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G î Rî Ş
Büyük ve kitaplı dinlerin hiç biri eski cahilıyet 

«devri dinlerinin bıraktıkları kalıntılardan kurtula
m am ışlardır. Halk tabakasının eski dinlerinin tören 
ı/e göreneklerinden aynlam adıklarm ı bütün kitap
l ı  dinlerin tarihleri göstermektedir. Halk tabakası 
İlâh î dini Öğreten peygamberlerinden zaman bakı
m ından uzaklaştıkça eski m üşrik dinlerinden kal
ıma hurafeleri., ha ttâ  âyinleri canlandırm ışlar, niha
yet putperestliğe kadar sukut etmişlerdir. Bu kavim- 
lere  Tanrı tekrar peygamberler göndermiş ve doğ
ru  yola çağırmıştır. Tarih-i mukaddes baştan ba- 

rşa peygamberlerin şirk ve hurafelerle mücâdelcle- 
ırinin hikâyesidir. Peygamberlerin öğrettikleri dînin 
«esaslarına sadık olan din bilginleri her yerde bu  hu- 
râfelerle mücadele etmişler, bunların mukaddes 
İlâhî dinin talim atına aykırı olduğunu, bunlardan 
«çoğunun mü'm mleri küfre ve şirke kadar götürdü
ğünü anlatm ağa çalışmışlardır. Bu din adam ların
dan  bazıları hurâfelerle mücadelede zarf göstermiş
le r, vaızları ile kaldıram adıkları bazı hurâf eleri, si
yası veya şahsî m enfaat düşünceleriyle, «kitaba uy
durmak» gafletini göstermişlerdir. Binler tarihin
de buna pek çok misâller vardır. Hazret-i İsa'nın 
öğrettiği ilâhı dinin m ü'minlerin peygamberlerinden



üç dört asır geçer geçmez mukaddes dinlerini esk i 
Roma ve Yunan paganizi ile doldurm uşlardır. Hıris
tiyan din bilginleri bu paganizm kalıntılariyle mü
cadelede aciz göstererek bunların çoğunu Hıristiyan
lık bakımından izah etmişler, itikad kitaplarına v e  
âyinlerine sokmuşlar ve böylece îsa  peygamberin 
öğrettiği ilâhî dinden uzaklaşmışlardır. Her millet
ten Hıristiyan olmuş halk tabakası da kilisenin ka
bul ettiği hurafelerden başka daha birçok yerli din
lerinin kahııtılariyle Hıristiyanlığı süslemişlerdir.. 
Sözde îsa  ve Meryem'in resim ve heykelleri esk i 
putların yerini tu tm uştur....

Bütün Hıristiyan mezheplerinin kabul ettikleri; 
dinî bayram lardan İsa nm doğum günü bayramı en? 
eski âlemşümul m üşrik bayram larından biridir». 
Hıristiyanlığın ilk üç asrında böyle bir dinî bay
ram  yoktu. İlk H ınstiyanlar ikinci asra kadar an
cak ruhulkudüs'ün zuhuru ve îs a ’nm  vaftizi ha
tırasına ocak ayının ilk haftasında âyin yaparlardı^ 
Bu devirde Hıristiyan din adamları Roma’nm eski" 
Sanaturnalia bayramı ve Mitra kültü  bayram iyle 
mücadele ediyorlardı. Bu eski m üşrik bayramları? 
güneşin dönümü olan 20-25 Aralık günlerinde ya
pılırdı. Bu Mitra kültü  Hind, îran  ve Mitanlardan; 
Anadolu'ya gelmiş ve birinci asırda bütün Roma im 
paratorluğunda yayılmış ve devlet tarafından hima
ye edilmişti. Hele İm paratorlardan Commodus. 
(180 - 192) ve Diokletian (280 - 305) bu kültü hima
ye ve m üdafaa ettiler. Nihayet dördüncü asırda
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H ıristiyanlık  zafer kazandıktan sonra Saturnalia 
İd ay ramı İsa'nın doğum günü bayramı olarak kili
se tarafından kabul edildi. Bu «Mevlid-i îsa» bay
ram ı ilk defa Rom a’da tes’ıd edildi. H ıristiyanlıkla 
«beraber başka ülkelere de yayıldı.

H ıristiyanların Paskalya bayram ı da, menşei 
'bakımından, es-ki insanların tabiata taptıkları çağ
d ak i cihanşümul yaz bayramının devamından iba- 
7rettir. M ilâttan önceki üçüncü bindeki göçebe ve Ya- 
lıudi kavmi bu bayrama Pesah adını verirdi. Tan
rının m erham etini celb için davarlarının ilk dölün- 
-den kurban keserlerdi. Yahudiler Filistine yerleşip 
.•ziraat hayatına geçtiklerinden sonra bu kurban tö
renine ham ursuz ekmek de karışmış oldu. Daha 
sonraları bu tören Yahucfilerin M ısır’dan çıktıkla
rının şükranı olarak dinî bayram  sıfatını kazandı. 
H albuki menşeinde bu  tören «kışm ölüp ilkbaharda 
«dirilen» neşvü nema tanrısı şerefine yapılan mliş- 
xik bayram ı idi.

H ırıstiyanlar bu paganizm devrinin bayram ını 
«kitaba uydurup» İsa ’nın ölüp dirildiği şerefine ya
p ılan  muhteşem dinî bayram olarak kabul ettiler, 
îran lıîarm  Mihrigân ve Nevruz bayram ları da ay
n ı  kaynaktan gelen bayram lardır. Bizim T ürk’lerin 
«H ızır îlyas» bayram ları da bu makuledendir. En 
•eski inancın izi «Hızır» (yeşil, yeşillik) adında mu
hafaza  edilmiştir. Türk folklorunda tesbit edilen 
«Hızır-İIyas» gelenek ve görenekleri de en eski Mit- 
ra  kültünün izlerini taşım aktadır.



însan topluluğu peygamberlerin öğrettikleri î$- 
lâm dînini kabul etmiş göründükleri halde nesiller
den nesillere gelen eski iptidaî m üşrik âdetlerinden,, 
şirke götüren birçok inançlardan ayrılamamışlar ve- 
ruh  sapıklıklarından kurtulam am ışlardır. Gerçek: 
din adamları bunlara «Bu yaptıklarınız ve bu inanç- 
lannız küfürdür. Peygamberlerin öğrettikleri İlâhî 
dine aykırıdır» der. Gerçek din adam larının arası
na sokulmağa muvaffak olan m enfaatperestler ca
hil halk tabakasının âdet ve arzularına uyarak ata
lardan kalma hurâfeleri sırf çıkarlarını düşünerek, 
terviç etm ekten çekinmemişlerdir.

Hazret-i İsa'nın öğrettiği ilâlıî dini sözde ka
bul eden Hıristiyan halk tabakası eski müşrik R o  
m a’hların ve Helenlerin putperestlik gelenek ve gö
reneklerinden bir türlü  ayrıîamadıkları için Hıris
tiyan din adamları, halkın arzularına uyarak, put
ların yerine İsa, Meryem, havariler ve azizlerin re
sim ve heykellerini ve haçı ikame ettiler. Hıristiyan
lık boylece putperestliğin bıraktığı birçok hurafeler
le bulaşmış oldu. Hıristiyanlığa bulaşan bu rnüşrik- 
lik hurâfesini, VII. asırda, îslâmiyetin yaydığı ışığın- 
tesiri ile, bazı Hıristiyan din adamlarının Bizans’da 
açtıkları «put kıranlar» hareketi bile ortadan kal
dıram adı (1). Böylece îsa  Peygamberin öğrettiği"

(1) «Put kıranlar hareke'i» VIII. asrm. Ük yansında B i-  
lans'da meydana gelen, dinî bir harekettir. İmparator İÜ. 
Leon (717~74il) .bu hareketi destek’edi ve 726 da bütün
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temiz ve basit İlâhî dinin ibâdetleri Roma’hların 
ve Helen’lerin muhteşem ve m utantan putperest
lik âyinlerine benzetilmiş oldu.

H er 3'erde ve her zamanda insan toplulukları 
birbirinin aşağı yukarı aym olduğu için eski ka~ 
vimlerde olduğu gibi Müslüman kavimlerde de 
birçok hurafeler İslâm dîni'nin emirleri imiş gibi 
yerleşmiştir. Muhtelif dinlere mensup olan kavim
ler Müslüman olduktan sonra bu hurafeler çoğal
mağa başlamıştır. Çünkü her kavim İslâm cemaati
ne eski dinlerinden b ir şeyler getirmişlerdir. Bu 
putperestlik devrinin kalıntıları olan hurafeler, d in 
ler tarihi araştırm alarından anlaşıldığına göre, ilâ
hı gerçek din (İslâm ) için her devirde bulaşıcı 
«içtima} hastalık» olm uştur. Gerçek din bilginleri 
her devirde bu hurafelerle mücadele etm işlerdir. 
Gerçek din bilginleri yerine cahiller geçtikçe hurâ- 
feler bulaşıcı hastalık gibi yayılmağa devam et
m iştir.

Sözlerine inanılır İslâm  âlimlerinin tetkiklerine 
göre hurâfeler yalnız halk tabakasının muhafaza 
ettiği eski dinlerin kalıntısı değil asrımızın İslâm  
âlim lerinden Abdülaziz Çaviş «H ârût ve Mârût»

iku-nlan kırmayı emreden ferm an neşretti. Bu hareketini İs- 
îâm iyetin tesiri ile  olduğunu Feofan, (Theop’han) «Choronog- 
raphja» sına kaydetmiştir. («Theophanis Ghronoıgraphda» 
[Bonn v. I, S. 617 - 618] dan naklen Brockhaus - Büron An- 
sık. «İkono'bortsı» maddesi)



hakkındaki âyetler üzerine m üfessirlerin îslâm  di
ni için çok zararlı m asallar anlattıklarından şikâyet 
ederek diyor k i : «Bil ki m üfessirler bu konu üzeri
ne hadisler, rivayetler ve isnadlar getirdiler. Bun
larla  K ur'âıı'a ve İslâm 'a ne kadar çok zarar getir
diklerini bilmiş olsalardı bunlardan b ir satır yaz
m adan kalemlerini kırarlardı.

j  U » M ^  ^  (j
t yi) \ ̂ 1 1-4 \ 1 I  ̂ \ ̂

Gerçekten m üfessirlerin bazısı isrâiliyat ile, 
yan i Yahudilerin Tevrat, Talmud ve benzeri kitap
larından ve Sâmî kavimlerin folklor malzemelerin
den faydalanmak suretiyle yaptıkları tefsirlere bil
meyerek b ir takım  hikâyelerin ve Kur'ân-ı Kerîm’in 
esas talim atına aykırı hurafelerin girmesine sebep 
olm uşlardır. Meselâ H ârût ve M ârût'un, iki melek 
oldukları halde, günah işledikleri, ha ttâ  pu ta  tap
tık ları bundan dolayı ikindi ve akşam nam azları 
arasında işkence edildikleri hakkındaki masalı îslâ- 
m iyetin melekler hakkındaki talim atına aykırıdır. 
Bu, binlerce misallerden biridir. Bu gibi birçok hu
rafeleri cahil hocalar îslâm  dininin hakikatleri imiş 
gibi halka anlatırlar.

(2 ) Esrârü'kKur'an s. 298
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1, Eski Türk’lerde dîn

(Türk 'lerin câhiliyet devri)

Türk'ler Müslüman olduktan sonra m ukaddes 
-dinlerine eski dinlerinden ne gibi hurâfeler kattık
larını ve bu eski dinlerinin bıraktıkları m eş’um mi
raslardan hangilerini şimdiye kadar muhafaza et
tiklerini öğrenmek için Türk'lerin eski dinleri hak
kında bazı bilgilere sahip olmamız faydalı olur. 
Bununla beraber eski Türk'lerin dinleri hakkında 
pek az şey biliyoruz. Bütün bildiklerimizin en es
kileri Çin yıllıklarında verilen m alûm attan ibaret
tir. VI. asra âit oldukları tahmin edilen Yenisey 
ve V II-V III. asırlara ait Gök Türk yazıtlarında da 
o devirdeki Türk'lerin dinî inançları hakkında pek 
az bilgi vardır.

Çin kaynakları Hunlarm  kültüründen bahse
derken tapınakları bulunduğunu zikrederler. Bu 
haberlere göre Hun Hakanının karargâhında bulu
nan tapm akta her yılm başında âyin ve tören ya
pılırdı. Bu âyine Hunlarm  yirmi dört boyunun baş
buğları iştirak  ederlerdi. Yılın beşinci ayında Lung- 
Çeng denilen şehirde toplanıp atalarına Gök Tanrı
ya, yer - su ruhlarına kurban sunarlardı. Sonbahar
da atların  iyi beslendiği zaman orm an yanında top
lanıp orm an çevresinde dolaşırlardı. Hâkan her sa
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bah çadırından çıkıp güneşe, geceleri de aya secde 
ederdi.

