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‹nsanl›¤›n ilkel ve totemci dönemlerinde, ayin, tören ve kutsamalar›
yapan iyi ya da kötü ruhlarla ba¤lant› kuran, hastalar› tedavi eden, büyü,
sihir yapan, gelecekten haber veren kifliye fiaman denir. fiaman sözcü¤ü
Türkçe kökenli de¤ildir. Türkler “fiaman” yerine “Kam” sözcü¤ünü kullanm›fllard›r.
fiamanizm bir do¤a dini olmas› nedeniyle fiamanlar, tanr›lardan ve
do¤a olaylar›ndan yard›m isterler ve güçlerini birlefltirirler. Do¤aya tap›nma
fiamanizm’in en önemli özelli¤idir. fiamanizm ve fiaman’›n Sibirya’da
ortaya ç›k›fl›na dair birçok efsaneler anlat›lmaktad›r. Bu efsanelerde,
fiamanl›¤›n bireysel varl›¤›ndan ve büyücü-rahip rollerinden söz edilir.
fiamanlar, genellikle büyü, sihir yapmak, ruhlarla ba¤lant› kurmak,
gelecekten haber vermek ve böylece halklar aras›nda korkuyla kar›fl›k
sayg› duyulan bir konuma sahiptirler. Orta Asya fiamanizm’inin temelleri
Gök Tanr›, yer, su, günefl ve atefl kültlerine dayanmaktad›r. fiamanizm’de
dünya, hayvan ve bitkiler, büyük bir âlem ve bir bütün olarak ele al›n›r.
Dolay›s›yla, bu varl›klar di¤er varl›klar›n yarat›c›s› olmalar›ndan dolay› kutsal
kabul edilir.
fiamanizm konusunda yapt›¤› önemli çal›flmalarla tan›nan Mircea
Eliade, fiamanizm adl› eserinde, fiaman’›n, hekim, büyücü ya da sihirbaz
terimlerinin yerine bir ayr›flt›rma yap›lmadan kullan›ld›¤›n› belirtip, anlam
geniflletilmesi yoluyla da dinler tarihinde Hint, ‹ran, Germen, Çin ve
Babil’deki dinlerde var olan ilkel ö¤elere gönderme yap›ld›¤›n› aç›klamaktad›r.
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Kutadgu Bilig’de fiaman sözcü¤üne karfl›l›k kimi zaman kâhin anlam›nda
“Kam” kimi zaman da hekim ya da ilaç yapan anlam›nda “otac›” sözcükleri
kullan›lm›flt›r. fiöyle ki; “ister tabip getir, ister kam, ölmekte olana hiçbir ilaç fayda
vermez.” sözlerine ve yine “açgözlülük, ilac› ve devas› bulunmayan bir hastal›kt›r,
onu bütün dünya kahinleri bir araya gelse yine tedavi edemezler.”demektedir ve
bu ba¤lamda, Divan-ü Lügat-it Türk’te, fiaman sözcü¤ü “kam ›rklad›” tabirinde
kam›n falc›l›k ya da kehanette bulunan kifli anlam›nda kullanm›flt›r.
‹nsanl›¤›n en eski inanç biçimlerinden fiamanizm, dünyan›n çok farkl›
co¤rafyalar›na yay›lm›fl ve benzer yap›s›yla geçmiflten günümüze yerini
korumufltur. fiamanizm benzeflen yönlerinin yan›nda kendi co¤rafyalar›na özgü
de¤iflik görünümleri de olan bu inanc›n birçok bölgede etkili oldu¤u görülmüfltür.
fiamanizm, do¤a koflullar›n›n oldukça a¤›r ve sert geçen co¤rafyalarda ilk önceleri
üstün bir varl›¤a ya da tan›mlayamad›klar› ve korktuklar› do¤a varl›klar›n› “günefl,
ay, y›ld›zlar, büyük ve öldürücü hayvanlar, gök gürültüsü, flimflek çakmas›, f›rt›na,
sis, bulutlar, büyük a¤açlar, sular, tepeler, da¤lar, tafllar, ulafl›lamayan kayalar,
da¤lar,.. gibi” insanlar için kutsala dönüflüp biçimleniyorlar ve anlamlar kazanarak
kutsallafl›yorlard›. Bu ba¤lamda, insanlar›n saf-bilinçsiz do¤a kutsamalar›
geliflerek, biçimlenerek kültlerin “atalar kültü, a¤aç kültü, ocak kültü, su kültü,
demir kültü, ölüm/ölüler kültü, da¤ kültü, tafl/kaya kültü gibi” oluflumuna geçifller
bafllam›flt›r. Böylece inançlar›n daha geliflerek ritüellere dönüfltü¤ü
görülmektedir. fiamanizm’de a¤açlara, su kaynaklar›n›n etraf›na bez ba¤lamak
önemli bir ritüeldir. Gökteki tanr›lara “beyaz” yer-su tanr›lar›na “k›rm›z›” yer alt›
tanr›lar›na “siyah” bez parçalar› kullanarak tanr›lar›na dileklerini iletiyorlard›.
