuda gelmiştir. Merkunilikde de üç mebde fikri 
mevcuttur. Lakin bu üç mebde Hristiyanlığın tesiri ile değil, Şamanlığın 
bir eseridir. 

Taaddüd-i ilah' ı  kabul edenler, mütaal i lah tasawuruna malik değil
lerse, ya unsurların timsallerini veya cinslerin misallerini mabut ittihaz 
ederler, yahut güneş, ay ve yıldızları takdis ederler ve nihayet atalara, 
tuslara taparlar. Bu üç merhale, Şamanlığın üç devrine tekabül eder. So
nuncusunda o, diğer iptidai dinlerle müşterektir. İkincisinde Sahillik ile 
itti sal hattını gösterir. Birincisinde Yunan kadim dini ile aynı mahiyette
dir .  İşte ittisal noktalarının mevcut olması ,  esaslarda ve mahiyetinde iş
tirak bulunması dolayısı i ledir ki, daha iptidai devirlerde bulunan ve da
ha kadim unsurları ihtiva eden dinin diğerini vücuda getirdiği veya onun 
üzerinde tesir icra ettiği meselesinin mevzuubahis olmasını, bu husus 
muhik [haklı ve doğru] kılmaktadır .  

Burada dinlerin hakiki tasnifi mevzuubahis değildir. Hakiki tasnif, 
iptidai dinlerden ve basitlerden başlayarak, gittikçe mürekkepleşen ve 
umumileşen esasların tarihi siyeri ve dinlerin tekamül safhalarının sırası 
takip edilmek sureti ile vucuda getirilebilir. Bu takdirde dinlerin yekdi
ğerine karşı mevkileri ve birbirinin başka nam altında devamı veya mü
şabihi olduğu ve hangisinin diğerlerine tesir yapmak mevkiinde bulun
duğu, daha iyi anlaşılabilir. Burada maksat, Şehristanl'nin eserinde mev
zuubahis ettiği dinleri , onlara verdiği tarifiere ve izahiara göre umumi ve 
fasıl hatları ile çizmek ve birbirine karıştırılmakta olan dinlerin umumi 
hatlarla mevkiini göstermeye çalışmaktır. 
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Umumiyede herhangi bir ilmi tasnif güç bir şeydir. Bilhassa dinlerin 
tasnifi çok mühim olmakla beraber, daha güç bir şeydir. Bundan dolayı 
Şehristani'nin kısaca yaptığı şey ve eserinin münderecatından çıkarılan 
çerçeve, yalnız dinler hakkında mücmel fikirler verebilir; yoksa ilmi vu
zuh namına hiçbir şey ifade etmez . Bu ise sebepsiz değildir. 

Çünkü evvela Sabiil ik, Din-i hanif ve Mecusil ik gibi dinlerin medlül
leri tamamen tayin edi lmiş değildir. Saniyen, mesela putperestlik denil
diği zaman, bunun birçok şekilleri vardır .  Sanerne tapanlar, vesene4 ta
panlar, fetişe tapanlar, toteme tapanlar kamilen putperestlik namı altın
da mütalaa edilebilir. Eski Türkler Budilere putperest derler. Keza Müs
lümanlar, Hristiyanlara putperest derler. 

Sonra mesela, Şamanlığın muhtelif devirlerde muhtelif şekiliere İsti
hale ettiğini ve siyasi hayata tabi olarak dini tekamül merhaleleri geçirdi
ğini gördük. Ne var ki, bütün bu tahavvüller içinde onun "Şamanlık" ün
vanını muhafaza edecek imtiyaza sahip olduğuna ve zati hassesi bulun
duğuna şahit olduk. Bu hasseler kısaca, iman hususunda atalara, dağ, te
pe, su, ateş, yer ve gök gibi unsurlarda uh1hiyyetin timsalini görmek, 
ibadet hususunda dini ayinleri, sihri mahiyette yapmak, muamelat husu
sunda da şeriat fikrini din mefhumuna karıştırmamak gibi esaslardır. La
kin bu zati imtiyaz hasseleri, diğer bir dinin bina edildiği esaslarla muka
yese edilemez. Bu, umumi bir mahzurdur ve diğer dinler için de aynı 
vechile caridir. 