Milâddan önce 121. yılda cereyan eden Hun ~ 
Çin savaşında Çinliler bu Hun beğinin karargâhı
nı ellerine geçirm işlerdi; aldıkları ganimetler ara
sında b ir altın pu t bulunuyordu. Çin yıllığının ver
diği m alûm ata göre Hun beği bu putun karşısında 
Gök Tanrıya kurban sunardı (Hyacenth, Sobrani- 
yesvedeniy... 1, 15, 16, 32; Eberhart, Çin'in şim al 
komşuları 76 - 77).

H unlardan sonra Orta Asyada devlet kuran 
türlü  sülâlelerden ve uluslardan bahseden Çin 
kaynakları bunların dinleri ve âdetleri arasında 
fark görmüyorlar.

Milâddan önce II. asırda I-Iunlara tâbi olan ve 
sonraları m üstakil devlet kuran Wu - Huan ulusu
nun dini hakkında verilen m alûm at Hünlarm  dini 
hakkında verilen m alûm attan farksızdır. (Hyacenth*
I. 154, Eberhart, 48).

Milâddan sonraki XII. asırda devlet kuran To- 
ba sülâlesi devrinde de Hunlar devrindeki din de
vam etmiştir. Çin kaynağına göre Toba'lar ilk ba
harın  ilk ayında Gök Tanrıya, doğu tarafında bu
lunan tapınaklarında, atalarına kurban keserlerdi... 
Son baharın ilk ayında yine Gök Tanrıya âyin yapar
lar ve kurban sunarlardı. Ataların tapmağı olarak 
b ir taş oyarlardı. Kuzeydeki yurtlarından güneye
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göç ederken bu taş üzerinde Gök Tanrıya, yere, Ha
kanın atalarına kurban sunarlar ve âyinden sonra, 
kayın ağacı dikerlerdi. Bu kayın ağaçlarından Tan
rısal, kutsal bir orm an meydana gelirdi.

VI. yüzyılda büyük Türk devletini kuran Gök. 
Türk sülâlesi şam anist boyların yetiştirdiği soy 
idi. Bu sülâle devlet idaresinde millî yazı ve millî: 
dil kullanacak derecede gelişmiş b ir milleti tem sil 
ediyordu. İyice gelişmiş olan bu kültür seviyesine 
rağmen VII - VIII. yüzyılların Gök T ürk’lerinde 
bu  günkü Altaylı şamanist T ürk’lerde görülen ipti
daî putların  bulunduğunu yine Çin kaynakların
dan öğreniyoruz. Bu kaynaklara göre «Gök Türk’
ler tanrılarının suretlerini keçeden yaparlar ve de
riden yapılmış torbalar içinde saklarlardı. Bu. su
retleri. iç yağı ile yağlarlar ve sırık üzerine dizerler
di. Yılın dört mevsiminde bu putlara kurban su
narlardı (Eberhart, 87). Bu putlar bu günkü Al tay
lı şam anistlerin tös, yakutların tanara, Moğolların 
ongon, tesmiye ettikleri putlardır.

Gök Türk'lerin hakanlarından Toba-Han (572 - 
581) b ir Çinli budist rahibin teşviki ile Buda dinini' 
kabul etmiş, çok m utaassıp bir budist olmuştu. 
H akanlarının kabul ettiği bu yeni din halk üzerin
de ne gibi bir tepki yarattığını açıkça bilmiyoruz. 
Bu olaydan yüz elli yıl sonra yazılan Gök Türk ya
zıtlarının koyu şamanizm ruhunda te’lif edildiğine 
göre budizmin ancak Toba Hanın sarayına ve çev~
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resindeki yakın beylerine mahsus din olarak kalmış 
olduğunu tahmin etmek mümkündür.

Dikkate değer ki Gök Türk yazıtlarında, Şa
manizm ruhunda te'lif edilmiş olmasına rağmen ip
tidaî şamanizmdeki kötü ruhlardan, keçeden yapılı 
putlardan ve bunlara benzer ilkel şamanizm unsur
larından kat'iyyen bahsedilmiyor. Bu kitabelerde 
zikredilen şamanizm unsurları Gök Tanrı, yer - su, 
çocukları ve hayvan yavrularını koruyan merhamet
li dişi ruh Umay ve defin törenlerinden ibarettir. 
Defin töreninde ağlıyanlarm yüzlerini parçaladık
ları, kulaklarını ve saçlarını kestikleri zikrolunu- 
yor. (Orhun kitabeleri II. yazıtın güney tarafı 12. 
satır: «Saçlarını, kulaklarım biçtiler»). Gök Türk'
le r büyük Yog (yas) töreni ve âyinleri yaparlardı.

IX. yüz yıldan itibaren eski Türk'lerin din
leri hakkında îslâm - Arab coğrafyacı ve tarihçile
rinin eserlerinde epeyce malûmat verilmeğe başla
mıştır. Eski Türklerin defin ve yas törenleri Is
lâm kaynaklarında da, tıpkı Çin kaynaklarında an
latıldığı gibi, tavsif edilmiştir. Hicretin 110. yılın
da (M. 728) bir Türk kumandanının ve Hicretin 
121. yılında (M. 739) Türk hükümdarlarından 
Kürsul Hfinm ölümleri münasebetiyle yapılan defin 
ve yas törenleri Tabarî'de (Cilt II, S. 1520, 1691) 
tavsif edilmiştir.

<Şc. j .̂4* 4>- j j  r̂ 'i1 I
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Eski Türkler ölülerinin hatırasına büyük aş 
(ziyafet) törenleri yaparlar, zenginler yüzlerce hay
van keserlerdi (1). Hazırlanan yemeklerden bir kıs
mını ölünün mezarı üzerine dökerlerdi. Bu müşrik 
âdetinin izlerine doğu ve batı Müslüman Türk’leri 
arasında rastlandığı etnografya ve folklor meraklı
ları tarafından tesbit edilmiştir (2).

Eski Türkler cahiliyet çağında kişi oğlunun, 
basit aklına hayret veren tabiat olaylarına taparlar
dı. Mahmud Kâşgarî (Divanii Lügat it-Türk III, 
278 - 279, çevirme 377) «Tanrı» kelimesini izah 
ederken şöyle diyor : Tanrı - yüce ve ulu Allah... 
helâk olası kâfirler göğe de Tanrı derler. Yine 
böyle büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi gözleri
ne ulu görünen her nesneye Tanrı derler. Bundan 
dolayı da buna benzer nesnelere yükünürler (sec
de ederler). Yine bunlar bilgin kimseye de teıırikent

(1) İbni Fadlan’a göre Oğuzlar ölüleri için yüzlerce hayvan; 
.keserlerdi. Oğuzların ve tarihte malûm' Türk kadimlerinin 
defin ve yas töreni hakkında 'bak: A. Z. Velidi Toıgan, İbre 
Fpdtan's Reisetoeridhf, sr.lı. 138-140 (metin s. 14).

(2) Güney Türkmernlerv arasında adaklar mutlaka b-irziya** 
re t te [m€ barlıkta? A. T.] kesilip yed iri lir; arta kalan kısmı 
«seni de ye, yâ mübarek!» denilerek yatır m üzerine dökülür 
(M. S. ÜlkütaşJir, Etnografya ve Folklor Sözlük Tasarısı, HBBÎL. 
1936, sayı 54, sayfa 89).



derler. Bunların sapıklıklarından Allah'a sığını
rız» (1).

Büyük İslâm âlimlerinden El-Birûnı (
,264) Oğuz Türklerinin bir pınar yanındaki yere 
[kayaya] ve üzerindeki izlere secde ettiklerini ve 
•şayanı hayret bereketli olan bu pınarı şöyle tav- 
vsif ediyor (2):

[Tus ile Abraşehir arasında bulunan küçük gö
le benziyen] tatlı sulu bir pınar ICimâk ülkesinde 
Menkür denilen dağda bulunuyor. Bu pınar büyük

(1) I j . . . .  y-

-4İİJAİ_5  ̂ jj I J 1 \ y£~ jSC-ı

\wVflb , ’ y*'  \ \ \ t——i o ı L.„  ̂ i L̂i» ( ) .1

ĵ/s 4)jl> i j

(2) (_$ CT̂  «~va> {_>.« j . . . . . . .

r .  j J. d .  £ \ f

, c ,

j f  \

u t a \ j  v \ .
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bir kalkana benzer. Suyu kenarı ile bir seviyede
dir. Bu pınardan ordu içse bile suyu bir parmak 
kadar dahi eksilmez. Bu pınarın yanında [kayada} 
secde eden bir insanın ayak , ve parmaklariyle eli
nin ve dizlerinin izleri vardır. Yine bir çocuğun 
ayak ve eşeğin tırnak izleri bulunuyor. Oğuz Türk- 
leri bunları gördüklerinde yere kapanırlar [secde 
ederler]».

Eski Türklerde su kültü de çok yaygın olmuş
tur. XI. yüzyılda Irtiş ırmağı boyunda yaşıyan Ki- 
mâk kabilesi Gardizî’nm verdiği malûmata göre 
«îrtiş ırmağına taparlar, su, Kimâklarm Tanrısı 
derlerdi.

.. * *?
 ̂ 1 ] C s - ' jLS" ip  ,_ıl

Aynı müellif, Tügiş ve Çiğil Türklerinin bir dağı 
Tanrının makamı saydıklarını ve onunla yemin et
tiklerini yazıyor (2). Mani veya Buda dininde ol
dukları halde Dokuz Oğuzlar, ülkelerindeki büyük 
bir dağa taparlar. Ve o dağa kurban keserlerdi.

(  ̂ /  ̂ ü 3 O i  O

(1) W. Barilıold. Otçet o puezdke, 83.
(2) Ayni eser saih. 102.
(3) A. Z. Velidi Togau. İbn Fadlan's Reise'bericht, 

sah. 197 (EXK. 72 B).



Su kültü çok eski müşrik dinlerin kalıntısı 
olarak cihanşümul bir hurâfedir. Bu hurâfe Hırıs- 
tiyanlarda da yaygın idi. İstanbul'daki ayazmalar 
Bizans paganizminin hâtıralarıdır.

Cahil ve menfaatperest kimselerin bu eski cahi- 
liyet devrinin kalıntısı olan hurafeyi nasıl istismar 
ettikleri muhtelif İslâm memleketlerinde müşahe
de edilmiştir. Kazan vilâyetinde eski Bulgar mer
kezine yakın bulunan «Hocalar dağı» denilen dağ
da yapılan bid'atlerden Kazan'lı .bir din adamı şöy
le şikâyet ediyor: «Cahil halk nerede bir dağ veya 
pmar görürse oraya bir kayın ağacı diker ve oraya 
«keramet» derler... «Hocalar dağı» nda bir pınar 
vardır. Hocalar «bu pınarın suyu zemzem kuyusun
dan geliyor; buradaki Kız dağı, Arafat dağı gibi
dir. Bu dağa çıkmak ile hac sevabı kazanılır.» der
ler. Burada kurbanlar kesilir, ibadet yapılır.» (1)

Dikkate değer ki, bu pm an Rus köylüleri de- 
kutsal sayarlar, buraya küçük bir tapınak yapmış
lardır. Herhalde burası eski Bulgarların cahiliyet 
devrinden kalma bir tapınma yeri olsa gerektir.

Cahiliyet devrinde Türklerde su, pınar, dağ 
kültleri olduğu gibi orman ve ağaç kültü de çok: 
yaygın olmuştur. Altayh şamanist Türkler son yıl
lara kadar ağaç ve dağ kültlerini, eski devirlerdeki.

(1) A. A. Reşidî. Hocalar Tavu. Kazan 1-900 sah. 5.
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"bütün âyinlerini teferruatiyle muhafaza etmişler
dir.

Kutlu ağaç ve kutlu pınarlar bilhassa kısır ka
dınların ziyaretgâhlarıdır. Kırgız kadınlarının şeri
ata aykırı bid’atlarmdan şikâyet ederek bu âdetleri 
şiddetle tenkid eden Molla Gazi şöyle diyor: «Sah
rada tek başma biten bir ağaç, ya bir pınar, ya da 
büyük bir taş (kaya) bulunursa kısır kadınlar onu 
ziyaret eder, k u r b a n  kesip orada geceyi geçirirler» 
(1). Ağaç kültünün izleri Anadolu'nun muhtelif 
bölgelerinde de tesbit edilmiştir. Adana civarında 
yaşıyan ahalinin âdet ve inançlarını tesbit eden 
bir öğretmen, Dörtyol ile Çay arasında bulunan bir 
ağaçtan bahsediyor. Iialk bu ağaca «Cennet ana» 
derlermiş. Bu ağaç çocuk hastalıklarını tedavi 
eden kutlu ağaçtır, Hasta çocuk bu ağaca paçavra 
bağlar ve öper (2). Resmen Hıristiyan sayılan Ya-

(1) Molla Gazi, Kazakların, ahvali... Kozan 1879, 
(Almanca tercümesi W. Radloff. Probenj IV; 214 - 232).