fiamanizm destanlar›m›zda, hikâyelerimizde, efsanelerimizde flekil bulur
ve izlerini yans›t›r. Özellikle Manas Destan›’nda fiamanist inanc›n izleri vard›r ve
fiamanizm’in özelliklerini muhafaza eder. Manas Destan›’nda Esen Han, saray›na
gelece¤i haber verenleri ça¤›r›r ve durumu önceden sezen acayip sihirleri bilen,
kürek kemi¤iyle fal açan falc›lara, Kalmuklar›n mukaddes kitab› olan “‹lim-i Biçik”i
okumufl sihirbazlar› ça¤›rt›r. Manas’›n babas› Cak›p Bay, çocu¤um yok diye kutsal
da¤a gidip bir p›nar›n bafl›nda ve ard›ç a¤ac›n›n alt›nda dua etti ve atalar›n›n
mezar›nda konaklad›, gözyafllar› döküp tanr›ya yalvard›. Cak›p Bay, ard›ç
duman›yla evi tütsüledi, davul çald›r›p, bahfl›ya evdeki belay› kovdurdu. fiefkatli
kufl, Umay Ana, kufl ana flefkatini esirgeme, yard›m et dedi. Manas Destan›’nda
flefkatli kufl, Umay Ana, kufl ana, bütün kad›nlara özellikle do¤um sanc›s› çeken
kad›nlara yard›m eder ve flefkatini esirgemez. Manas’ta do¤um sanc›s›
bafllad›¤›nda, Cak›p’›n evine bahfl›lar ve kad›n fiamanlar topland›lar. Kad›n
fiamanlar, bahfl›lar s›çray›p davul çal›p Umay Ana’y› yard›ma ça¤›rd›lar, süt ve ya¤
saçarak, ard›ç a¤ac› yakt›lar. Manas’ta evliya “fiaman” dede elindeki asas›n›
çocu¤un üzerine tutarak iyi dileklerde bulundu “ok yetiflemeyen atl› ol” dedi.
Dede Korkut Hikâyeleri’nden, Dirse Han O¤lu Bu¤aç Han Destan›’nda,
Bu¤aç’›n annesi, avdan dönmeyen o¤lunu aramak için yan›na k›rk ince belli k›z

229

al›r. O¤lunu bir çukurun içinde bulur. Bu¤aç, annesine; “H›z›r”›n gelerek yaras›n›
s›vazlad›¤›n› söyler ve sana bu yaradan ölüm yoktur. Anan›n sütü ile da¤ çiçe¤i
sana merhemdir der. Dede Korkut ya da Korkut Ata, toplum içinde sayg›n bir
yere sahiptir. Dede Korkut, kopuz çal›p deyifl söyler ve O¤uz halk›n›n karfl›laflt›¤›
bütün zorluklar› giderirdi. O¤uz halk›, Dede Korkut’›n görüflünü almadan hiçbir ifl
yapmazd›. Dede Korkut bir nevi eski Türklerin “Kam”› ve “Ozan”›d›r.
‹slam’a geçifl s›ras›nda da fiamanizm etkisi sürmüfltür. Biruni, Ahmet ‹bn-i
Falden, Ebu Zeyd-i Belhi gibi Türk gezginleri ve araflt›rmac›lar› bunun örneklerini
yazm›fllard›r. Eserlerinde eskiden Türklerin evlerinde tus (ongun veya korçak)
denilen küçük put ve heykeller ve a¤açtan yontulmufl flekiller bulundu¤unu
aktarmaktad›r. Ayr›ca, Çi¤il ve Baflk›rtlar›n y›ld›zlara, Tatarlar›n günefle tapt›klar› ve
bunlara ilah dedikleri yaz›lmaktad›r. Ahmet ‹bn-i Falden, Seyehatnamesi’nde
verilen bilgilere göre Baflk›rtlarda yaz, k›fl, ya¤mur, rüz¤ar, a¤aç, insan, hayvan,
su, gece, gündüz, ölüm, hayat, yer, gök, hepsi birer tanr›d›r. Baflk›rtlar›n bir k›sm›
da y›lanlara, bal›klara, turna kufluna ve yonttuklar› odun parças›na taparlard›.
Halk geleneklerinde fiamanizm’in izleri, namaz sonras› tespih çekmek
adeti Türklerden gelmektedir. Tekkelerde zil, def ve saz›n kullan›lmas›, kurflun
dökmek, ölümden sonra lokma dökmek, tütsü yakmak, ölümden sonra ruhun
evine gelece¤ine dair inan›fl, cad› ve hortlak fikrinin temelinde fiamanl›¤a
rastlan›r. fiamanizm inanc›na göre, ölünün evinde dua okunur ve okuma iflini
fiaman yapar. Dolay›s›yla, Türklerin mevlit gelene¤i buradan gelmifltir ve amaç
ölünün ruhunun rahatlat›lmas›d›r. Dede Korkut Hikâyeleri’nde, matemde yüz
y›rt›p, saç yolup a¤lamak, ba¤›rarak a¤›t söylemek, ölen kiflinin at›n›n kuyru¤unu
kesmek, afl vermek, beyazlar ç›kart›l›p, karalar giymek, fiamanizm’in ölüler
kültünün uzant›s›d›r. Do¤um, evlenme ve ölümle ilgili dini ya da geleneksel
törenlerde fiamanl›¤›n yads›namayacak yans›malar›n› görmek mümkündür.