Belki, bütün bu müşkülata iktiham ederek [katlanarak] tarihi siyeri 
takip ile bir tasnif yapmak mümkün olurdu . Lakin, tetkik edeceğimiz 
İran ve Suriye dinleri ki bunlar, Müslüman milletierin evvelden salik ol
dukları eski dinlerini teşkil etmekte ve dini kitaplarda ve ilmi menblarda 
mevki tutmaktadırlar, bunların ne tarihi, ne de hutut-u esasİyesi [ana 
hatları] hakkında aradığımız malumatı bulamıyoruz. Nihayet bu vaziyet 

4 "Sanem",  madeni maddelerden yontulmuş ve işlenmiş dökme putlara; "vesen" ise, 
taşlardan ve tahtadan yapılmış putlara denir. "Fetiş" ,  ekseriyetle yapılmış olmayan 
bir taş veya kemik parçası, t ı lsımlı bir hamaylı veya nazar-ı dikkati çekecek bir şeye 
denir. Bunlar arasında olduğu gibi, "totem" ile "ongun" veya "tus" arasında da aynı 
farklar gözetilebilir . 
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bizi, bu dinler muvacehesinde müspet bir hakikat yerine, menfı bir mev
cudiyet tasavvuruna sevk ediyor. 

Şu anlaşılıyor ki, kitabi dinler, hilkattan beri insanlara hak yolunu 
göstermek için peygamberler gönderildiğini bir kere esas olarak vaz et
mişlerdir. Bu peygamberler aynı mebdeden hareket etmeye ve aynı tebli 
gatta bulunmaya memurdurlar; sistem onu iktiza eder. İşte peygamber
lerin tebliğ ettiği bu doğru yol, "Din-i hanif'' ve bunun mukabili ise sa
pıklık, yani "Sabiilik"tir. Bu fıkirde vazıhan görülüyor ki, Sabiilik dininin 
menfı bir vaziyeti vardır. Din-i hanif de, taazzi etmiş [uzuv peyda etmiş, 
şekil kazanmış] bir şe'niyyete değil, mevcudiyeti devam ettiği farz edilen 
bir dinin veya dinler silsilesinin zihni enmuzecini [örneğini] ifade eder. 
Bu cihet, bu dinler hakkında elde ettiğimiz malumatı tamamen gördük
ten sonra daha kuvvetle kendini gösterecektir. 

Mecusilikte de aynı hali görüyoruz. Mecusilik, muayyen ve şe'niyye
te, bir hakikata tekabül etmiş, mahdut bir çerçeve içinde yaşamış husus! 
bir din gibi görünüyor. Ateşi takdis eden bütün diniere verilen bir unvan 
gibi mütalaa ediliyor. Peygamberler ve mukaddes kitaplar tarafından 
müdafaa edilen bütün diniere Din-i hanif, bunun mukabilindeki bütün 
diniere ise Sabiilik unvanı verildiği gibi, ateşi te'lih eden [tanrılaştıran] 
bütün diniere de Mecusilik namı verilmiş gibi görünüyor. 

İran dinlerinin ateşperestlikten maada diğer mümtaz bir hassesi da
ha vardır: İki mebde kabul etmek, yani Senevil ik. Senevilik, tamamen Şa
manlık tesiri altında İran dinlerine girmiş olduğu halde, bilahare İran 
dinlerinin hassa-i farikası haline gelmiştir .  Bütün İran dinlerinde bu vas
fı görüyoruz .  Mecusilik unvanı bu sebeple Seneviliğe de tamim edilmiş 
ve ekseriytle Senevi diniere de Mecusi denilmiştir. 

* 

* * 

Prof. Yörükan'ın Atatürk'ün isteği üzerine yazmış olduğu Müslüman
lıktan Evvel Türk Dinleri adlı kitap, bu noktadan sonra, Türklerin benim
sedikleri ve belli bir zamandan sonra büyük kısmıyla terk ettikleri dinle
ri aşağıdaki sıra dahilinde incelemeye devam etmektedir :  
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Ç i n  d i n l e ri .  H i nt d i n le ri .  i s l ô m  kayn a k l a rı nd a  H i nt l i l e rde mevcut o l d u ğ u  
b i l d i ri l e n  m u hte l if d i n l e r. B u dil i k .  

i ra n  v e  S u riye d i n l e ri .  B i r  ta sn if .  Mec usil i k , Sô b iil i k ,  D i n - i  ha nlf .  Kadim 
Mecusil i k  it i ka d l a rı y la  Ş o rna n l ı ğ ı n  m ü nase beti . S ô b ii putl a rı n  menşe i .  

Türk lerde  d iğer  d i n ler .  B u dil i k ,  Zerd ü şt l ü k ,  Ma n i l i k . Tü rk le ri n b u  d i n ler le  
te m a s ı ,  za m a n  ve m e kô n ı .  M üzdekil i k  (Mezd ekll i k) ve H u rremil i k .  Merk u 
nil i k  v e  Deysô nil i k .  Ya h u d i l i k  v e  H rist iya n l ı k .  (Zerd ü şt d i n i n i n  a kide ler i ,  
a na ne l er i  ve Ş a ma n l ı k  i l e  m ü na se bet i ,  Ma n i l i k ,  Ma n i ' n i n  hayat ı , Ma n i  
a kide l er i ,  n u r  v e  zu l m et b a h s i ,  i ba d et v e  d i ni e m i r le r, bu  d i n  h a kk ında  
u m u mi m üta l ô a  ve  baz ı  f i k i rle r in  ten k id i .  H u rre m i yye d i n i  ve  kadim Müz
dekil i k .  Ma ruf Müzdek' i n  hayat ı  ve  d i ni esa s l a r ı ,  bu  d i n i n  Ateşperestl i k l e  
m ü na sebet i .  M üzdek'te kad ı na işt i ra k ,  m ü l kiyet i n  ref ' i v e  i ba h e  mese les i 
n i n  h a k i ki şek l i  v e  b i r  ten k id . Merku nil i k, Deysô nll i k ,  Ya h u d i l i k  v e  H ri st i 
ya n l ı k .  Bu d i n ie re k ı sa  b i r  naza r . )  