(2) BBI-I, 1935, sah. 316.
18S6 yılında Riga şehrinde toplanaıı X. arkeoloji Kong

resi çalışmaları derg'sinde yayınlanan eski bir vesikaya göre 
Litvalılar XVII. asırda bir meşe ağacını takdis öderlerdi. 
Hastalar bu ağaçtan' şifa dilenirler, kurban olarak para- atar
lar, iç donlarının bağını ağacın dalına asarlardı. 1657 yı'mda 
Prusya hükümeti bu ağacın, kesilip a1.eşe yakılmasını em
retti (Trudı desyaîogo S’tezda V. Rige 1891, ton I, sah, 403- 
404).
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kut Türlderi son zamanlara kadar eski dinlerini 
(şamanizmi) bırakmamışlardır. Kısır Yakut kadin- 
ları kutlu saydıkları bir-ağacın dibinde akboz atın 
derisi üzerinde yökünüp yer tanrısına yalvarıp dua 
ederler.

Müslüman Oğuzların ağaç kültü geleneğini mu
hafaza ettiklerini yalnız fol.kior’da değil, kitaplar
da da görüyoruz. XV..yüzyılda tesbit edildiği tah

min edilen Dede Korkut kitabında Korkut Ata «Ka
ba ağacın kesilmesin !» diye dua ediyor. Geyikli Ba
ba menkibesinde «Devletlü kaba ağaç» adiyle bir 
kavak ağacı zikrediliyor (Neşri tarihi, S. 168-170).

Cahiliyet devrinin orman kültü İranlı Karako- 
yunlu Alevî Türk! erde tam canlı olarak yaşadığı 
müşahede edilmiştir. Profesör Gordlevskiy tarafın
dan verilen malûmata göre (.1.) Makü hanlığının 
doğusunda yirmi altı köyden ibaret Kara Koyunlu 
Alevî Türkler vardır. Köylerinden birinin (Sofu 
köyünün) çevresinde bunların kutlu saydıkları bir 
orman vardır. Bu ormandan ağaç kesmek kesin ola
rak yasaktır. İlkbahar gelince Karakoyımlular bu 
ormanın ağaçlarına çiçekler bağlarlar, kurban keser
ler ve kurbanların kemiklerini bu ormana gömer
ler. Orman için kesilen kurbanlık hayvan erkek hay
van olmalıdır... Bu ormana «Kara oğlan» derler. 
Ormanın ortasında kutlu ocak bulunur.

(1) V. Gordlevskiy. Kara Koyundu (Azerbaycan tetkik ve 
teîebbü cemiyeti Ah barı, Bafcu 1927. sayı 4. Sah. 5 - 13).
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Bu müfrit Alevîler şamanizm.in orman kültünü 
İliç değiştirmeden muhafaza etmişlerdir. Umumi
yetle Türk Alevîler eski Türk dini şamanizmin mi
ras bıraktığı hurafeleri İslama bulaştırm alardır. 
•Şamanizm geleneklerini bilhassa halkla sıkı temas- 
:ta bulunan ve halkın manevî ihtiyaçlarını tatmin 
•etmekle meşgul olan cahil dervişler yaymışlardır. 
'.Hele Moğol istilâsından sonra samanlıktan yahut 
Bu d izm den yeni ayrılmış olan Müslüman Moğol ve 
'Türkler şamanizm geleneklerini ve hurafelerini din 
-unsurlarından sayan şeyh ve dervişlere çok bağlı
lık  göstermişlerdir. 1403 yılında İspanya Kralı ta
rafından Semerkand’e, Timur sarayına gönderilen 
■elçi Clavijo Anadolu’dan geçerken Erzurum çevre
sinde uğradığı bir dervişler köyünü şöyle tasvir 

*ediyor: «Pazar günü Deliler kenti denilen bir köye 
geldik. Bu Müslüman köyüdür. Zâhidler gibi ya

sarlar. Bunlara âşıklar denir. Hastaları tedavi eder
ler. Müslümanlar bunları ziyaret ederler... Bu 
«âşıklar saç ve sakallarım tıraş ederler. Çırıl çıplak 
sokaklarda gezerler. Gece gündüz davul çalıp türkü 
söylerler. Evlerinin önlerinde hilâl resmi bulunan 
«iyah bayrak asılıdır. Bayrağın altında geyik, koç, 
teke boynuzları asılı bulunur. Sokaklarda gezdikle
rinde bunları beraber taşırlar... (Clavijo seyahetna- 
ımesi. Rus İlimler Akademisi yayımı 1881, S. 151 - 
152) Clavijo'nun gördüğü bu dervişler muhakkak 
ki Müslümanlık ismi altında bir sürü şamanizm hu- 

srâfelerini yaşatıyorlardı. Sarı Saltuk, Barak Baba,
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Hacı Bektaş ve başka derviş şeyhlerin menkıbele
rinde eski şamanizm unsurları İslâm unsurların
dan daha çoktur. Salt.uk menkıbelerini duymuş, 
olan îbn Battuta onun hakkında şöyle diyor: «Ba
dehu Baba Saltuk namıyle maruf bir beldeye mu
vasalat ettik... Saltuk'un mükâşefe sahibi olduğır 
menkul ise de hakkmdaki rivayet şer'i şerife muga
yir görünüyor.» (Şerif Paşa tercümesi, cilt 1 S. 386).,

Bununla beraber şunu da itiraf etmeliyiz kİ: 
bu dervişlerin şamanist ve Budist Türkler arasında: 
İslâmiyeti neşir ederek dinimize büyük hizmetler 
ettikleri de tarihî gerçeklerdir.

II. Türkierin İslâm dünyası ile ilk temasları.

Horasan ve Ctircan Türklerinin, yâni Îran-Tvi
ran sınırlarındaki ülkelerde beylikler kuran Türk
ierin, İslâm ordularıyle Halife Hz. Ömer zamanında 
(14-25) temasda bulunduklarına dair haberler 
mevcuttur. Tabarî'nin naklettiği bir rivayete göre- 
Cürcan hükümdarı olan Sul-Türk İslâm kumanda
nı Suveyc İbn Mukarran ile Hicretin 18 (=639) 
yılında bir anlaşma yapmıştır (Tabarî. Leiden ba
sımı, S. 2658). Bu rivayet doğru ise bazı Türk bey
liklerinin İslâmlarla teması Kadisiye zaferinden iki 
yıl sonra ve Nihavend zaferinden dört yıl önce ol
muştur. Mevsuk olan al-Madainî rivayetine göre 
Cürcane 30 (=  650) yılında Hz. Osman (25-35)v
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'.zamanında Sa'id ibn al-As (1) tarafından fetih 
edildi ve Sul-Türk ile ilk muahedeyi o yaplt (Taba- 
:.rî, Sh. 2827). Fakat Cürcan ahalisi muahede hü
kümlerine riayet etmediler. Nihayet 99 ( — 717) 
Yezid ibn al-Muhalleb (2) Ctırcanı tekrar zapted- 
■ di ve Müslümanlığı kabul eden Şul-Türk ile yeni bir 
barış sözleşmesi yaptı. Böylece Cürcan ülkesi ke
sin olarak îslâm ülkesine ilhak edilmiş oldu.

Cürcan beyi Sul-Türk Kuteybe ibn Müslim al- 
Bahilî (3) ile iyi geçinmiş olsa gerek ki Yezid ibn 
:al-Muballeb « Allah Kuteybeyi kahretsin! Bunları 
[Türkleri] Arapların kalbinde bırakıp Çin seferi
me çıkmış» demiştir.

Horasan ve Toharistan Türklerinin islâmlarla 
teması bir rivayete göre 32 ( ~  653) yılında Sc.hr b. 
Kay s al-Ahnef tarafından Ballı üzerine yapılan 
çakınlarla başlamıştır. Bu seferde al-Ahnef Toharis
tan Türkleri (Karluk kabilesi) ile. çarpıştı; Balh 
çevresinde Türklere rasladı. Rivayete göre, bunlar

(1) Sa’id ibn al-‘As Emevilerden olup., Küfe vaiisi idi. 
jBelâzurî’ye göre 29 uncu hicri yılında T?bari«tan’a akın yapmış
ve Gürcan beyi ile sulh muahedesi imzalamıştır.

(2) Yezid ibiT al-Muhâlleb iki defa. Horasan valisi olmuş
tur, Birinci defa 82- 85, ikinci defa 97 - 99 yıllarında.

(S) Kuteybe, ıHaccac bin Yusuf’un yetiştirdiği Emevî ku
mandanlarından. Maveraünnehir fatihi ve Horasan, Naibi idi. 
(86 -97  =  704 - Î15).
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al-Ahnef'e teslim oldular. Fakat al-Ahnefin bu se
feri bir akından ibaret olmuştur. Balh 42 ( =  663> 
yılında Kays b. al-Hayşam tarafından zaptedildi. O*, 
bu şehirdeki meşhur ve büyük Buda manastırlarım; 
(Nevbaharı) yıktırdı. Bu tarihten birkaç yıl sonra? 
Badgis beyi Nezak Tarhan isyan etti. Bu isyan 51; 
(=  671) yılında bastırıldı. Bu Balh bölgesindeki" 
budistlerin mukavemeti çok şiddetli idi. Çin devle
ti de buradaki ahaliyi İslâmlara karşı kışkırtıyordu,.. 
Buradaki mukavemeti kırmak için Araplar budist- 
leri de «ehl-i kitab» saymağa, Müslüman olup da?, 
sonradan eski dinlerine dönenlere şeriat hükmünü^ 
tatbik etmemeye mecbur oldular. Bu, İslâm H u- 
kuku’na giren yeni görüşler ve yeni fetvalar idi.

Bu rivayette adı geçen Nezak Tarhan Toharis- 
tandaki Türk yabgusuna (melikine) tâbi bir beydi,„ 
budist ya da ateşperest idi. Nezak Tarhan İran’ın* 
son hükümdarı III. Yazdegerd (632 - 651) 'in hayatı
na son veren faciada önemli rol oynayan adamdır.

Bu Nezak Tarhan ve Toharistan Türkleri ilk 
Horasan fütuhatı devrinde İslâm ordularına karşı-, 
en çok mukavemet gösteren unsur olmuşlardır.

Nezak Tarhan ve Toharistan’ın Türk hükümda
rı (Yabgu), Merv şehri İslâmlar tarafından alındık
tan sonra İslâm kumandanı al-Ahnef'in 32 ( = 653) 
yılında Balh'a kadar yaptığı akınlar sırasında ona 
itaa t ederek barış andlaşması yapmışlardı. Fakat bu,, 
andlaşma Kays bin al-Hayşam tarafından Balh’mı
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zaptedilmesi tarihine kadar kâğıt üzerinde kalmış
tır. Balh'm zaptından sekiz yıl geçtikten sonra Ne- 
zak Tarhan'ın tekrar ayaklandığını ve bu ayaklan
manın bastırılmasından sonra onun gene affedildi
ğini görüyoruz. Bu devirde Horasan'daki Arapla
rın kendi aralarında geçimsizlik başgösf ermişti. 
Hele Abdülmelik bin Meravan’m (685-705) tahta 
çıkmasıyle bu geçimsizlik çok şiddetlenmişdi. Mek
ke’de halifeliğini ilân eden Abdullah b. Ziibeyir 
(683-692) Horasan’a kendi adamlarını naip (vali-i 
umumî) tayin ediyordu. Horasan valisi Abdullah 
ibn Hazm (683-691) Abdtilmelik'e bi'at etmek
ten istinkâf etti ve ona bi'at eden emirlerle savaş
tı. Horasan'ın îslâm devletine ilhakından yarım 
asır geçtiği halde yerli ahali İslâmlaşmaktan çok
uzak bulunuyorlardı; Arapların kendi aralarındaki 
kavgalarını fırsat bilen yerli beylikler birer birer 
istiklâl kazanmak hevesine kapıldılar. Araplardan 
da istiklâl dâvası güden emirler vardı. 691 yılında 
öldürülen Abdullah ibn. Hazm'm oğlu Musa, Ter- 
mezde tam müstakil olarak büküm sürüyordu. Ma- 
veraünnehir üzerine yapılmakta olan akınlar de
vam etmekle beraber İslâm ordusunda intizam çok 
sarsılmış bulunuyordu. İşte bu sırada, devletin ve 
sülâlenin menfaati için hiçbir şej^den, hatta  Kâbe- 
yi tahrip etmekten bile çekinmeyen Haccac bin Yu
suf Irak ve Horasan naibi (75-95 694-714) tâ
yin edildi ; Horasan'a kendi yetiştirdiği kumandan
lardan Kute^/be bin Müslim’i 705 yılında naib ta



yin etti. Kuteybe idareyi ele aldığı gibi Türklerin 
bulunduğu Balh, Çaganyan ve bütün Surhan-derya 
ırmağı havzasını itaat ettirdi. Nezak Tarhan ile tek? 
ra r barış andlaşması yaptı. Araplar arasında birliği 
temin ederek Maveraünnehir üzerine seferler yap
tı. Maveraünnehir'in büyük ticaret şehri olan Bay
ken d şehrini zaptetti.