Günümüzde, do¤um, evlenme, ölüm gibi yaflam›n önemli dönemlerini içeren bu
olgularda eski Türk inançlar› “örf, adet, gelenek, görenek” önemli bir flekilde
varl›¤›n› korumaktad›r ve kuflaktan kufla¤a yans›malar› biçimlenmifltir. Günlük
yaflamda ve belli özel günlerde de ayn› flekilde fiamanist motifler karfl›m›za
ç›kmaktad›r. H›z›r-‹lyas gününde erken kalkmak, kutsal a¤açlara, çal›lara, özellikle
gül fidan›na yeflil ya da k›rm›z› bez “çaput” parçalar› ba¤lamak, niyet tutmak,
ateflten atlamak, yemek piflirmek, adaklar yapmak bilinen adetlerdendir. Nazara
inanmak ve nazar de¤memesi için “nazarl›k” ad› verilen nesne –muska, nazar
boncu¤u, tavflan kuyru¤u gibi– tafl›mak, yine nazardan korunmak için tahtaya üç
kez vurmakt›r. Anadolu’da yayg›n bir gelenek de üzerlik otu ve tohumlar›
yak›larak nazara karfl› kullan›l›r. Üzerlik tohumundan yap›lan süslemeler evlerin
duvarlar›na as›l›r. ‹nsanlar›, hayvanlar›, bitkileri ve de¤erli eflyay› korumakt›r.
Dolay›s›yla bu koruma kötü “kem” gözlerden sak›nmad›r. Özellikle halk aras›nda
“Allah kem gözlerden korusun” tabiri de yayg›nd›r. Rüya tabirleri de atlanmamas›
gereken bir husustur. Dolay›s›yla, rüya törenle söylenir ve yine törenle tabir
olunur. Sonunda da küçük bir kahvalt› ziyafeti verilir.
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fiaman gelene¤inin önemli izlerinden bir tanesi de çocuklar›n ölmemesi,
uzun ömürlü olmas› için türbelere gidip adak adanmas› ve çocu¤a “Sat›lm›fl,
Yaflar, Sat›, Duran, Durmufl gibi” adlar›n konmas›d›r. Bu ba¤lamda, hastal›k
dolay›s›yla çocu¤un ölmemesi için özel bir törenle ad de¤ifltirme yap›lmas›d›r.
Bunlar aras›nda alkar›s› “albast›” efsanesi de önemli bir yer almaktad›r. Kötü
ruhlardan korunmak amac›yla “iyi saatte olsunlar” sözünü kullanmak al›flkanl›klar
içerisindedir. fiaman’›n üzerine giydi¤i giysiye “y›lan, ejderha, ç›yan, akrep,
kunduz, köstebek, k›rkayak, böcek gibi zararl› ve tehlikeli hayvan figürleri
çizilerek, onlar›n kaç›r›laca¤›na inan›l›r. Anadolu’nun hemen hemen her yerinde
bu tür fiaman giysilerinin izlerini görürüz. Hal›, kilim, seccade, duvar hal›s›, yast›k
k›l›f›, örtüler de eski Türk inan›fllar›ndan kalma izleri görürüz. Bu figürlerde hem
süs hem de zararl› hayvanlar› kaç›rmak içindir. Özellikle Anadolu’da fiahmaran
figürü çok önemlidir. Karga ve Baykufl gibi kufl figürleri de kötü flans anlamlar›n›
içermektedir. Güvercin, bülbül, kumru, leylek, k›rlang›ç gibi kufl figürleri flans,
mutluluk, huzur ve bar›fl› simgelerken; kartal, flahin, atmaca gibi büyük kufllar da
güç ve kuvveti simgeler. Anka Kuflu da bahar›n müjdecisidir.
Bizler, bu çal›flmada “fiaman” “fiamanizm” ve “Türk Dünyas›”na genel
olarak bakma ihtiyac› hissettik. Amac›m›z, kaynaklar ve belgelerle ortaya
koyaca¤›m›z çal›flma ile yeniden bir okuma yapmakt›r. Dolay›s›yla, kesin yarg›lar
ve ifadeler yerine destanlar, efsaneler, masallar, fliirler, örfler, adetler,
gelenekler, görenekler, inan›fllar, ilahiler, danslar, bayramlar, törenler, kaynak
kitaplar, belgeler, foto¤raflar, çizimler, kutlamalar örneklerimizi sunmam›za
yard›mc› olmufltur. Çünkü, fiamanizm bir din de¤ildir, bir düflüncedir ya da
deneyimdir. fiamanizm’in bir kurucusu ve hangi dönemde ne zaman ortaya
ç›kt›¤› kesin de¤ildir. fiaman sözcü¤ünün nereden hangi dilden geldi¤i ve buna
nas›l bir anlam yüklendi¤i de belli de¤ildir. Kutsal bir kitab› da yoktur.