Yusuf Ziya Bey, ağırlıklı olarak bu dinlerin esaslar ını  vermeye çalı
şırken, Şamanizmin bunlar üzerindeki etkilerini göstermeye ve Ata
türk'ün isteği üzerine Müslümanlıktan Sonra Türk Mezhepleri ( 1 932)  adıyla 
yazdığı ikinci kitabında da Türk Müslümanlığı üzerinde yaptığı  etkilere 
ışık tutmaya devam etmektedir . ]  
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Musa ( H z .  Musa ) :  3 3 ,  96 ,  1 25 ,  1 26 ,  1 44 
Musa Baba : 86 
Musa h i p  kurbanı : 1 20 
Musevlli k :  1 1 ,  1 02 ,  1 43 
Musu l :  1 39 
Mutahhar b .  Tahir ei-Makdisi: 1 30 
Mübadele keli mesi : 30 
Mücahid : 1 45 
Mühmele :  1 30 
Müsli miyye : 1 5 5 
Müslüman dü nyası : 61 
Müs lüman Türkler :  41 , 53 ,  1 09 
Müslümanlar :  23 ,  6 1 , 1 03 ,  1 32 ,  1 40 ,  

1 60 ,  1 63 
Müslü man l ık :  1 1 ,  3 1 , 45,  53 ,  60, 66, 75 ,  

84 , 85 ,  93 ,  94 ,  98, 1 04, 1 1 1 ,  1 1 3 , 
1 24 ,  1 25 ,  1 34,  1 43 ,  1 53 ,  1 54,  1 57 ,  
1 6 1 

Müslümanl ıktan Ewel Türk Din/eri: 7 ,  
8 ,  9 ,  1 1 4 ,  1 64 

Müslümanlıktan Sonra Türk 
Mezhep/eri: 7, 9, 24, 97, 1 1 0 ,  1 1 4,  
1 65 

Müşahhas  fiki rlere kıymet verme 
(Tü rklerde ) :  83 

Mütevalller :  1 1  O 
Müzdeklli k :  1 1 ,  1 03 ,  1 54, 1 62 ,  1 65 

Nasir-ı TOsi: 87 
Nasr Samanı: 73 

N 

Nasturll ik :  1 6 1 
Naturizm: 8, 1 1 ,  1 4 ,  1 6 , 1 8 , 47, 50, 

1 2 1 ,  1 48 ,  1 52 
Nazarlı k :  39 
Necmettin Sadık :  30 
Nefesler: 23, 83, 84, 88 
Nerşahf: 91 
Nesefi: 1 28 
N evrasten ik  evsaf:  76 
Nevruz g ü n ü :  57, 68, 90, 1 41 
Nicholson, Shi rley: 1 26 
Ni legey: 58 
Niyaz, Niyaz etmek: 2 1 , 36,  63, 86, 92, 

1 08 ,  1 1 7  
N iyet kuyusu : 99 
Niyet: 72 
Noker: 32 
Nom: 1 23 ,  1 58 
Noyan,  Bedri : 8 
Nubya Zenci leri : 44 
Nucumperestli k :  50 
Nuh devri : 1 53 
Nuh  d in i :  1 45 
Nur  mefhumu :  60 
Nur  tanrısı : 1 53 
Nurdan yaratı lma:  87 
Nure Sofu : 90 
Nücumperestlik :  1 46 

o 

Ocaklı lar: 27, 28,  74, 8 1 , 89, 90, 94, 95 
Od Ana: 63 
Od Ata : 57, 63 
Oğuz Ata : 58 
Oğuz Destan ı : 25  
Oğuz Han : 57, 60 ,  7 1  
Oğuz töresi : 53  
Ohri Gölü : 36 
On ik i  imam: 86 , 87, 1 43 
On i ki ler :  93 
Onat, Hasan :  7 
Ongun ,  Ongunlar:  1 6 , 1 7 , 23 ,  49 , 50, 