Buhara’ya ilk İslâm akım Abdullah bin Zey- 
yad tarafından (54 = 674) yılında yapılmışdı. Bu 
sırada Buhara hükümdarı Türk soyundan küçük 
çocuk Tuğşad adma anası Hatun memleketi idare 
ediyordu. Bu Hatun, oğlu Tuğşad'm naibi sıfatiyle 
ülkesini onbeş yıl idare etti. Buhara ve bütün Sogd 
ülkesindeki beylikler. Gök Türk Hakanlığı'mn hi
mayesinde bulunan beylikler idi. ’Bu beylikleri bir 
Türk prensi veya yerli sülâlelere mensup hüküm
darlar idare ediyorlardı. Kuteybe Buharayı aldık
tan sonra Tuğşad’ı «Buhar-Hudat» tâyin etti. Tuğ
şad Müslüman olmuş ve oğluna Kuteybe adını koy
muştur.

Kuteybe Buhara ve Sogd ülkelerine yaptığı se
ferlerde Türk hakanlığı ordularıyle karşılaştı. Arap
ların Türk hakanlığı ordusuyla ilk karşılaşmaları 
689 da olmuştu. Kuteybe'nin. ilk Maveraünnehir se
feri 88 (=  706) yılında oldu. Bu savaş aylarca de
vam etti. Bir rivayete göre.Türk Hakanının ken
disi de bu orduda bulunuyordu. Bu çetin savaş 
sebebiyle Kuteybe Basra'ya haber gönderemedi.



.Haccac bin Yusuf tam 4 ay Maveraünnehir cephesin
den haber alamadı. Çok merak vc endişe içinde kıv
randı, İslâm ordusu'nun zaferi için bütün camiler
de dualar yapılmasını emretti. Bıı sırada Baykend 
şehrinin fetih haberi geldi.

88 (=  707) yılında İslâm 'ordusuna Türkler, 
Sogd’lular ve Fergane'İllerden kurulmuş yirmibin 
kişilik Türk ordusu Türle Prensi Kür Baganun ku
mandasında Kuteybe'nin kardeşi Abdurrahman bin 
.Müslim kumandasındaki kıtaya saldırdı. Bu Türk 
prensi Çin hükümdarı’nin kızından doğmuştu. Ku
teybe kardeşinin yardımına tam zamanında yetişti 

fv ve Türkleri püskürttü.

89-90 (=  708 - 709) yıllarında Kuteybe Buha
ra  ve Sogd ülkelerindeki beylikleri birer birer fet
hetmekte ve Türklerle çarpışmakta devam etti. Bu 
çarpışmalarda Türk hakanının ve oğlunun yaralan
dıkları hakkında rivayet vardır.

Kuteybe, Sogd meliki Tarhun ile Tiirklerin ara
sım açmağa muvaffak oldu, Tarhun ile Barış and- 
laşması yaptı. Bu sırada ayaklanan Nezak Tarh an 
ile Toharistan yabgusunu eline geçirerek idam etti.

91 (=  710) yılında Kuteybe, Demirkapı geçidi
ni geçerek Keş ve Nesef şehirlerini zaptetti. Tarhun 
ile barış muahedesini yeniledi. Tarhun Semerkand 
hükümdarı idi. Bu sıralarda Tarhun ayaklanan 
ieb'aları tarafından öldürüldü, yerine Gurek geçti.



Sogd ahalisi Türk hakanına müracaat ederek Arap
larla savaşmak için yardım istediler. Kuteybe Tar- 
hım’un intikamım alacağını ilân etti.

Kuteybe 93 (=  713) yılında Buharanm iç kale
sinde bulunan Buda tapınağını cami'e çevirdi. Bu 
yıl Türklerle çok çetin savaşlar devam etti. Türkle- 
rin gelmeleriyle yerli ahali îslâmlara karşı derhaİ' 
ayaklanıyorlardı. Kuteybe’nin gayretlerine rağmen; 
Maveraünnehir'de İslâmiyet çok yavaş yayılıyordu. 
Sogd ülkesini tamamiyle İslâm ülkesine katmak 
çok güç oldu. Arapların Horasan ve Cürcan'da te
mas ettikleri Türkler küçük beyliklere .bağlı asker
lerden ibare tti; Maveraünnehir’de ise büyük Türk: 
Hakanlığı ordularıyle savaşmak icabetti.

Kuteybe 97 (=  715) yılında Türk ve Çin Ha
kanlıklarına karşı sefer yaparken Fergane’de kendi 
askerleri tarafından öldürüldü. Yerine Yezid ıbn al- 
Muhalleb tâyin edildi. Bu emîr de Haccac'm yetiş
tirdiği emirlerden biriydi.

Aşras ibn Abdullah as-Sülâmi’ııin Horasan ve 
Maveraünnehir valiliği zamanında (109-111 =  727 - 
729) da Türk akınları devam etti. Aşras Maveraünne
hir ahalisini İslâm'a dâvet etti. Dehkanlar ve yerli 
beyler Müslüman oldular. Aşras Müslüman olan
lardan vergi alınmayacağım ilân etti. Yerli ahalî 
vergi vermemek için toplu halde derhal Müslüman 
oldular; fakat bu teşebbüs Horasan ve Türkistan'm 
malî durumunu berbat etti. Hâzineye hiç vergi gel-
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medi. Durumu düzeltmek için Aşras eski bir andlaş-- 
ma gereğince alınması icabeden meblağı taleb etti. 
Halbuki bu eski andlaşma çoktan unutulmuştu.. 
Halk ayaklandı. Bu kargaşalıktan faydalanarak 
Tiirkler tekrar saldırmakta devam ettiler. Başarısız
lığa uğrayan Aşras'm yerine al-Ciineyd ibn Abdur- 
rahman tâyin edildi. (112 ~  730) O, Türklerle kar
şılaştı. Bu sırada Hakan'ın oğlu sarhoş halde av 
avlamakta iken Müslüman askerleri tarafından esir 
alındı ve Halife Hişam'a (105-125 ~ 724-743)’ 
gönderildi.

Bu halife zamanında îslâmlar Batı Türkleri 
(Türgeşler) ile savaştı. Bu Türklerin hakanı Solu 
Han İslâm ordularına karşı uzun müddet, 119* 
( =  737) yılma kadar, mukavemet gösterdi. Araplar 
ona Ebul Mazahim (tos vurucu boğa) lâkabına 
taktılar.

İslâmiyet Türklerin mukavemetine rağmen, 
kuzey’e ve doğu'ya doğru yayılmakta ve ilerlemekte 
devam ediyordu. Türklerden küçük kabile başbuğla
rı Müslüman oluyor ve Müslüman olmayan Türkle- 
re karşı mukaddes cihat yapıyorlardı. Muhaddis, 
zahit ve fakihlerden Abdullah ibn Miibârek (vefatı 
176 = M. 792) gayrimüslim Türklere karşı savaş
lara, gönüllü olarak iştirak ediyordu.

Horasan ve Maveraünnehir Türklerinde İslâm
laşma vetiresi çok yavaş devam ediyordu. Hele bu- 
dist, ateşperest, hırıstiyan ve manihaist cemaat-
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larınm Müslüman olmaları ancak sözde kalıyordu. 
Buhara hükümdarı Tuğşad, Kuteybe’nin teklifi ile 
121 (=  709)'yılında Müslüman olduğu, oğluna da 
ÎCuteybe adını verdiği, İslâm fütuhatına büyük yar
dımlarda bulunduğu halde îslâm ibâdetlerine bir 
türlü alışamadığı rivayet edilmektedir. Ölümünden 
sonra (739) cenaze ve defin törenleri Zerdüşt dinine 
göre yapılmıştı. Oğlu Kuteybe de İslâm ordularına 
önemli yardımlarda bulunmuştur. İlk Abbâsî hali
fesine karşı Buhara’da ayaklanan Şerik bin Şeyh 
adlı bir Arab’ın isyanını bastırmakta Ebû Müslim’in 
kumandanı Ziyad bin Sâlih'e yardımda bulunmuşdu. 
Bunlara rağmen Ebû Müslim onu Buhara ülkesin
de İslâmiyetiıı gerilemesinden mesul tutarak idam 
ettirdi (.133 = 751) Tuğşad in ikinci oğlu Bunyad 
Halife al-Mehdi (775 - 785) zamanında zındık al-Mu- 
.karnıa isyanına yardım etmekle itham edilerek 
idam edildi. Yetmişyedi yıldan beri Müslüman sa
yılan Tuğşad ailesinin İslâmiyete gönülden* bağla- 
namadığı bu zatların haltercümelerinden açıkça an
laşılmaktadır.

Halife âl-Melıdi zamanında Maveraünnelır’de 
meydana gelen al-Mukanna isyanına da (770 - 780) 
Tiirkler iştirak ettiler. Kular Tegin kumandasında
ki seçkin ve muntazam Türk kuvvetleri Semerkant 
çevresinde faaliyette bulundular. Bu devirde sözde 
Müslüman sayılan ahalinin çoğu manihaist ve 
ateşperestlik geleneklerine çok bağlıydılar. Mazda- 
:kıstlerin gizli teşkilâtı, resmen tanınmış olan mani-



haizm dini perdesi' altında sinsi çalışmalarına de
vam ediyorlardı. Al-Mukannâ tarikatı da mazda- 
kizm’in bir kolundan başka bir şey değildi. O devir
de Abbasî hilâfeti için büyük belâ Karmatlar ile 
gizli Alevîler teşkilâtı idi. îslâm memleketinin bil
hassa doğu vilâyetleri daimî huzursuzluk içinde 
bulunuyordu. Burada Karmatlaıia Alevîlerin pro
pagandaları çok kuvvetliydi. Karmatların gizli teş
kilâtından Fatimî mezhebi dâileri istifade ediyor
lardı. Abbasî Devleti için doğu vilâyetlerinin Türk
lerle sınırdaş olması da ayrıca olağanüstü Önemli, 
bir mesele teşkil ediyordu. Çünkü Alevî ve maz- 
dakistler Türklerin manibaist olan cemaatlerinde 
kendi propagandaları için mükemmel zemin bul
muşlardı. Semerkant'daki manihaistlerin îslâmlar 
tarafmdan takibata uğradıklarında Dokuz Oğuz 
Hakanı mukabele bilmisil olarak kendi ülkesinde 
bulunan Müslümanlara katliam yapacağını bildire
rek Halife al-Muktedir’i (908-932) tehdit ediyor
du. Diğer taraftan Ahsa şehrini eline geçiren Kar- 
matlar'm  Başbuğu Ebû Tabir Süleyman ai-Canna- 
bî (914-943) yakın bir zamanda Türkleri elde ede
ceğini ilân ederek

*
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diyordu. Bu çok mühim bir tehdit idi.

Al-Birunî'nin naklettiği bir habere göre Zerdüş
tî’ler kitaplarında yazılan bir kehânete inanarak:



.319 (=  931) yılında dünya hâkimiyetinin kendi el
lerine geçeceğini ateşperestlere müjdeliyorlardı. 
Bu hâkimiyet Zerdüşt'tün zuhurundan bin beşyü:ç 
yıl geçtikten sonra olacaktı. Bu müddet, tarihlere 
göre, İskender Takvimi ile 1241 'de (yâni Milâdi 
931'de) tamam olacaktı (1).

Al-Muktefi ve al-Muktedir zamanlarında Müs
lümanların kendi aralarında da mezhep ve tarikat 
kavgaları alabildiğine alevlenmişdi. Mansur Halla
cın ve îbn al-Azakirî'nin muhakemeleri bu cereyan
ların  halife'nin (2) sarayına kadar nüfuz ettiğini

(.^]| dilil j \  Jü ' i  \:S  a)j

1 ^ j j > (j'0 1_d I «Alc
i*® Cj'* 4,—** ç k  'A.-G' \ ̂   ̂ cJ ̂  ^

jX-S\S^\ A. Zeki Velidî Togan. îen Faclani's Reise- 
’bericht, S. X X I Noî 1 )

(2) Yakut Hemevi, İrşad al-a-rib (Margol'ius yayımı) 
sah ife 289 ve sonrası.