Araflt›rmac›lara göre, fiamanizm’in anaerkil dönemde ortaya ç›kt›¤› sadece
tahmin edilmektedir. ‹nsanl›¤›n, totemci dönemlerinde “Tanr›” “do¤a” “insan”
“hayvan” “bitki” sarmal›nda ilkel bir inan›flt›r. Do¤adaki ruhlara ve atalar›n
ruhlar›na tapma odak noktay› oluflturmaktad›r. Her canl›da bir ruh oldu¤una
inan›ld›¤›ndan, iyi ruhlar “Ülgen”, memnun edilmeye çal›fl›l›rken, kötü ruhlar,
“Erlik”, ise uzak tutulmaya çal›fl›l›r. Gökyüzünde iyi ruhlar vard›r, yer alt›nda kötü
ruhlar vard›r. Yeryüzünde ise insano¤lu vard›r. Bu nedenle, fiamanizm farkl›
co¤rafyalarda yer almas›ndan dolay›, kültürlere göre yeniden biçimlenir ve
temelde ayn› noktada ya da paydada buluflurlar. fiöyle ki; H›z›r ya da H›z›r-‹lyas
kültüne bir bakmak istersek, Türk folklar›nda s›kl›kla rastlanmakta oldu¤unu
görürüz. “H›drellez”, Nebi (H›z›r Nebi) Bayram› ve “Rûz-› H›z›r” gibi adlarla
kutlamalar yap›lmaktad›r. Öncelikle, bu aflamada H›z›r ve ‹lyas’›n kim oldu¤u ve
iliflkilerinin ne oldu¤unun yan›t› araflt›r›lmal›d›r. Kitab› Mukaddes ve Talmud’da
‹lya flahsiyetine yer verilmekte, ‹slam üzerine çal›flanlar da Kuran-› Kerim’de ‹lyas
Peygamber’e referans yapmaktad›rlar. Klasik ‹slam kaynaklar›, H›z›r ve ‹lyas’› ayr›
flah›slar kabul eder. Hatta aralar›nda bir görev ayr›m› da söz konusudur. Buna
göre H›z›r, “mükellef fi’l-bahr” yani sularda görev yaparken, ‹lyas, “mükellef fi’l-
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berr” yani karada hizmet görür. H›z›r ve ‹lyas’›n kimi zaman ayn› kifli oldu¤u
söylenirken, kimi zaman da aksi görüfller ileri sürülmektedir.
H›z›r inanc›yla ilgili olarak flarkiyatç›lar üç temel kayna¤a at›f
yapmaktad›rlar. ‹lk olarak G›lgam›fl Destan› öne ç›kmaktad›r. Asl› Akadca olan bu
destanda, G›lgam›fl, arkadafl› Enkidu’yu hayata döndürmek için ebedi hayat›
verecek otun varl›¤›n› ebedi bir hayat süren “Utnapifltim”den ö¤renmifltir. ‹kinci
olarak ‹skender efsanesi kullan›lmaktad›r. Grekçe ve Süryanice metinleri bulunan
efsanede, ‹skender, ebedi hayat veren bir kayna¤› arar ve bunu aflç›s› Andreas
bulur ve ‹skender taraf›ndan öldürülmek istenince bir deniz cini olur. ‹slam
kaynaklar›nda bu destan daha farkl› anlat›lmakta ve ‹skender-i Zü’l-Karneyn’in*
hayat çeflmesini aramak için halas›n›n o¤lu H›z›r diye an›lan Elyesa ile yola ç›k›fl›
hikaye edilir.
fiarkiyatç›lar›n bu destanlar ve H›z›r aras›ndaki ba¤lant›lar›n› flu flekilde
özetlemek mümkündür. Destanlarda Musa Peygamber’i k›smen G›lgam›fl,
‹skender ve Yeflua Bin Levi, H›z›r’› ise, Utnapifltim, Andreas ve ‹lya temsil
etmektedir. Ayr›ca ebedi hayat› aramak ve bunu bulmak yolunda H›z›r’›n rolü yine
paralellik göstermektedir.
H›z›r konusunda ‹slam anlam›nda bak›lmas› gereken temel kaynak
kuflkusuz Kuran’d›r. El-Kehf suresinde Musa Peygamber ve H›z›r k›ssas› yer
almaktad›r. 60-82. ayetler aras›nda Musa Peygamber’e manevi k›lavuz
konumunda “H›z›r” fleklinde adland›r›lan esrarengiz bir kifliden bahsedilmektedir.
H›z›r’dan, nazara geçmek istersek; nazar ise, eski Türk inançlar›ndan biridir.
fiaman inanc›nda kötü ruhlar›n tesirinde kalma ve buna ba¤l› olarak hastal›k halini
yaratan nazara karfl› fiaman farkl› yöntemlerle ona baflvuran› iyilefltirmeye
çal›flmaktad›r. fiaman’›n kötü ruhlardan kurtulmak için mavi renkli tafl
kullanmas›yla nazar boncu¤u aras›nda bir illiyet ba¤› kurmak mümkündür.