67, 1 47 ,  1 63 
Orhun Abideleri : 58,  70, 73 
Orta Asya Türk Boyları : 9, 43 , 1 50,  1 52 
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Orta Asya Türk Tarihi Hakkında 
Dersler: 62 ,  1 04,  1 58 

Orta Asya : 9 ,  36 ,  43 , 44, 52 ,  62 ,  68,  83 ,  
1 04 ,  1 1 4,  1 1 5 , 1 28 ,  1 32 ,  1 36 ,  1 44 ,  
1 49 ,  1 50 ,  1 52 ,  1 58 

Ortacı Su ltan :  99 
Osmanlı hanedanı : 28 
Osmanlı hükümeti : 96 
Otman Baba Vilayetnamesi :  95 
Otman Baba : 28,  35, 95, 97, 98 
Oymak beyi / beyleri : 66 ,  68,  69 ,  73 ,  88, 

89, 1 02 ,  1 04,  1 59 

ö 
Ökeday Kaan :  69 
Ölmeden evvel ölmek: 76, 92, 93 
Ölüm rumuzu , Ölüm temsi li : 32, 40, 41 , 

45 
Örümcek Baba : 39 

Paulus:  1 24 
Peçenekler: 23 
Pederi ai le:  50 

p 

Pederşahi aile: 48 , 49 , 50 
Peygamberler: 87, 1 25 ,  1 26 ,  1 30 ,  1 4 1 , 

1 42 ,  1 44 ,  1 45 ,  1 59 ,  1 64 
Peygamberlik :  60, 1 41 
Pir divanı : 27 
Pirler :  27,  1 06 
Pi şdadiyan sultanları : 90 
Pişdadiyye : 1 40 
Pitagoras : 1 42 
Politeizm : 1 3  
Portarya Kadın :  39 
Potlaç : 71  
Psychomental Complex of the Tunguz : 

1 33 
Put/ lar: 1 7 , 1 34 ,  1 3 5 ,  1 46 ,  1 47 ,  1 54 
Putperestli k :  1 7 , 99,  1 22 ,  1 46 ,  1 47,  

1 54,  1 60 ,  1 63 

R 

Radloff: 56 
Ragıp Hu iOsi : 36 ,  62 ,  1 04 
Rakı ayini ( Rakı merasimi ) :  9 1 , 1 07 
Rakı : 63 ,  9 1 , 93 

Raks/ lar: 29 ,  3 1 , 37,  42 , 44 , 50, 56 ,  63 ,  
72 , 76 , 78, 79 , 80, 82 ,  93 ,  1 07 ,  1 25 

Ratıt Berk Semendüne:  87 
Reb Za lman : 1 26 
Reddü ' / - Cehmiwe: 1 55 
Resmi mezhep : 1 09 
Resul fi kri : 5 1  
Reşideddi n :  1 5 , 1 6  
Reşit Galip :  5 1  
Revakiyye mektebi : 1 52 
Revan Köşkü Kütüphanesi : 1 56 
Rıza Nur Bey : 59 ,  67 
Rig Veda :  1 1 9 
Risa/e- i Kaygusuz : 1 06 
Risa/e- i Kaygusuz : 1 06 
Riyazet çekmek: 1 4 , 
Riyazet devresi : 1 20 
Roma felsefesi : 1 52 
Roma:  1 52 
Romanya Baballeri : 96 
Romanya : 28, 96 
Ruh fi kri : 1 7  
Ruhçuluk:  1 3 , 1 7 , 47 , 50 ,  5 1  
Ruhiyatçı lar: 1 3 , 1 52 
Ruhsat: 28,  90 
Rum köylüler :  41 
Rum vilayeti : 96 
Rum ,  Rum d iya rı : 1 1 8 , 1 40 
Rumeli Alevileri : 3 1  
Rumeli : 2 8 ,  3 1 , 3 6 ,  3 7 ,  41 , 1 00 
Rus ortodoks papazları : 1 1 5  
Rusya : 36 
RCız-i ceza : 61 
Rüya tabi rleri : 40 

s 

Sabie :  1 44 
Sabii i brah imiyye : 1 44 
sabi - i  Cı la :  1 5 1 ,  1 60 
Sabiller: 1 42 ,  1 44, 1 45 
sabiili k :  5o, 1 21 ,  1 38 ,  1 42 ,  1 43 ,  1 45 ,  