İbn a^-Azakirî’nin şeriat hükümlerinin kalkacağı hak
kında ilân ettiği kehanet de Zerdüştilerin kehâneti tarihine 
uygundur. Ona göre Peygamberin vefatından sonra, Esbabı 
Kehf'in mağarada kaklıkları müddet kadar yıllar geçtrikten 

«sonra şeriat hükümleri kalkacaktır. Eshabı Kehf iiçyüz dolcuz 
.yıl mağarada kaldıklarına göre bu tarih dahi 939 yılma rast- 
Iıy  a çaktır.
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göstermiştir. Hülâsa Bağdat sarayı çok kötü du
rumda bulunuyor, o da bütün ümidini Türklere 
^bağlıyordu...

Bu sırada Volga’daki Bulgar Türklerinin Müs
lüman olup Bağdat sarayına elçi göndermesi Halife 
al-Muktedir'in ümidini kuvvetlendirdi. Horasan’da 
çıkan Alevî isyanını bastırmakla büyük yardımı do
kunan Türk Hakanı Buğra’nm hareketi de herhal
de Bağdat sarayına malûm olmuştu. Tiirkleri bed- 
mezheplerden ve İslâm düşmanlarından önce kazan
mak lâzımdı. Halife al-Muktedir 309 (921) yılında 
büyük ümitlerle Türk ülkelerinden birinin hüküm
darı olan Bulgar Hanına bir elçilik heyeti gönderdi. 
Bu heyet kalabalık Oğuz ve Başkurt Tiirkleri için
den geçip Bulgar Hanlığına geldi. Bu yıllarda Oğuz 
ve Başkurtlar daha Müslüman olmamışlardı, şa- 
manist idiler. Bu kavimlerin dinleri hakkında elçi
lik  kâtibi İbn Fadlan epeyce malûmat vermiştir.. 
X. asrm başından itibaren kalabalık göçebe Türk 
kavimlerin arasında İslâmiyetin Müslüman tüccarla
rı vasıtasiyle ve barış anlaşmaları yolüyle yavaş 
yavaş yayılmakta olduğunu görüyoruz. Abbasî ha
lifelerinin ve Samanoğullarınm hizmetine giren 
Türk beyleri ve askerleri Müslüman oluyorlardı ve 
Hilâfetin devlet teşkilâtında önemli mevki kaza

nmıyorlardı. Hazar ordusundaki Harzemliler İslâ- 
miyeti Doğu Avrupa ülkesine kadar getirmişlerdi. 
Hazar hakanının Yahudi dininde olmasına rağmen 
ordusu Müslümanlardan ibaretti ve başkenti olan 
Etil şehrinde bir cami de bulunuyordu.
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Çok kaba iptidaî şamanizmden ayrılamıyan sa
vaşçı Oğuz boylarının bile İslâmiyetin tesiri altına 
girmekte oldukları gene ibn Fadlan'm kayıtların-* 
dan anlaşılmaktadır. Bu kayıtlara göre Oğuzlar 
Müslüman tüccarlarının hatırı için, inanmadıkları 
halde, kelimeyi tevhidi söylüyorlardı.

l-y d.ul aasI VI a) IV

( dU-ü Ij-UiclV \\-J- <>1 \

Oğuz beylerinden Küçük Ymal ünvânmı taşı
yan başbuğ evvelce Müslüman olmuş, fakat Oğuz
ların «Müslüman olursan bize başbuğ olamass-m» 
diye itiraz ettikleri içiıı İslâm'dan vazgeçmiştir. 
Oğuzların subaşı (kumandanı) Etrek b. Katagaıı 
Müslüman olan Bulgar hanının damadı idi. -Sefa
ret heyetinin tercümanı da Müslüman olduğu an
laşılan bir Türk (Tegin at-Tlirkî) idi. IX. asrın 
sonlarında aşağı Sırderya (Seyhun) boylarındaki 
Müslüman Karluk ve Oğuz Türklerinden teşkil 
edilmiş askerî kıtalar Samanoğullarmın hizmetin
de bulunuyorlardı.

X. asrm ilk yıllarında o devirdeki Türk devlet
lerinden Rarahanİılar ülkesinde îslâm ışığının 
Türk çadırlarına kadar girmekte olduğunu görüyo
ruz. Karluk Türklerinin daha önce, IX. asırda Müs
lüman olmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Kara- 
hanlı Hakanı Satuk Buğra Han (ölümü 955) Müs
lüman olup Ahdülkerim adım almışdı. O sıralarda



dörtyüz bin çadır aile İslâm dini'ni kabul etmiştir 
ki bu kadar büyük bir kitle halinde birden ihtida 
vakası İslâm tarihinde görülmemişti. İbn Fadlan’m 
şamanist olarak tavsif ektiği kalabalık Oğuz boyla 
rının da bu sıralarda İslâmiyeti kabul ettiklerini tali
min etmek mümkündür. 980 yıllarında, yâni ibn 
Fa dian'ın seyahatinden 50-60 yıl sonra Selçuk 
Oğullarım ve bütün ulusunu (1) Müslüman ve Eh- 
lisünnet mezhebinde görüyoruz.

Türk hakanının ve kavminin Müslüman olup 
Ehlisiinnet mezhebini kabul etmeleri Irak ve Hora
sandaki Karmat ve başka bed mezhep ve zındıkların 
ümitlerini kırdı; İslâm dünyası çok büyük tehlikeyi 
atlatmış oldu. Oğuz ve Karahanh Türklerinin bu ta
rihten itibaren İslâm dinine ve devletine, Müslüman 
Türk Devleti olarak, büyük hizmetler devri başla- 
mışdır. X.—XI. asırlarda Türklerin İslâm dinine 
yaptıkları hizmetlerin büyüklüğünü metheden ha
disler uydurulmasına da sebep olmuştur. XI. asır 
âlimlerinden Mahmut Kâşgarî'nin «Divanü Lügat- 
it-Türk» adlı eserinde naklettiği hadisler bu cüm
ledendir (2). Bu rivayete göre Hz. Resûl «Türk

(1) Mir Hond'un (Ravzat-uz-Sefa) na îde iliği rivayete 
göre İsrail bin Selçuk Sultan Mahmut Gaznevive Oğuzların 
200.000 bin süvari muharip verebileceklerini söylenmişti. Bu  
rakkama göre bu devirde Müslüman Oğuzların nüfusu bir 
milyona yakın olduğunu tahmin etmek mümkündür.



lisanım öğreniniz, Çünkü mülk (devlet) uzun za
man Türklerindir»; Cenabı Hak dij^or ki: «Benim 
bir ordum vardır. Onlara Türk adını verdim, onla-# 
n  Doğu’da yerleştirdim. Bir kavme gazbedersem 
onları (yani Türkleri) o kavmin üzerine musallat 
ederim.» demiştir. Bu gibi hadisler, uydurma olma
larına rağmen, Türkİerin o asırda İslâm dünyasın
da kazandıkları büyük önemi göstermesi bakımın
dan çok mühim belgelerdir. Tarihî gerçektir ki 
Türkler Allah'ın gazbettiği Karmatlar, mazdakist- 
3er ve bütün zındıklar üzerine musallat olup İslâm 
hilâfetini ve İslâm dinini büyük felâketlerden kur
tarmışlardır. İşte bu durum birçok din adamları
nın Türkler hakkında hadisler uydurmalarına ve
sile olmuştur.

Müslüman Karahanlılar devletinin çevresinde 
budist Uygur Türkleri, İrtiş ırmağı boylarında şa- 
manist Kimâk, Kıpçak, Yabaku Türkleri bulunur
lardı. Karahanlılar bu müşrik Türklere karşı cihad 
açıyorlar, bunları da Müslüman yapmak için uğra
şıyorlardı. Bu cihadlar hakkında söylenen destan-

. «  V l^  iljJI j t —) » : Jli

^  j l  ı (_l2>-j jC- 4Üİ ^

( Divanü Lügat - il - Türk, I. 3, 293 — 294 )
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Şiardan bazı parçalar Mahmut Kaşgari tarafından 
tîesbit edilmiştir. Bu destanlarda Müslümanların 
Buda tapmaklarını yıktıkları, putlarına hakaret et
lik leri anlatılmaktadır. Bir parçada şöyle denil
mektedir :

Beçkem (*) vurup atlara
Uygurdaki tatlara (**)

?Hırsız yavuz itlere
Kuşlar gibi uçtuk biz 

Seller gibi aktık biz
Kentler üze çıktık biz 

llBurhan (***) evin yıktık biz
Burhan üze s... tık biz

Buna rağmen Turfan harabesindeki eski bir 
Buda mağara-manastırı Doğu Türkistan Miislü- 
ananları tarafından Ashab-ı Kebf mağarası diye 
mukaddes sayılarak son zamanlara kadar ziyaret 
edilmekteydi. X. yüzyılda Karahanlılar Devletinde 

İslâm  dini devlet dini olmuş ise de Yedisu eyaletin
de Nesturi hırıstiyan cemaatı bulunuyordu. Bu ce
maat Timur devrine kadar hırıstiyanlıkta devam et
mişlerdir. Bunlardan Türkçe yazılmış bir çok mezar

(*) Eski Türkçe metnini biraz yenileştirdik. «Seçkem» 
muhariplere verilen ipek kumaştan bayrak veya yak kuyruğu 
nişan-,

•(**) «Tat»—aslında fars demek ise -de göçebe Türklere 
.■göre şehirde yaşıyan Tü/rkler de tat olmuş sayılırlar.

(***) «Burhan»—'Buda; «Burhan evi» — Ruda tapmağı



taşları kalmıştır. Uyguristan beyliğinde yaşayan' 
Türkler Buda dinîni Çağatay hanlarının Müslüman? 
oldukları XIV. asra kadar koruyabilmişlerdir. Yej,- 
ni Orta Asya'da İslâmiyet epeyce yerleştikten son
ra dahi bu Uygur budistler dinlerini tiçyüz yıl mu
hafaza edebilmişlerdir. Sonra bunlardan İslâmiye- 
ti kabul etmeyen zümre Tibet ülkesine göç etmiş
lerdir. Sarı Uygur denilen budist Türkler bu göç
menlerin torunlarıdır. TibetTilerle komşu yaşadık» 
lan  halde eski Türk dilini muhafaza etmişlerdir., 
BÖylece bu asırda Müslüman olmayan pek az Türk 
boyları kalmıştır.



CAI-1ÎLİYET DEVRİNİN KALINTILARI

En eski maddî kültürün kalıntılarını, toprak 
•altı muhafaza ederek çağımıza kadar ulaştırdığı gi
bi gelenekçi insan topluluğu da, en eski devirlerin 
mânevi kültür kalıntılarını ruhlarının derinlikle
rinde sürükleyip zamanımıza kadar getirmiştir.

! Çağdaş kültürün en yüksek seviyesine ulaşan garb
ili milletlerin halk topluluk!armda dahi bu eski çağ
lardaki inançların tezahürlerine şalıit oluyoruz. 
11924 yılının başlarında Güney Fransa'da bir kız. ço- 
'«cuğun Hz. Meryemi görüp görüştüğüne bütün Fran
sa köylülerinin inandığını ve kızın bulunduğu kö
yün Katolik köylüler için bir ziyaretgâh olduğunu 
Paris gazeteleri yazmışlardı. Aynı yılın sonlarında 
Almanya'nın kültür merkezi olan Berlin civarında 

"faaliyette bulunan Hans Shermutsry adh bir «Ta
bip» hastalarına afsun öğrettiği, üfürükçülükle ya
lan yanlış tedavi ettiği için Tempelhof mahkemesi 
karariyle bir yıl hapse mahkûm edildiğini 25. Mart.
1925 tarihli «Morgen Post» gazetesi yazıyordu. Son 

yıllarda İsveç'te faaliyette bulunan Engstrands ad
lı bir büyücü kadın bütün İsveç köylülerini kendi
ne hayran etmiş, hastaları afsunlarla tedavi edi
yormuş. («Hürriyet» gazetesi 10. Ağustos. 1961).



Umumiyetle hurâfelerden bugünkü ulusların hiç
biri tam olarak kurtulamamışlardır, mukaddes din-' o
lerine de bu hurâfeleri eklemişlerdir.

Bir dinin esas talimatı, muayyen şekiller almış: 
âyinleri başka bir din ahalisine geçmediği halde hu
rafeler, bulaşık hastalıklar gibi bir din ehlinden 
başka bir din ehline çabuk ve kolay geçmektedir*, 
Meselâ kuzeydeki şarnanis.t kavimlerin ağaç kültü. 
Hırıstiyanlara geçerek rıoel ağacı adeti olmuş, şim
di de bazı Müslüman Türk ailelerine bu adetin ya
vaş yavaş geçmekte olduğunu görüyoruz. H m sti- 
yanlar bu ağaç kültü'nü İsanm doğumu hakkmdald 
bir efsaneye bağlıyarak kitaba uydurmuşlar ve ona*,, 
dinî bir mahiyet vermişlerdir.