Günümüzde de halk aras›nda yayg›nlaflm›flt›r. En önemli göstergesi de nazar
boncu¤udur; bu araç kötü bak›fllardan ve duygulardan korunmak için
kullan›lmaktad›r. Nazar boncu¤una göz boncu¤u da denilmektedir. Nazar boncu¤u
‹slamiyet öncesi Türk geleneklerinden kalmad›r. Nazar boncu¤u, mavi renkli olup,
göz fleklindedir. Göz de, insan›n dünyaya aç›lan penceresi olarak görülür ve her
türlü iyi ve kötü düflüncelerin yaflamla temas noktas›d›r. Günümüzde inanc›n
yan›nda tak›larda ve süs eflyalar›nda nazar boncu¤u flaman›n kulland›¤› 4 renkten
biri olan mavinin d›fl›nda di¤er renklerde de üretilmektedir. Kuran’da da nazar
sözcü¤üne yer verilmifl ve bunu engellemeye yönelik olarak ayete yer verilmifltir.
Kuran’da Kehf Sûresinde “maflallah” kelimesi görülmektedir.
Baz› insanlar›n bak›fllar›nda bir güç oldu¤una inan›lmaktad›r. Dolay›s›yla bu
bak›fllar›n kötülü¤e ve flans›zl›¤a sebebiyet vermesinden dolay› nazarl›klar
* Efsanenin en genifl versiyonu olarak bilinen Süryanice metninde, ‹skender’e “‹ki boynuzlu” lakab›
eklenmifltir. Zü’l-Karneyn’in bu lakab›n Arapça tercümesi oldu¤u ileri sürülmektedir.
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kullan›l›r. Nazarl›klar, kötü bak›fllar›n ya da kem (Anadolu a¤z›nda) bak›fllar›n
etkisini azaltan objelerdir. Göz boncu¤u, tavflan aya¤›-kuyru¤u, sar›msak,
çörekotu* gibi bu nazarl›klar›n, onlar› üzerinde tafl›yan kifliyi korudu¤una inan›l›r.
Muskan›n ise, tafl›yan kifliyi kötülüklerden koruyan t›ls›ml› bir güce sahip oldu¤una
inan›l›r. Muskan›n nazarl›klardan en önemli fark› içinde yaz›l› bir duan›n
bulunmas›d›r. Aç›k bir ifadeyle nazara karfl› kullan›lan objeler bizzat koruyucu
özellik tafl›rken, muskada ise içinde bulunan dualar önemlidir. Muskan›n flekli de
ay›r›c› bir özellik tafl›maktad›r. Muska, yedi kat bir bez ya da deri içine sararak
korunmaktad›r. Üçgen flekli her vesilede korunmaktad›r.
Türk Halk inançlar›nda nazar önemli bir yere sahiptir. Çocuklar›,
kötülüklerden ve kem gözden korumak önemli bir inan›flt›r. Çocu¤u nazardan
korumak için; göz boncu¤u tak›l›r, muska tak›l›r (içinde nazara karfl› yaz›lm›fl nazar
ayeti vard›r, çocuklar›n omzuna tak›l›r), kurflun dökülür, çocuk y›kan›r (dual› su ile
“filan›n gözü de¤mifl, gözü ç›ks›n” sözleri kullan›l›r). Nazardan korumak için
çocuklara sevgi sözcükleri olarak “pis çocuk, çirkin çocuk, maymun gibi
sözcükler kullan›l›r. Nazardan korunmak ya da nazara u¤ram›fl çocu¤un bafl›ndan
“tuz” ve “ekmek” çevirerek, dua okunur ve tuz atefle at›l›r. Çocuklar› nazardan
koruyaca¤›na inan›lan “maflallah” yazan tak› tak›l›r. Bunlar, Türk kültürünün
biçimlerindendir ve bu birikimleri korumak ve aktarmakt›r.
Nazardan korumaya karfl›n, Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde
benzer flekillerde kurflun dökmeye rastlanmaktad›r. Hatta kurflun dökmenin
bilimsel aç›klamalar› da yap›lmaya çal›fl›lmakta, bu ifllem ile asl›nda bir ritüel gibi
yap›lan ifllemle insan›n üzerinde göz ile yani nazar denen ve insanlar›n her zaman
kullanmay› bilmedikleri enerji yoluyla oluflturduklar› alan›n insana verdi¤i
rahats›zl›k veren etkinin bir anlamda kesildi¤i ya da k›r›ld›¤› söylenmektedir.