1 46 ,  1 47 ,  1 5 1 ,  1 53 ,  1 60 ,  1 62 ,  1 63 ,  
1 64 ,  1 65 

Sadettin Köpek: 98 
Sadri Maksudi: 5 1  
Safevller: 1 1 3  
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Sağdıç,  Sağdıçl ık fi kri : 22 ,  32 ,  45 ,  93 
Sağdıçlı k merasim i :  32 
Sahih - i  Buharl: 1 24 
Sahip ve musahip ayi n i :  9 ,  3 1 , 32 
Sahip ve musahip olma: 32 ,  93 
Sahir mefhumu :  75 
Sahv hali : 1 07 
Saibe (adanmış deve ) :  70 
Saka Türkleri : 1 50 
Sakal- ı  şerif: 67 
Sakal ibe: 1 1 8 
Sakış gün ( hesap günü ) :  6 1  
Sakyamuni : 1 36 
Satur Kazan :  71 
Sami d in ler :  53  
Samih Rifat : 51  
Samiler:  1 26 
Samir'iler: 1 42 
Samoyed ler: 53 
Samuel l l :  1 25 
Sanem : 1 63 
Sanerne tapanlar  / Sanemperest l i k :  1 34 ,  

1 6 3 

Sarı Kız Tepesi : 6 5 ,  86 

Sarı Kız :  37 ,  49 . 5 1 . 57 .  6 5 .  79 . 86 

Sarı Kızla r :  49 . 5 1 . 57 .  79 

Sarı Saltuk :  36.  97 

Sarı Su ltan :  39 

Sarı kavak :  90 

Sau l :  1 25 
Saz ve sema :  3 1 , 9 2 ,  1 08 

Sedeften insan ın  zu h u ru :  87 

Sekr hali : 1 07 
Selanik :  36 ,  99 
Selçuklu dönemi : 97 
Selçukname: 26 
Sel e dedesi : 94 
Sele oymağı : 90 
Selefiyye : 1 1 1  
Selman-ı Farisi: 87 
Sema:  3 1 , 32 , 92 ,  93 , 1 08 
Semav'i d in ler: 1 42 
Semav'i mabutlar: 1 47 
Semav'i Natürizm : 1 4 , 50 
Semerkand : 28 

Seneviyye : 1 30 ,  1 3 1 ,  1 44,  1 6 1 ,  1 62 
Seydişehir :  95  
Seyit Battat Hikayesi :  1 1 7 
Seyitgazi : 27,  28 
Seylan adası : 1 38 
Seyyid Cürcani: 1 28 
Sewid- i Battat Gazi Tarihçesi ve 

Divam : 95 
Shamanism : 1 26 
Shirokogoroff: 1 33 
Sığı r :  23 ,  40, 70, 75 ,  97 
S ı rat köprüsü:  80 
Sırdan geçme: 93 
S ı r ri mezhep: 1 09 
S ib irya Şamanizmi : 1 1 5  
S ibirya Tonguzları : 5 3 ,  1 33 ,  1 37 
Sifr- i Huruc: 1 25 ,  1 26 
S ih i r :  1 8 , 22 ,  23 ,  24, 40 , 75 ,  8 1 , 1 1 2 ,  

1 1 3 , 1 23 ,  1 24 ,  1 25 
Sihi rbaz/ lar: 3 1 , 41 , 44 , 5 3 ,  75 ,  8 1 , 

1 33 ,  1 37 
S ihri ayin (si h ri merasim ) :  1 7 , 40, 41 , 

42 , 5 3 ,  54, 65 ,  66 ,  75 ,  77, 82 ,  92 ,  
1 23 ,  1 24 ,  1 25 

Sinsi oyunu :  1 00 
Sipehsaliir Risa/esi :  96 
Siva deni len büyük put: 1 32 
Siva mezhebi : 1 38 
Siyam Fakih : 97 
Siyavuş matemi : 1 5 5 
Siyavuş: 9 1 , 1 5 5 
Smart, Ninian : 1 49 
Sokrates : 1 52 
Soma kurban ı :  33 ,  1 1 9 ,  1 20 
Soma merasim i :  1 1 9 , 1 20 
Soma: 33 ,  1 1 9 ,  1 20 
Songur, sonğur:  26 
Songurlu : 26 
Soplar :  1 6  
Stoa felsefesi : 1 52 
Sudan Zenci leri : 42 , 44 , 68 
Su ltan Rükneddin :  96 
Su ltan Sencer: 98 
Sultan Varl ığı Vildyetnamesi :  87, 95 
Su ltan Varlığı : 28, 3 5 ,  94, 95 
Sumenat: 1 29 ,  1 32 ,  1 33 ,  1 37 ,  1 38 



i NDEKS ________________________ 1 79 

Sur (Çu r ) :  34 

Suriye Arapları : 1 1  O 
Suriye :  8, 7 1 , 1 1 0 ,  1 47 ,  1 5 3 ,  1 54 ,  1 63 ,  