At nalını uğur saymak âdetinin de Tiirklere 
Italyanlardan geldiğini iddia eden etnograflar var
dır. Mavi boncuk ve «Maşallah» nazarlıklarının^ 
Rumlara Türklerden geçmiş olduğunu Pavlaki is
minde bir aydın vatandaş söylemişti. İstanbul 
«ayazma» larmı kutlu saymak âdeti de Miislüman- 
lara Rumlardan geçmiştir. Bu hurafe, Türklerin es
ki dinlerindeki kutlu pınar kültüne de uygun düş
müştür.

İslâm dinini kabul eden bütün uluslar bu mü- 
bârek dine atalarından kalmış birçok hurafeleri: 
sokmuş olduklarını yukarıda bahis konusu etmiştik. 
Mühtedi yahudiler Talmud masallarını bazı müfes- 
sirlere ve muhaddislere rivayette bulunmuşlardı*.
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Hıristiyanl ardan Müslüman olanlar da yahu diler
den geri kalmamışlar, hırıs'tiyanlığa mahsus hura
feleri getirmişlerdir. Türk ulusları da İslâmiyeti 
kabul ettikten sonra eski çahiliyet devrinden kalma 
birçok, görenek ve geleneklerini İslâm dininin emir
leri imiş gibi muhafaza etmişlerdir. Eu etüdümüzde 
bu hurafelerden en yaygın ve İslâm dininin esas 
tâlimatına aykırı olanlarından birkaç misâl vere
rek bunların menşelerinden bahsedeceğiz.

Yaygm hurafelerden biri türbelere, kutlu sayı
lan ağaç ve çalılara paçavra bağlamak âdetidir. Bu 
âdet bütün Türk dünyasında Al tay] ardan Akdenize 
kadar uzanan geniş sahada tesbit edilmiştir. Bu âde
tin Müslümanlıkla hiçbir ilgisi yoktur.. Eski çahiliyet 
devrinden, küfür ve şirk dünyasının karanlıkların
da yapılan ilkel putperestlik âyinlerinden kalmış 
b ir hâtıradır. Bu paçavra bağlama âdeti Kuzey ve 
Orta Asya uluslarının eski dinleri olan şamanizme 
mahsus önemli unsurlardan bilidir. Bu âdet çağdaş 
Altaylı şamanistlerden son yıllara kadar devam et
miştir. Onlara göre bu âdet çok önemli, bir dinî 
âyindir. Şamanist Türklerin inanışlarına göre her 
dağın, her kutlu pınarın, göl ve ırmakların, kutlu 
ağaç ve kayaların «izi» leri (yani sahipleri) var
dır (1).

(1) «İzi» terimim. Mahmud Kâşgarî a __W ^y4" ■' 'Z~“' ' y
diye tercüme etmektedir. (Divani.i Lûgat-it-Türk I Sh. 81)



Çağdaş Altaylı şamaııistlerin inandıkları iziler 
Gök Türklerin bıraktıkları yazıtlarda toptan «yer- 
sü» ile ifade edilmiştir. Gök Türkler bu «yer-s-u» 
denilen ruhları Türk yurdunun koruyucusu sayar
lardı. Altaylılarm şamanizminde bu «yer-su» terimi 
muhafaza edilmiştir. Şamanistlerin dualarında 
«Yer-suyum bizi yarlığa!» diye bu izilere (yani sa
hiplere) hitap edilmektedir. Altaylı şamanistlerin 
inançlarına göre bu iziler kisioğlundan kurban ister
ler. Kurban sunmayanlara zararları dokunur. Bu ruh
ların çok kanaatkâr olduklarına inanılır. Bunları bir 
paçavra parçası, bir tutam at kılı, hattâ kurban .ni
yetiyle- atılan bir taş ile de tatmin etmek mümkün
dür. Ençok beğendikleri kurban (armağan) paçav
ra parçasıdır. Altaylılar bu paçavra parçasına «ya
lama» derler. Moğolistandaki Tuba (Uryanha) 
Türkleri sözde budist oldukları halde tapmakları
nın önünde bulunan ağaca yahut direğe paçavra 
parçası bağlamayı ihmal etmezler.

Türklerin büyük çoğunluğu İslâmiyeti kabul 
ettikten sonra da bu eski müşriklik devrindeki 
inanç ve göreneklerini büsbütün bırakamamış]ardır. 
Orman, ağaç, su, kaya «izi» (sahip) lerine başka 
bir isim altında kurban sunmaya devam etmişler-

Başka bir yerinde ^  diye tercüme etmiştir. (C. I,
Sh. 69; II Sh. 192) Eski Osmanlı Türkçesindeki «issi» keli
mesi de eski Türkçedeki «izi-sri» kelimesinin XVI. asırda 
aldığı yeni şeklidir.



<dir. Tanrının dostları sayılan ölülerin türbe par
maklıklarına, kutlu sayılan ağaç ve çalılara nezir 
niyetiyle paçavra parçası bağlamak âdeti, gerçek 
din adamlarının yasak etmelerine rağmen, zama
nımızda bile müşahade edilmektedir.

Erzincanda Salihiye camii imamı 8.10.1929 ta
rihinde bana yerli halkın inançları hakkında bazı 
malûmat verirken şöyle dem işti: «Halkımız arasın
da şer’i şerife uymıyan âdetler çok... Ağaçlara pa
çavra bağlama bu hurafelerden biridir. Ama bu 
âdet kadınlar işidir. Kulak asm a!» Hafız Haşan 
île Kuyumcu Mustafa Nuri ise «Bu âdet erkekler 
arasında da var» dediler. Bu gelenek ve inanç Tür
kiye’nin muhtelif yerlerinde, hattâ İstanbul gibi di
nî kültür merkezlerinde bile, tesbit edilmiştir.

Bu hurâfeden bahsederken ibn. Sa’d’in Hz. 
Ömer’in bir emri hakkındaki şu rivayeti hatırla

mak yerinde olur: Rıdvan bey’ati ağacının

yanına gelip namaz kılan Müslümanları
gören Hz. Ömer (R.A.) bunları korkuttu sonra bu 
ağacm kesilmesini emretti, ağaç kesildi (1).
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Türbelere mum yakma âdeti de eski cahiliyet 
çağından kalma âdetlerden biridir. Eski çağlarda 
yalnız evliya sayılanların değil, başka ölülerin d& 
mezarlarında yahut öldükleri yerde mum yakmak 
yahut ateş yakmak bir nevi kurban sayılırdı. XIX„ 
yüzyılın ilk yansında Kırgız-Kazaklar arasında ve 
bazı Türkistan şehirlerinde ölülerin en son bulun
duğu yerde mum yakma âdeti vardı. Kırgız-Kazak 
Müslümanları arasında yaygın hurafelerle yıllarca 
mücadele eden Molla Gazi adlı bir hoca manzum- 
risalesinde bu hurafeden de bahsediyor. Ona göre 
Kırğız-Kazaklar ölünün ruhu için kırk tane mum 
hazırlar ve hergün bir tanesini yakarlar. Bu âdete 
okadar bağlanmışlardır ki Kurân hatim ettirmekten 
daha sevaplı bir ibâdet sayarlar. (Kazak alıvali... 
sh. 6).

Bu âdetin eski müşrik dinlerinden kalma b ir  
âdet olduğu malûm ise de en eski menşei karanlık
tır. Arkeologların çoğu bu âdetin ilkel ateş kültü 
ile ilgili olduğunu iddia ederler, yâni ateşperestlik- 
ten kalma bir âdet olduğu tahmin edilmektedir. Hı
ristiyanlıktan önceki Heienler ve Romalılar mezar
larda ve mezar taşları üzerinde meşaleler yakarlar
dı (1). Hıristiyan olduktan sonra da bu âdetlerini 
bırakmadılar. Bu paganizm kalıntısı hınstiyan din 
adamları tarafından «kitaba uydurulup» mum yak-

(1) Max Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte, T. 1. 
Sh. 382—390
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ma âdeti hırıstiyaıı dinî âyinlerine sokuldu. Hıristi
yan din adamlarının izahlarına göre gûya bu âdet 
ilk hırıstiyanların karanlık mağara ve Katakomp
larda gizlice ibâdet ettikleri zaman yaktıkları mum. 
ve meşalelerin hâtırası imiş...

Müslüman Türklere bu mum yakma âdeti muhak
kak ki hm stiyanlar vasıtasiyle geçmiş. Anadohfc 
Türkleri daha Orta Asya’da bulundukları çağlarda 
bu âdeti oradaki Hıristiyan cemaatlerinden almış ol
maları mümkündür. Bizans kültür merkezlerini 
fethettikten sonra b$ı âdeti bir dinî âyin unsuru ha- 
line getirmişlerdir.

Müslümanlar arasında en korkunç hurafeler
den biri muska (nuska) ve tılsımlara inanma âdeti
dir. Her türlü muska ve tılsımların menşei putpe
restliğin en ilkel şekli olan fetiş'tir. İlkel kişinin 
inancına göre bazı nesnelerde uğur veya uğursuzluk 
bulunur; uğurlu saydığı nesneyi boynuna asar ya. 
da yanında taşır. Bu nesne bir taş parçası, bir bit
ki, bir mavi boncuk, garip görünen bir böcek, k u rt 
dişi, ayı ya da kartal tırnağı olabilir. Bu «muska- 
tılsım» larm hastalıklardan, nazardan, göze görün
mez belâ ve kazalardan koruduklarına inanılırdı.. 
Sonraları bu inancın daha ileri gelişme safhasında 
dinî formüller ya da garip işaretler yazılan kâğıt 
parçaları eski fetişlerin yerini tutmuştur.

Eski Romalılar (Plinius'e göre) zehirlenmek
ten korunmak için esrarengiz işaretler yazılmış



muska - tılsımlar taşırlardı. Tılsım-muskalarm en 
eski şekli Mısırlılarda bulunmuştur. Din adamları, 
bu muska-tılsım hurafeleri, yâni eski putperestlik' 
kalıntıları ile çok eski zamanlarda da mücadele et
mişlerdir. İsrail peygamberleri fetiş - tılsımları ke
sin olarak yasak etmişlerdir. Ahdiatik'in rivayeti
ne göre Yakup peygamber ehli beytine ve yanında 
bulunanların hepsine şöyle hitap etti: «Yanlarınızda 
bulunan garip tanrıları defediniz, kendinizi temiz
leyiniz, giyimlerinizi de değiştiriniz.» Onlar dahi 
garip tanrı]arının hepsini ve kulaklarındaki küpele
ri çıkarıp Yakuba verdiler, Vakup onları Şekim 
yanında bulunan çitlembik ağacının altına gizledi 
{Tekvin, 35, âyet 2 - 4 ) .  Bu metindeki «garip tanrı
lar» fetişler mahiyetindeki tılsım - muskalardı.

Hıristiyan din adamları da «muska - tılsım» ta
şıma, saklama âdetiyle mücadele etmişlerdir. 366 
yılında toplanan Laodice dinî kurultayı muska -
tılsım taşımayı yasak eden bir karar ilân etmişti. 
Fakat hmstiyan cemaatı bu muska - tılsımlardan 
bir türlü vazgeçmiyordu. VIII. yüzyılda Papa II. 
'Gregoare bu hurafe ile şiddetli tedbirler alarak se
leflerinin yolunda yürüdü. Fakat halk bildiğinden, 
atalarından gördüğünden şaşmıyordu. Nihayet hı- 
ristiyan din adamları bu hurafeye taviz vermeye 
mecbur oldular; Muska - tılsımların yerine haç, hı- 
ristiyanlık sepıbplü olan balık resmi, «Agnus Dei». 
\ya21h levhacıkları taşımayı tavsiye ettiler ve halkı



buna alıştırdılar. Yani eski fetişizm yeni bir şekil 
alarak devam etti.

İlkel topluluklarda fetişizm cihanşümul bir 
kültür merhalesi olduğu için bunun kalıntısı olaıı 
muska - tılsımlara inanma da cihanşümul olmuştun

Eski cahiliyet devrinde yaşamış olan Türk 
uluslarında da muska - tılsımlar kullanmak âdeti 
ve bu tılsımların her türlü belâ ve afetlerden koru
yacağına inanma çok yaygın olmuştur. VIII - XIV. 
asırlarda budist ve manihaist Türklerin yaşamış ol
dukları Doğu Türkistanda yapılan arkeoloji araş
tırmalarında elde edilen malzeme arasında tılsım - 
muskalar (muhtelif dinî formüller yazılı levhalar., 
tahtalar, kazıklar ve ağaç kabukları gibi şeyler) bu
lunmuştur.