Genel olarak nazara, kem gözlerin yaratt›¤› olumsuzluklara karfl› ve bu
türdeki tüm negatif enerjileri ortadan kald›rmak için kurflun döktürülür. Bu ifllem
tam bir seremoni fleklinde gerçekleflir. Kurflun dökecek kiflinin özel bir yetene¤i
oldu¤una inan›l›r. Herkes kurflun dökemez. Kurflun döken bir anlamda flaman gibi
kurflun döktü¤ü kifli ya da kiflileri olumsuz ve negatif ruhlardan ve etkilerden
kurtar›r. Kurflun dökmek ‹slam’›n etkisiyle ‹slami bir de¤er de kazanm›flt›r. Kimi
zaman dualar da okunarak bu ifllem gerçeklefltirilmektedir. Sonunda dökülen
kurflunlar›n flekillerine bak›larak bir anlamda fal bakar gibi çeflitli yorumlar ve
de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r. Çaput/bez ba¤lama, günümüze fiamanizm’den
gelen en bilinen göstergelerden birisi bez ya da çaput ba¤lama gelene¤idir.
fiaman, davuluna, giysisine renkli bez parçalar› ba¤lanmas› yoluyla adakta
bulunmak, dilek dilemek kans›z adak say›lan en önemli inanç ve geleneklerdendir. Bu fiaman gelene¤i, günümüzde, Türk co¤rafyas›nda, yat›rlara, kutsal
say›lan yerlere, bez ba¤lamak ve bu yolla da adakta bulunmak gelene¤i varl›¤›n›
* K›rk ya da k›rk bir çörek otu üzerine dua okunarak bir bez içerisinde nazara karfl› koruyucu t›ls›m
olarak kullan›l›r. Gelin yata¤›na bereket, flans ve kötülüklerden korumak için de Anadolu’nun baz›
bölgelerinde serpilmektedir.
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sürdürmektedir. Karaçay Malkarlar›nda kutsal sayd›klar› tafllara ve a¤aç-lara
dileklerde bulunmak, bez ba¤lamak inanc› yayg›nd›r. Bu kutsal sayd›klar›
a¤açlar›n ve tafllar›n etraf›nda dans ederek yemekler b›rak›rlar. Böylece kutsal
say›lan a¤aç ve tafl tanr›lar›na dileklerin gerçekleflmesi için yemek sunulmufl
olur. Türklerde yat›rlara, mezarlara ve kutsal tafllara mum yak›lmas› gelene¤inin
kökeni, ateflin kutsal say›ld›¤› döneme dayanmaktad›r. Mum yak›larak dua
edilmesi, eski inançlardan kalmad›r.
Bu gelene¤in çok eski bir geçmifle dayand›¤› düflünülmektedir.
Arkeologlar›n büyük bir k›sm›, bu gelene¤in ilkel atefl kültü ile ba¤lant›l› oldu¤unu
iddia eder. H›ristiyanl›ktan önceki dönemde Helenler ve Romal›lar, mezar ve
mezar tafllar› üzerinde atefl yakarlard›. Bu pagan gelenek bir flekilde H›ristiyanl›k
içinde de mum yakmak fleklinde yerini buldu ve günümüze kadar süregeldi.
Eski dönemlerde yaln›z evliya ya da önemli zatlar›n de¤il di¤er ölülerin de
mezarlar›nda ya da öldükleri yerde veya atefl yakmak bir çeflit kurban kesme
kabul edilirdi. K›rg›z-Kazaklar aras›nda bu gelenek çok ciddi yer almaktad›r. K›rg›zKazaklar, ölünün ruhu için k›rk gün boyunca her gün bir mum yakarlar.
Türk kültüründe tütsü veya atefl yakma gelene¤i günümüzde de devam
etmektedir. Özellikle, ard›ç a¤ac›, öd a¤ac› ve al›ç a¤ac›, tütsü yakmak için kullan›l›r. Tütsü yakmak, kötülüklerin bertaraf edilmesi ve kötü ruhlardan korunmad›r.
Mezar tafl› dikme gelene¤inin, Türklerden ve Orta Asya’dan gelme oldu¤u
düflünülmektedir. Arap ‹slam ülkelerinde mezara tafl dikme gelene¤i görülmez.
Aksine ölünün gömülmesinden sonra yerin kaybolmas› istenir. Bu gelenek,
Türklerin atalar kültüne dayan›r. Türklerde mezarlar çok temiz ve bak›ml›d›r. Bu
mekân›n düzenlenmesinde kullan›lacak bitki ve a¤açlara kadar her husus en ince
ayr›nt›s›na kadar düflünülmektedir. Mezar tafl› üzerinde yap›lan süslemeler, konan
hayvan figürleri, mezar üzerine farkl› say›larda yerlefltirilen kufl suluklar›, mezar›n
bafl›na dikilen ölen kiflinin ruhuyla simgeleflen serviler ilk akla gelen örneklerdir.
Mezarl›¤›n bu kadar detayl› olarak düzenlenmesinde fiaman inanc›ndaki ruhun
ölmezli¤inde, dünya de¤ifltirme düflüncesi yer almaktad›r. Mezar ziyareti kültürün
önemli bir parças›d›r. ‹slam’›n kabulünden sonra da bu gelenek b›rak›lmam›fl,
‹slam’›n içinde dini bir hale dönüflerek varl›¤›n› devam ettirmifltir. Özellikle dini
bayramlar ve kutsal günlerde kabir ziyareti süregelmektedir. Türklerde mezar
tafllar›, bir sanat haline dönüfltürülerek tafllar›n flekillerinden üzerlerindeki yaz›lara
kadar ayr› bir özellik göstermektedir.