1 65 

Suvar al-Akalim : 1 30 

Suvar: 1 30 ,  1 42 

Sü leyman Peygamber: 1 25 

Sü leyman ' ı n  mührü :  90 

Sümenan :  1 1 1  

Sümeni şekli nde okuma :  1 1 1  

Sümeniyye : 6 ,  1 1 1 ,  1 28 ,  1 29 ,  1 30 ,  1 3 1 ,  

1 32 ,  1 34,  1 36 ,  1 37 ,  1 38 ,  1 47 ,  1 56 ,  

1 6 1 

Sünallik :  60 

Sünbül  Efendi : 99 

Sünni Türkler: 6 ,  85, 98,  99,  1 1 4 ,  1 1 5 , 

1 1 7  

Sünnili k :  8 ,  85 , 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 55 

Syncretic sistem : 1 1 9 

ş 
Şaburkan : 1 32 

Şah ismai l :  97, 1 1 3  

Şah- ı  Merdan Ali : 1 04 

Şam :  1 39 ,  1 42 

Şaman kelimesi : 38,  43 

Şamanller: 53 ,  1 34,  1 37,  1 54,  1 57 

Şamanlar: 1 5 , 5 3 ,  58 ,  77, 83 ,  8 5 ,  86,  

88,  92 , 95,  1 1 5 , 1 22 ,  1 23 ,  1 32 ,  1 37 ,  

1 5 5 ,  1 56 ,  1 57 

Şaman l ık (Şamanizm ) :  8, 9 ,  1 1 ,  1 2 , 1 6 , 

1 4 ,  1 7 , 1 8 , 1 9 ,  20,  2 3 ,  27,  38 ,  40, 

41 ' 44, 45, 47, 50,  52, 5 3 ,  54, 5 5 ,  

56 ,  6 0 ,  6 1 , 6 6 ,  7 2 ,  83 ,  8 7 ,  8 8 ,  89,  

9 1 , 93 ,  1 00 ,  1 0 1 ,  1 04,  1 09 ,  1 1 1 ,  

1 1 2 ,  1 1 3 , 1 1 4 ,  1 1 5 , 1 1 6 ,  1 1 7 , 1 1 9 ,  

1 2 1 ,  1 22 ,  1 23 ,  1 26 ,  1 27 ,  1 28 ,  1 3 1 ,  

1 32 ,  1 36 ,  1 38 ,  1 39 ,  1 40 ,  1 43 ,  1 44 ,  

1 47 ,  1 49 ,  1 50 ,  1 5 1 ,  1 53 ,  1 54 ,  1 5 5 ,  

1 57 ,  1 59 ,  1 62 ,  1 64 ,  1 65 

Şamen keli mesi : 1 33 

Şammen kelimesi : 1 33 

Şefkat tanrı ları : 49 

Şehname: 1 5 5 

Şehristani (Abdülkerim- i  Şehristani) : 
1 20 ,  1 3 5 ,  1 45 ,  1 46 ,  1 47 ,  1 60 ,  1 6 1 '  

1 62 ,  1 63 

Şemen : 1 33 

Şemenan :  1 3 1 ,  1 3 3 ,  1 39 

Şemenili k :  1 3 1 ,  1 33 

Şemeniyye : 6, 1 1 ,  66,  83 , 1 1 1 , 1 28 ,  

1 30 ,  1 3 1 ,  1 32 ,  1 37 ,  1 38 ,  1 39 ,  1 40 ,  

1 44,  1 47 ,  1 48 

Şemsetti n Bey: 5 1  

Şer mebdeleri : 1 53 

Şer ve Zu lmet Tan rı ları : 87 

Şer' iyye felsefesi : 1 1 2  

Şerh - i  Esmaü 'l -Murselin :  60 

Şerh - i  Mevôkıf: 1 29 

Şeri r Tanrı ( Doymadım  Tanrı ) :  80 

Şeyh Gamşah : 98 

Şeyh Safi Ocağı : 28 

Şeyh Şucauddin Ocağı : 96 

Şeyh Şucauddin :  95 

Şia- i  u la :  1 1 1  

Şii, Şiiler: 1 09 ,  1 1 2  

Ş illi k :  1 1 3 ' 1 5 5 

Şimal Budiliği : 1 23 ,  1 36 ,  1 38 ,  1 53 

Şimall Afganistan : 1 1 8 

Şuayb : 1 25 

Şucôuddin Vilôyetnamesi :  86,  95  

Şükrü Efendi : 95 

T 

Taabbüd- i  ecdat: 47, 48 , 49 , 50 

Tabiat tasavvuru : 47 

Tabu :  20, 2 1  

Tadı bacı : 91 , 94 

Tadezher taşı : 72 

Taftazani: 1 28 ,  1 29 

Tahkik- i  Ma' l i l -Hind: 59,  1 27 ,  1 39 

Tahmures : 1 41 

Tahtacı ocaklı ları : 27, 74 

Tahtacı Türkmen leri : 62 

Tahtacı lar: 8, 9, 1 6 , 27,  3 1 , 32 ,  34, 3 5 ,  

40, 62 ,  9 0 ,  92 ,  1 1 4 ,  1 1 9 

Tanrı Ata : 69 

Tan rı kurban ı :  68 

Taptı ağacı : 78 

Tarhan kelimesi : 28 

Tarih- i  al -Selçuk:  98 

Tarih- i  Ayni: 97 

Tarih - i  Cihan-Güşa: 1 22 
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Tarih- i  Edyan: 29,  30,  1 1 5 , 1 20 ,  1 5 1 