Budist Uygurların dinî kitaplarında da tılsım 
şekillerine raslanmıştır. Bunlardan üç şekil Alman 
türkologu F.W.K. Müller tarafından neşredilen es
ki Türkçe Uygur metinlerinden birinde izahlariyle 
gösterilmiştir. «Uigurica» II, S. 99 - 100).



Bu üç tılsım ve izahları şövledir :

Bu tılsımın faydası eski Türkçe ile şöyle açık
lanıyor: «Bu vu (1) etözde tutsar ad mangal bu
lar, kop kösüs kanar (bu tılsımı bir kimse yanın
da tutarsa rahat ve saadet bulur.) Tişi tmlıg bu vu 
•etözünde tutsar uçuz togurur ( =  bir kanlı dişi, 
canlı [kadın] bu muskayı vücüdunda tutsa -sak- 

lasa- kolay doğurur, rahat ve sevinç bulür).

(1) Budist Türklerin dinî eserlerinde tılsım-muska 
.anlamına gelen «vu» terimi Çin’cedir. Tütsklere bu terimi 
Çin'di budist rahipler getirmişlerdir. Türkler Müslüman ol
duktan. sonra muska-tilsım için, «yazı» anlamına gelen, «bi- 
-tig» kelimesini kullanmışlardır.
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«Kayu kişi baş ağrığ bolsar bu vu borga tokıp 
içsin ( = bir kişinin başı ağrıyor ise bu tılsımı şa
raba karıştırıp içsin).

«Bars yılın kişi bu vu tutsar uzatı uzatı ma- 
:nalıg bolar (=  pars yılı [doğmuş?] kişi bu tılsımı 
saklarsa çok mesut olur).

«Kayu kişinin yılkısı ölçüş ölser bu vu kapıgka 
yapşursun (=  Herhangi kişinin hayvanlan çok 
ölüyor ise bu tılsımı kapıya yapıştırsın).

X. yüzyılda Türk ulusları büyük bir topluluk 
halinde îslâmiyeti kabul ettikten sonra eski cahi
liyet dinlerine hizmet eden kam (şaman) 1ar, bu- 
dizm ve manihaizm papasları kendi mesleklerini 
•ortadan kaldırmakta olan yeni dine (İslama) karşı 
mukavemet göstermek istemişlerse de yeni dinin 
sağlam yerleşmekte olduğunu görerek bu dinin ya
rattığı ortama intibak etmeyi daha kârlı bulmuş-



larchr. Bunlar kendi mesleklerini ' kurtarmak için- 
Müslümanlar arasında revaçta olan hurafelerden, 
faydalandılar. Zaten Arapların kendileri de cahilj- 
yet çağmm birçok âdet ve inançlarını, İslâm dini
nin şiddetle yasak etmesine rağmen. muhafaza 
ederek Türkistana kadar götürmüşlerdi. Cahiliyet 
Araplarmda sihir, afsun ve tılsım gibi hurafeleri 
ifade eden azâim ( <-l — ) , tivele ( ily;)l )

rukye ( )  temin ( )  neşre

( .  IjJl) ra’b ( ^c-J\ ) ve başkaları gibi b ir

çok terimler vardı. Bu terimler, cahiliyet Arapla- 
rında olan mâna ve muhtevalariyle Orta Asvaya 
sokuldular. Yerli şaman ve sabık rahipler, Müslü
manların cahil tabakasına bulaşmış olan bu hura
felerden faydalanmışlardır.

Türk hakanlığında İslâmiyet temelli olarak yer
leştiğinden bir asır sonra telif edilen dinî ve siyasî 
ahlâk kitabı «Kutadgu Bilig» de müellif «muaz- 
zim» leri (üfürükçü ve muskacıları) cemiyet için 
gerekli bir sınıf olarak kabul ediyor ve şöyle diyor:,

Bularda basa keldi afsuncıîar,
Bu yel yeıklik igke bu ol emçiler,
Bularka ylme-ük katılgu kerek,
Bu yel yeklikle» okıtgu kerek!

(=  Bunlardan -yani hekimlerden- sonra afsun-

48



cülar geldi, cin, peri (ruh) hastalıklarını tedavî 
eden bunlardır. Bunlara katılmak, ruh ve şey
tan hastalıklarına okutmak gerek).

Sonra bu afsuncularla hekimler (fen adamla
rı) arasındaki münasebetten bahsederek diyor ki :

Otacı onamas muazzim sözin,
Muazzim otacığa evrer yüzim,
Oî aymış otuğ yese iğke yarar,
Bu aymsş bitfg tutsa yekler ırar.

(Helcim, üfürükçünün sözünü beğenmez, üfü
rükçü hekimden yüzünü çeviriı. O [hekim] «ilâç 

yerse hastaya iyi gelir» demiş; bu [üfürükçü] «mus
ka tutsa -yani yanında bulundursa- şeytanlar ırak 
olur» demiş).

«Kutadgü Bilig» müellifi vezir Yusuf Has Ha- 
cıb’m sözlerinden anlaşılıyor ki; XI. asırda eski 
kam (saman) 1ar ve üfürükçü budist rahipleri ken
dilerine arapça «muazzim» demişler ve eski mus
ka ve fetişlerini yeni dinin formülleriyle değiştir
mişlerdir. Bu cahiliyet hurafelerinin muhafızları 
olan kamlar ve budist rahipler isîâmla temasa gel
dikleri i!k günden itibaren eski hurafelerine, Ku- 
rân-ı Kerîm’den âyetler katarak, İslâmî renk ver
meye muvaffak olmuşlardır. Eski, şaman afsunla
rına Kabe, Levh-i mahfuz, ârş ve klirsî, zemzem 
isimlerini karıştırmışlardır. Doğu Türkistanda faa
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liyette bulunan «azaimcılar» bu «meslek» Ieriııin 
Hz. Fatime (R.A.) tarafından kurulduğunu «isbat» 
eden bir «risale» tertip etmişlerdir («R.isale-1 Pe
rihan»).

★

Çağdaş .Müslümanların cahil halk tabakası 
içinde faaliyette bulunan afsuncu, muskacı, dolan
dırıcıların ellerinde en eski Babil vc Mısır müşrik
lerinin ve eski Türk budist ve şamanistlerinm kul
landıkları put, afsun ve tılsımlardan hiç farkı oimı- 
yan tılsımlar ve afsunlar öğreten pek çok kitap ve 
risaleler bulunmaktadır. Bu kitap, ve risalelerde 
düşmanı öldürmek, mal S/e mülkünü imha etmek, 
birinin kalbini celp ve teshir etmek, servet ele ge
çirmek, cin ve melekleri kendi hizmetinde kullan
mak gibi işler için afsunlar ve tılsımlar öğretilmek
tedir. Bu saçma sapan afsun ve tılsımların kudreti
ne sadedil ve cahil müminleri kandırmak maksa- 
diyle Kuran-ı Kerim'den âyetler, esma-i hüsnâ ve 
mübarek dualar karıştırılmıştır. Bu kitaplarla Do
ğu Türkistan azaimcilerinin «Risale-i azaimhan» la- 
rı ve Altay şamanistlerinin afsunları arasında fark 
yoktur.

Bu türlü kitaplardan Arapça «Şems-iil-maarif- 

il-kübra 485 sahife olup Mısır
da basılmıştır. Müellifi VII. hicri asır şeyhlerinden
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.-Ahmed b. Ali al-Bûnî’dir (1). Bu kitapta dört yüze 
yakın tılsım şekilleri bulunur.. Bu kitapta öyle şey
ler vardır ki bunları dini bütün bir müminin yazmış 
'■olduğuna inanmak güçtür. Meselâ, 52 nci salıifede-
.Jki « i (Zamanı idare
■eden hükümdarların isimleri faslı) bu bakımdan 
dikkate değer. Bu fasılda anlatıldığına göre yılın 
■dört mevsimini idare eden dört sahibi vardır. Bu 
■sahipler dünyanın dört tarafında bulunurlar. Doğu 
sahibinin adı Danyaildir. Yaz mevsimini idare eder. 
Batı sahibinin adı Dardyaildir. Kış mevsimini ida
re eder. Kuzey sahibinin adı Asyaildir. Bahar mev
sim ini idare eder. Güney sahibinin adı Hazkıyail- 
dir. Güz mevsimini idare eder. Bu sahiplerin de
yardımcıları ( ) vardır: Doğu, sahibinin
yardımcıları - Vechail, Hamrail, Sama’iklir. Batı sa- 
’tıibinin yardımcıları - Habrkıl, Masmail, Sar’aildir. 
Kuzey sahibinin yardımcıları ~ Far'aryil, Taildir. 
Güney sahibinin yardımcıları Sabai], Marhiyail ve 
Hamrmikakiyaildir...

4.*.! Jj* jjjr'-V) c/'ÂH ıt^l (j

(1) Bûnî'nin bundan başka «Anmat \ » adlı

ytine bir tılsım-afsunlar kitabının bulunduğunu İbn Haldun 
zikretmiştir. (A. Cevdet, tercümesi. Faslı Sadis, S. 164.) 
33ûnî’mn hal tercümesi içi a  bk. İslâm Ansiklopedisi C. n . 
'Sah. 804. Kâtip Çelebinin (Keşf-azr-Zûnun n, 1002) «Şems-ül- 
rmaarif ve leıtaif-al-aıvarif» hakkında verdiği bilgi elimizdeki 
Mısır tabının baş tarafına sığınıyor.
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Sonra her mevsime göre dualar öğretilmekte
dir. İlkbaharda yapılacak dua şöyle başlıyor:

fu . H,
C*A> Iĵ .Cİ & l3’̂,>  ̂ Ĵ1' ̂ -/ ^

ş*

tjf^ ° 3  ; j  7-^_<J j>~\by . . . .

,jr"*‘* ''^ & ^
Her mevsim için böyle and ile acayip ve garip 

isimler zikrolunuyor ki bunlar meleklerin adı imiş.,,

( jU_)M jj j-a , v- '̂j )

Bu «sahip» ve «yardınicı» lara bazarı «melek» ba
zen «melik», bazan da «ifrit» denilmektedir.

Bu kitaptaki «melek» isimleri ve afsunlar ca
hil halkı inandırmak ve korkutmak için uydurul-
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m uş hezeyanlardır. Örnek olarak birkaç «melek» 
ismi alalım. Hımtıhılgıyail, Hımtıyail,. Similhiyail, 
Ticyail, Şelkail, Hırhıyaü, Mıhırkai], Sıfıryaıl, Tu- 
yail ve başkaları...

İfrit, cin isimleri de korkunç kelimelerdir: Hı- 
:şıtışalkikuş, Keşikşeliğuş, Bıhelbelşıtuş v. b.

Öğrettiği afsunlara gelince; bunlar mezkûr 
şeytanî isimlerden daha korkunçtur. Şu muhabbet 
-afsununa bakınız: Beheltif Seltığ azmatun atvan 
lıekeş bukaş hiyımış behîiyur alarkiyaz hıyurş ya
nış alşık alşkum mihranş başılhıt burunkus...

Hiçbir dil ile izahı mümkün olmıyan bu saç- 
ma sapan sözlere bazı âyet-i kerimeleri k a r ış tı
rmaktadır ki, böylece bu saçmalara dinî, nitelik ver
mek istemektedir. Müellife göre, bu manasız saç
ma kelimeler «nuranî isimler» imiş... Afsunlardan

M ^
biri şöyle başlıyor: \c*y\

tılıtıf halışkathud hilşıkthur bahif tayhup hin îalış- 
taf ifâr keîşi li ismihi fe ecabe küllü hayyitı lîdâve- 
tihi tırfîkış hışrat Veytaş küllü şeyin hiînali’eşlli- 
mut hu’tşuhış...

Bu kitabın içindekiler dörtyüzden fazla tılsım 
ve binlerce böyle hezeyan afsunlardan ibarettir. Bu 
tılsım ve afsunlardan aşağıda vereceğimiz örnekler 
bu kitabın ve bu gibi kitapların mahiyeti hakkın
c a  açık bir fikir verebilir.