Efli¤in kutsall›¤›, fiamanist özelliklerden kalma önemli bir gelenektir. Türk
kültüründe “eflik” ya da “kap›” çok kutsald›r. Türk inanç kültüründe, halk aras›nda
eflik ve kap› sayg› duyulan bir yerdir. Orta Asya’da, Anadolu’da, din büyüklerinin
yatt›¤› mezarlar/yat›rlar/dergahlar/türbelerin eflikleri ve kap›lar› her zaman ve her
dönem kutsal kabul edilmifl, sayg› gösterilen, yüz sürülen yerler olmufltur.
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fiaman, giysisine ve davulunun üzerine birtak›m iflaretler “çapraz, y›ld›z,
üçgen, çizgi, dalga” bitki “p›trak, baflak” ve hayvan “y›lan, kufl, akrep, böcek,
k›rkayak, koçboynuzu gibi figürleri çizer. Anadolu’daki hal› ve kilimlerin üzerinde
de ayn› çizimler yaflamaktad›r. Özellikle, Türk hal› ve kilimlerinde kullan›lan
motifler aras›nda “kufl, p›trak, y›lan, göz, koçboynuzu, tarak, y›ld›z, muska,
nazarl›k, saç örgüsü, akrep, a¤aç, yaprak” say›labilir.
Kümbetler, Anadolu’da çok yayg›n bir mimari yap›d›r. Bu mimari yap›lar,
benzerli¤inden dolay› çad›rla iliflkilendirilmektedir. Kümbetler, ‹slam öncesi,
“Gök-Tanr›” inanc›n›n sembolü olan mavi renktedir. Gök kubbe olarak da
adland›r›l›r. fiamanizm inanc›na göre, ölünün evinde dua okunur ve okuma iflini
fiaman yapar. fiaman, müziksiz ayin yapmaz ve ayin s›ras›nda mutlaka davulu,
defi ve kopuzu yan›nda olur. Bununla birlikte zamanla mevlit okunmas› s›ras›nda
Kuran’dan ayetlerin okunmas› ve dua ve yakar›fllar da törenin bir parças› haline
gelmifltir. Mevlit okutma gelene¤i farkl› vesilelerle gerçekleflebilmektedir. Ölüm
sonras› mevlit okutman›n d›fl›nda kandil geceleri, bebek mevlitleri, sünnet
mevlidi gibi uygulamalara da rastlanmaktad›r. Mevlit s›ras›nda, Türk dünyas›nda
farkl›l›k göstermekle birlikte, yiyeceklerin ikram› ve özellikle de helva ve fleker
da¤›t›lmas› en önemli özelliktir. Bu ikram gelene¤i, eski Türklerdeki yu¤
törenlerine benzemektedir. Türklerin mevlit gelene¤inin buradan geldi¤ine
inan›lmaktad›r. Amaç, ölünün ruhunu rahatlatmakt›r.
Türk kültüründe Süleyman Çelebi’n›n yazm›fl oldu¤u, Kuran ayetlerini,
Muhammed Peygamber’in do¤umunu, hayat›n› anlatan ve müzikle okunan
fliirsel metinlere “mevlit” denir. Mevlit, Peygamber’in do¤umunu anlatman›n
ötesinde, O’na duyulan sevgi ve ba¤l›l›¤› dile getirmektir. Türk kültüründe çok
yerleflmifl ve önemli bir yere sahip olan mevlit okutulmas› gelene¤i günümüzde
de devam etmektedir: Do¤um mevlidi, sünnet mevlidi, adak mevlidi, ölüm
mevlidi (vefat’tan sonra ve ölüm y›l dönümlerinde) ifllerin hay›rla olmas› için
okunan mevlit, Hacca gitmeden önce ve döndükten sonra okunan mevlit, askere
gidifl ve dönüfllerde okunan mevlit, kandil ya da mübarek gecelerde okunan
mevlitler gibi. Mevlit törenlerinde lokum, fleker, helva, flerbet, gülsuyu, yemek
ikram edilir. ‹ste¤e göre tütsü yak›l›r. Mevlit okuyana “Mevlithan” denir. AdakKurban, eski Türklerde, kanl› ve kans›z kurban› görmekteyiz. Kans›z kurban olarak
fiaman’›n davuluna çaput/bez –de¤iflik renklerde– ba¤lamas›, atefle içki ya da ya¤
at›lmas›, suya k›m›z saç›lmas›, atlar›n adak olarak k›rlara sal›verilmesi, tafl/tafl
y›¤›nlar›na yiyecek, içecek b›rak›lmas› gibi adetler görürüz; “eski Türkler, bu olaya
›duk derler”. Bunlar adak ya da kans›z kurbanlard›r. Türbelere, yat›rlara, a¤açlara,
çaput ba¤lama ve kufllara yem atma, kafeslerinden sal›verme, Anadolu’da halk
gelenekleri aras›nda yaflamaya devam etmektedir ve varl›¤›n› korumaktad›r. Kanl›
kurbanlar aras›nda at, koyun, inek, deve görülmektedir. Kanl› kurban adaklar›,
günümüzde de yaflamaya devam etmektedir. Bu adet eski Türklerden kalmad›r.