Tarihi yayı lma: 44 

Tarihte ve Bugün Şamanizm : 39 

Tarik çubuğu : 32 

Taşkent: 37 

Tataristan :  1 37 

Tatarlar: 23 

Tavşan tusu : 67 

Tecelli nazariyesi : 87 

Tecelli - i  cemal :  1 07 

Te{sir- i Kebir: 75 ,  1 45 

Tek tanrıl ı  d in ler: 8 

Teke Bey: 90 

Tekleme: 91  

Televi Türkleri : 1 50 

Tenasüh fikri : 30 ,  3 3 ,  6 1  

Tenasü h - i erva h :  50 , 1 3 1 , 1 39 

Tenvi m :  8 1  

Tercümanlar :  44 , 8 3  

Tesettü r :  48 , 49 

Tes l is :  1 1 6 , 1 6 1 

Tesp ih  çekmek : 37 

Tevrat :  60, 75, 1 2 5 ,  1 26 ,  1 42 

Tezkiye ( kusu rlardan aklan m a ) :  76 

Tibet Budil iği : 1 3 6 .  1 38 

Tibet:  5 3 ,  1 22 ,  1 3 6 ,  1 38 ,  1 49 

Ti m ,  Tirnci keli meleri : 91  

Ti msal  itt ih azı : 1 8  

Ti rmiz kasabası : 1 5 5 

Tiymurtaş Paşa : 95  

Tol u  Han : 73 

Tonguz Şaman lığı :  52 

Tonguzlar: 1 33 ,  1 37 

Toplumsal feti ş :  1 4  

Totem ismi : 20 

Totem ittihad ı :  1 6 , 2 1  

Totem :  1 5 , 1 6 ,  1 7 , 2 0 ,  2 1 , 2 2 ,  2 3 ,  25 ,  

26 ,  27 ,  50,  67 ,  1 63 

Taternei l ik  (Totemizm ) :  8, 1 1 ,  1 4 , 1 5 , 

1 6 ,  1 7 , 1 9 ,  20,  2 1 , 22 ,  23 ,  44 , 47, 

1 2 1 ,  1 52 

Toy: 49 , 68,  7 1 , 9 1  

Toyon (toyı n ,  toyun )  kelimesi : 28,  1 2 1 ,  

1 22 

Toyonizm : 6 ,  28 ,  29 ,  66, 1 2 1 

Tayonlar (Toyunlar) : 29,  1 22 ,  1 23 

Tozon kelimesi : 1 22 

Töngür:  76 

Tsi n ler: 33  

Tuğru l Bey : 98  

Tu kyu menkı besi : 25  

Tunguzca : 1 33 

Tura n :  1 07 , 1 1 9 

Tu ran l ı lar :  52 

Turfa n :  91 

tus (tös, töz ) ,  Tuslar:  1 5 , 22 ,  23,  43 ,  

49 , 6 5 ,  66,  67, 76, 89,  9 5 ,  1 01 ,  1 47 ,  

1 54,  1 62 

Tuva : 1 50 

Türk Aleviliği : 1 1  O 
Türk Ansiklopedisi :  1 1 9 

Türk d in i :  9 ,  1 1 ,  28 ,  5 5 ,  66,  72 ,  9 1 , 

1 2 1 '  1 23 ,  1 52 ,  1 60 

Türk Dinleri ve Mezhepleri Tarih i :  7 

Türk Medeniyeti Tarih i :  56 ,  58 ,  59 ,  6 5 ,  

69,  7 8 ,  82 ,  1 07 ,  1 1 2 ,  1 33 

Türk mezhebi olarak Alevil ik :  8, 1 04 

Türk Müslüman lığı : 98,  1 65 

Türk Şaman lığı : 5 ,  43 , 52 ,  63 ,  65 ,  88,  

1 02 ,  1 05 ,  1 1 5 , 1 1 6 , 1 49 ,  1 50 ,  1 5 1 ,  

1 59 

Türk Şeceresi :  1 5 , 57 ,  67, 69,  71 , 73 

Türk Tarih i :  34, 50,  59, 74, 89 

Türk Tarihi 'nin Ana Hatları : 50, 74 

Türk Tarihinde Mezhep Cereyanlan : 34 

Türk ü lkeleri : 1 5 , 58, 1 1 4 

Türk Yurdu: 56,  57 ,  58 ,  77 , 78 , 86 

Türk, Türkler: Pek çok yerde 
Türkan (ayi n lerde beyin hanımı ) :  82 

Türkçe : 28, 41 , 44 , 48, 5 1 , 60, 72 , 75 ,  

83 ,  84 ,  9 1 ' 1 23 ,  1 3 3 ,  1 3 5 ,  1 36 ,  1 50 ,  

1 58 

Türkistan :  36 ,  37,  72 , 74, 1 34 