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Türklerin din konusunda afl›r›l›¤a kaçmamalar› ve ›l›ml› bir tav›r tak›nmalar›,
farkl› dinlerin kabulüne ra¤men, fiaman’›n ve fiamanizm’in yaflamas›na olanak
sa¤lam›flt›r. Türklerde aile oca¤›, atalardan kalan kutsal mirast›r. Büyük atan›n
veya büyük anan›n ruhlar› aile oca¤›nda daima haz›r bulunur. Dolay›s›yla, bu
ruhlar› takdis etmek için oca¤›n sönmemesi gerekir. Türkler için esas ibadet,
topluluk halinde yap›land›r ve tanr›ya ya da büyük ataya yap›lan kurban töreni,
evlenme töreni, milli av, ya¤mur töreni, yog ayini gibidir. Bu ayinler her zaman
yap›labilir. Sadece, tanr›ya kurban her y›l May›s ve Haziran aylar› aras›ndaki bir
tarihte yap›l›r. Dede-Baba-fiaman ba¤lant›s›nda, gelenekler soydan soya ata
kültürü ile tafl›n›r. Ata kültürü ile fiaman inanc›n›n kesiflme noktalar›ndan birini
teflkil eder. fiamanlar da ata kültüründe oldu¤u gibi fiamanl›¤›n soydan gelme
seçilifl flekliyle, k›yafetiyle, gösterilen sayg›yla benzerlik gösterir. Türk halk
inan›fl›nda fiaman kültürünün izleri görülür. Do¤um, evlilik, ölüm, sosyal yaflam,
nevruz, h›drellez, ya¤mur dualar›, türbeler, mezar tafllar›, keçe-hal›-kilim
desenleri, duvar hal›lar›, oyalar, sihir, büyü, kurban kesme ve adak, seyirlik köy
oyunlar›, danslar, bez/çaput ba¤lama, mum yakma, içki içme, mevlit okutma,
kümbetler, mezar tafllar›, efli¤in kutsall›¤›, say›lar›n-renklerin-tafllar›n t›ls›m›,
hayvanlar›n-bitkilerin kutsall›¤›, günefle ve aya dua edilmesi, flölen, tenasüh,
helva-pilav-fleker ve lokma da¤›t›lmas›, tuz ve ekme¤i bafltan çevirip sadaka
verme, ad verme, saç›lar, kurflun dökme, nazar boncu¤u, ateflte tuz çatlatma,
ateflten atlama, tahtaya üç kez vurma, tütsü yakma, havada uçma, inançlar,
mezar tafl›, ayinler, törenler, flölenler, bayramlar, dualar, bitkisel ve hayvansal
içecekler, ilaçlar, merhemler, beddualar, H›z›r-‹lyaslar, Noel Babalar vb. herkesin
bilinçli veya bilinçsiz yaflam›na kolektif bilinç ya da toplumsal haf›za olarak
yerleflmifltir. Dolay›s›yla, bütün bunlar bugün gelenek ve göreneklerde,
anlat›larda, ritüellerde biçim bulmufltur ve Türklerin en uzak tarihlerine kadar
gitmektedir. Günümüzde varl›¤›n› sürdüren bu al›flkanl›klar, sosyal yaflam›n tam
ortas›nda yüzy›llard›r insanlar›n beklentilerinin, dileklerinin, yaflam biçimlerinin bir
arac› olmufllard›r. fiaman’›n, fiamanizm’in izlerini silmek mümkün de¤ildir.
Çünkü, içimizde, geleneklerimizde yaflamaktad›r ve izlerini devam ettirmektedir.
Tarihin derinliklerinden gelen bu izler, kal›nt›lar, özellikle dü¤ün-do¤um-ölüm gibi,
sosyal yaflamda varl›¤›n› sürdürmektedir. Dolay›s›yla da fiamanizm’in izlerine
geleneklerde s›kça rastlanmaktad›r. Bu ba¤lamda fiaman ve fiamanizm’in izleri,
kültür, inanç, düflünce ve günlük yaflam iç içe geçmifltir. fiamanl›k geçmiflten
günümüze büyük bir birikimle aktar›lm›flt›r. fiamanizm bir inançtan çok bir yaflam
biçimi ya da bir dünya görüflü olarak alg›lanm›fl ve farkl› co¤rafyalarda ayn› temel
noktada birleflmesine ra¤men, kültürlere göre biçimlenmifl ve var olmufltur.
Günümüzde de ço¤u geleneklerde geçmiflin izlerini tafl›yarak, koruyup
saklanm›fl, harmanlanm›fl, biçimlendirilmifl olarak yeniden farkl› flekillerde
yaflamaktad›r.