Türkiyat Mecmuası :  1 1 8 , 1 28 ,  1 32 

Türkiye : 1 1  O 
Türkmenler: 27, 62 ,  70, 1 00 ,  1 01 ,  1 1 7 , 

1 1 8  

Tylor, E . B . : 1 3  

u 

Uhnuk (Okhnokh ) :  1 42 

Uhrevi mesu liyet : 61 , 73 , 88 
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U l u  Ata : 79 

Ulu toy : 49 

Uluğ od : 69 

UlGhiyyet : 6, 54, 85 ,  86, 87, 1 03 ,  1 04 ,  

1 05 ,  1 08 ,  1 30 ,  1 57 ,  1 6 1 ,  1 63 

UlGhiyyetin tecelli ve zuhuru :  88 

UlGhiyyeti n tenasühü  veya hu lGlü : 88 

Umay (Umay Ana ) :  38,  49 , 58 ,  86 

Ural etekleri : 52 

Ural-Altai k !isan :  1 50 

Ustadsis hadisesi : 1 5 5 

Uşak: 36 

Uygur efsaneleri : 25 

Uygurlar: 25, 1 23 ,  1 34 ,  1 57 

Uzakdoğu :  1 47 

Üç etekli entari : 91  

Üçleme: 9 1  

ü 

Üçler: 93 

Üfürükçülük :  3 1 , 35  
Ü lgen Ata ( Ü lgen Han ) :  5 5 ,  56 ,  57,  70, 

75, 79, 82 ,  86,  1 02 
Ü lken,  Hi lmi Ziya : 8, 34, 98 
Üryan Baba : 97 

Üsküdar: 36 

Üsküp :  36 

V 

Vaftiz ve teki d :  1 24 

Vahdet-i vücut:  1 08 ,  1 1 3  

Vasıf Bey : 5 1  

Vecd tekniği : 55  

Veda d in i : 1 1 9 

Vedik Hinduizm : 1 1 9  

Veliler, erenler :  8 5 ,  94 

Vesen kelimesi : 1 47 , 1 63 

Veseniler: 1 42 

Veseniyye : 1 43 ,  1 47 

Veşnuki Ana: 60 

Volga : 1 1 0 

Vücudiyye : 1 1 9 

y 

Yabako Türkleri : 62 

Yağıbasan Yörükleri : 27 

Yağma oymağı : 72 

Yağmalamak: 1 00 

Yağmur duası : 72 

Yağmur  merasimi : 68 

Yahudi / ler :  1 26 ,  1 43 ,  1 54,  1 60 ,  1 6 1 

Yahudi l ik :  1 25 ,  1 42 ,  1 45 ,  1 5 1 ,  1 53 ,  1 65 

Yakubiler :  1 6 1 

Yakut Şamanizmi : 47 

Yakutlar :  38,  52 ,  53  

Yakut-u Hamevi: 24 

Yalı n Gazi : 39 ,  97 

Yalvi , yelpi keli meleri : 75 

Yanınyatı r Ocağı : 67 

Yarfa Han : 57 

Yatı rlar: 86 , 1 04 

Yavuz Seli m :  97 

Yayı k Han (deniz ve tufan tan rısı ) :  82 

Yedi leme: 9 1  

Yedi ler :  93 

Yediveren Su ltan : 94 

Yehudi taşı : 72 

Yehva : 1 26 ,  1 6 1 

Yeli ngük kelimesi : 59 

Yeni bir  hayata doğmak: 88 

Yeni Mecmua: 50, 56, 58, 66 ,  67, 1 0 1 , 

1 22 

Yer altı tan rısı : 87, 6 1 , 75 ,  87 

Yer ve gök tanrı ları : 5 1 , 83 ,  1 02 ,  1 05 

Yer-gök hakkı : 86 

Yer- sular :  5 ,  47 , 50 ,  5 1 , 58 ,  72 ,  83 ,  85 ,  

1 0 1 ,  1 02 

Yı ldız Han : 57, 69 

Yirmi dört boy : 26,  66 

Yirmi dört ma 'sum- i  pak :  26 

Yirmi dört naki p :  26 

Yirmi dört sürek: 26 

Yoğ ayini  (yoğ merasi mi ) :  45, 62 ,  68, 

73 ,  74 , 92 

Yol dergisi : 1 49 

Yoluğ Tigi n :  73 

Yörükan ,  Turhan :  3 ,  9 ,  27,  3 1 , 62,  63 ,  

90, 92  

Yörükan,  Tü l ü n :  9 
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