Çok büyük işler yapmıya muktedir olan tılsım
lardan biri şu tılsım imiş (sah. 86) :

Fasık düşmanı öldürmek için yapılan tılsımına 
şekli (Sah. 287) :



Şu tılsım yazılarak hastaya içirilirse şifa bula
cakmış. Düşmanı öldürmek için afsunla beraber 
kullanılacaktır. Şekli şöyledir (s. 372) :
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Bu afsunlu tılsım muhabbet celbi için kulla

nılır (s. 196) :
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Bu türlü kitaplardan biri de, «Kenzül-havas 
Keyfiyet-i celb ve teshir» adlı Türkçe yazılmış dört



ciltlik (920 sah.) kitaptır. İlk üç cildi 1332 yılında 
îstanbuldâ basılmıştır. Bu ki tabiin müellifi «es- 
seyyid» Süleyman el-Huseynı eserini okuyucu ımjs- 
lüman kardeşlerine şöyle takdim ediyor:

«Âyat-i Kuraniye. ve esma-i şerife-i hüsnânm 
Icaza-j hacat, teşfiye-i emraz, celb-i menafi, keşf-i 
gaib, teshir-i kulub gibi havass-i mubareke-i mü
cerrebe! eriyle evliya-i kiram ve meşayih-i ızâm kad- 
dese Allahü esrarehüm hazaratmın tertip buyur
muş ve'seyf-i katı' gibi tesiratı bittecrübe tahak
kuk eylemiş evrad-i celilerini ve bazı vafk ve hava- 
tim-i mübarekeyi cami bir eserdir.»

«Es-Seyyid» Süleyman el-Huseynî’ııin bu eseri, 
Âhmed el-Bunî’nin «Şems-iil-Maarif» inifı Türkçeye 
çevrisinden ibarettir. Bununla beraber başka kitap
lardan yahut kendisinden bazı «mücerrep dualar» 
da ilâve edilmiştir. *

Görülüyor ki tılsımlar, harfler ve rakamlar ile 
yapılmaktadır. Afsun ve tılsım kitaplarına göre 
harfler ve onların ifade ettikleri rakamlar tabiat- 
üstii esrarengiz kudrete mâliktir. Harfler «ebced, 
lıevvez» deki sıraya göre adet ifade ederler...

Yazı tarihi tetkikleriyle isbat edilmiştir ki, 
«ebced, hevvez...» aslında hecâ harflerinin sırasını 
göstermek ve sırf harfleri hatırda tutmak için ter
tip edilmiş, manasız sözlerden (mühmelât) ibarettir. 
Her şeyde esrar arayan uydurma meraklıları bu



«ebced» deki mühmelâtm Şuajdb peygamber zama
nında yaşamış olan altı Medyen hükümdarının ad
ları olduğunu söylemişler ve yazmışlardır. «Kele- 
men» de bunların başkanı imiş, «Ebced» bir riva
yete göre Yunan hekimlerinden birinin adı imiş... 
Halbuki bu «ebced..;» Aramî alfabesindeki harf
lerin sırasını gösteren manasız sözlerdir. Bu alfabe 
sırası Aramîlerden, Nabatîlara, onlardan da cahili-
yet çağı Araplarına geçmiştir. Ayni kaynaktan ge-

. >'
len İbranî, Süryanî, Yunan ve Lâtin alfabelerinde 
de bu sıra, gelenek olarak, muhafaza edilmiştir 
•(].). Araplar, biri birine şekil bakımından benze
yen harfleri yanyana koymak maksadiyle bu «a, b, 
c» sırasını bozmuşlarsa da, eski sırayı «abced 
hevvez » altı mühmelâtm da muhafaza etmişlerdir. 
Harfleri, rakam gibi kullanırken de bu «ebced» de
ki sıraya riayet etmişler ve Arapçaya mahsus altı
harf için de iki mühmel, söz uydurup ( ?t]b0L L?

ilâve etmişlerdir.

Yukarıda, adı geçen üfürükçülük kitaplarında 
gördüğümüz harflerin büyük bir kısmı esma-i hüs- 
nâ harfleri ve rakamları da, bu harflerin «ebced» 
hesabına göre ifade ettikleri sayıyı göstermekte-

(1) «a b c d» î ve «k 1 m n» sıralan Lâtin ve

Yunan alfabesinden türeyen alfabelerde şimdiye kadar biç de
ğiştirilmeden muhafaza edilmiştir.



dir. Bazı tılsımlarda ise, bu «ebced» hesabı tutmu
yor.

îslâm dininde yasak olan, hattâ şirk sayılan 
(1) bu tılsım ve afsunların menşei hiç şüphesiz 
Yahudilerin «Kabbalah» denilen mistik ve iskolâs- 
tik (karanlık) felsefeleridir. Bu felsefeye göre, Ya
hudi alf ebesin deki 22 harfin (2) ve ifade ettikleri 
adetlerin (rakamların) mistik ve sıhrî mahiyetleri, 
vardır. Din kitaplarında zikredilen Tanrı adları ve ' 
sıfatlarının harflerini iyi kullanmak şartiyle, her 
türlü harikalar yaratmak mümkündür. Bu «kabba
lah» marifetleri nesilden .nesile, gizli bilgi olarak, 
seçkin çömezlere öğretilirdi. «Kabbalah» terimi de

(1) VI 4* «L.o _j>_l (j

ûr' Ic/ ‘ & i  j *
: Jlî ^  ı \ j A

 ̂ ^  ^  ^ ^

V—/ * ** ■

_̂JuAC l-~' ^ \ A>-

( £{ 1 ı3   ̂ û̂ -" ) « ^jA yX »

(2) Asıl «ebced» harfleri de 22 harftir.
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rivayet», «gelenek» demekti. XIII. asırdan sonra ki
tap halinde yazılmıya başladı. İspanya ve Güney 
Fransadaki en cahil Yahudiler arasında yayıldı. İs
panya Yahudilerinden Müsliimanlara geçti. «Ashab-ı 
tılsımatm mesleğine sülük etmiş» (1) olan Ce
zayirli Ahmed el-Bûnî herhalde İspanya kabbalist- 
leriyle yakın münasebette bulunmuş olacaktır. Af
sunlarının çoğunda hep «il» ile biten Yahudi isim
lerine benzeyen isimler (Danyail, Haryail) bulun
ması da bu afsunların kabbalist yahu di hahamla
rından alınmış olduğuna delâlet eder. Hele Hak- 
yâil aleyhisselâm, Cerğıyâil a.s., Hayâl a.s., Hayta! 
a.s., Yahvâil a.s., Tafyail a.s., Beclâil a.s., gibi sözde 
«melâike» isimleri şüphesiz, yahudi «kabbalah» ki
taplarında geçmiştir. Bu isimlerin İslâmiyet'le ilgisi 
yoktur.

Yazı işaretlerinin (hiyeroglif, harf, rakam) 
esrarengiz sihri kuvvet ihtiva ettiğine inancın en 
eski kaynağı tarihin karanlık devirlerine kadar uza
nır. Yazının mahiyetini bilmiyen kavimler yazı keş
feden kavimlerin deri, tahta, tablet ve başka nes
nelere çizdikleri çizgilerle «konuşup» gaipten haber 
aldıklarına ve bu acayip çizgilerde tabiatüstü esrar
lı kudret bulunduğuna inanırlardı. Böylece yazı işa
retleri ilkel cahil insanlara esrarengiz bir korku tel
kin etmiştir. İşte bu inanç ve dehşetin küçük ca
hil halk topluluğunda bıraktığı derin izler zama-

(1) İbnıi Haldun Mukaddime, FaslI1 Sadi'.s (Cevdet 
Paşa tere.) S. 167
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alımızda da görülmekte, halkın cehaletini istismar 
eden birçok üfürükçü ve büyücü-muskacıların elin
de bir matah olmaktadır. Anadolunun muhteMf 
illerinde, Emniyet teşkilâtınca ele geçirilen muska 
ve tılsımların çoğu bu harfler ve rakamlar ile hazır
lanmışlardır. Bunlardan birçoğu tetkik edilmek 
üzere Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilmekte
dir. Bunlardan, Urfa vilâyetinde bir araştırma sıra
sında Emniyet memurlarının eline geçen muska- 
lılsam lar örnek olarak gösterilebilir (1):

«Kenz-ül-havas» kitabının Türkiye'de çok yayıl
dığı, beş-altı yıl içinde dört cilt halinde basıknasm-

(1) Urfa Valiliğinin 2/6/1961 tarihli ve 25/990 sayıh 
tezkeresine bağlı muskalar arasında bulunmuşlardır.
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dan anlaşılmaktadır. Müellifi Süleyman el-Hüsey- 
nî, ikinci cildinin mukaddemesinde «İhvanı müsli- 
minin gösterdikleri rağbet vc maneviyatten istim- 
dad hâlâ kulûbu ümmette gayret bulunduğuna delâ
let eylediğini» memnuniyetle kaydediyor. Dördün
cü cildin mukaddemesinde; «Ümidin fevkmda gör
düğüm teveccüh ve rağbetten dolayı burada arzı 
teşekkürü bilhassa vazifeden addediyorum» diyor 
ki bu sözlerden kitaplarının epeyce satıldığı anla
şılmaktadır. Bu kitapların neşri münasebetiyle İs
tanbul basınında tenkitler ve «seyyid» efendiye hü 
cumlar olmuş olacak ki, «maneviyat münkirlerine» 
çatıyor, onları dinsizlikle itham etmekten çekinmi
yor. Şimdi biz «seyyid» efendinin «maneviyat» hâzi
nelerinden birkaç örnek verelim :

Hırsızı bulmak için besmele ve İhlâs suresi ya
zılan bir kadeh ortaya konulacak ve «biirhetiye» 
dediği şu afsun okunacaktır: ««Bürhetiye bürhetiye^ 
kerir kerir, tediye tediye, turan turan, mezceî 
mezcel, bezce! bezce!, ter'kab terkah, berhiş ber
hiş, gılmış gıhmş, hutır, Iratır, burşan burşan» 
(C. II, S. 224).

^  Kısmeti bağlı kızların kısmetini açmak için 
okunan afsun: «Teheş teheş, neheş neheş, kehel ke- 
hel, marş marş, yarş, yarş, seruş seruş, huş huş, nuş 
nuş, navaş navaş, nehraş nehraş (C. II, Sah. 211).

Birbirini sevmiyen karı-kocayı barıştırmak 
için gtilsuyunda halledilmiş safran ve karanfil tozu;
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:11e bir kâğıda: «tasum tuşum, aysum aysum, alum 
alum, dayum dayum, süblıane men bizikıiJhi tetmain- 
nü-l-kulub ya kalbi fulan bîni fulane... yazıp birbiri
ni sevmiyen karı-kocanm yastıkları altma koy!» 
(IV. Cilt, S. 8; Şems-ül-maarif S. 196).

^  Bu murabba vakfı şerifi bir kâğıt üzerine 
yazıp, bir çocuk veya büyük adam üzerinde taşırsa 
-onda Çiçek çıkmaz. Bir hanenin kapısı üzerine bu 
(tılsım) konulursa, o haneye (Çiçek hastalığı) gir
mez.

Bu murabba vakfı şerif, bir kâğıt üzerine 
yazılıp, Çiçek çıkaran adamın üzerine asılırsa, az za
manda hastalığı geçer.

(IV. Cilt, Sah. 140)

\ \  \ i  \  .i

o i  \o I \*
(IV. Cilt, Sah. 140)

V. V sr ■ \ r
ııııııı»1 iı ı ım ııı linininim mı'»ın mımn'uıiı m n~rnmii
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-fc- Bir düşmanı, uykusunu bağlamak suretiyle
fâzib etmek istersen, bir karış kadar uzunlukta bir 
koyun bağırsağı alıp, üzerine «Kul yâ eyyühel kâfi- 
:rûn» suresini oku, her ayın geldiğinde, bir düğüm 
üzerine «mâ ta'budûn» de. Bu bağırsağı bir şişeye ko
vup düşmanın eşiğinin altına göm. (C. IV. S. 45-46).

'fa Uykustınun hafif olmasını arzu eden, gül 
suyunda zafran ve misk ile bir kâğıda

«Kehemsel kehemsel J - ^  afsununu 
yazıp, üzerine alırsa uykusu azalır.

Bu afsunlara ve tılsımlara Kur’an-ı Kerim'den 
bir iki âyet, yahut bir mübarek dua karıştırılarak, bu 
saçmalara diııî bir mahiyet ve kudsiyet verilmek iş
lenmiştir. Bu ise, mukaddesata karşı büyük saygısız
lıktır.

Bu tılsım ve afsunlan öğreten kitaplarda, kâğıt
tan para, sudan yağ yapmak için de dua ve afsunlar 
vardır. Bu adamlar böyle yalanları utanmadan ve AI- 
lahdan korkmadan nasıl söylemiş ve yazmışlardır!...

Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde folklorcular 
ve etnograflar tarafından tesbit edilen inanç ve halk 
tedavilerine. p.it hurafeler genel durumun çok kor
kunç olduğunu göstermektedir.

Folklorcuların verdikleri bilgilere göre; cahil 
halk arasında hastalan tedavi ınaksadiyle yapılan en 
çok yaygın hurafelere parpı, alazlama, tütsü, kur-
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şun dökme gibi bir sürü isimler verilmektedir. Bu 
«tedavi» lerin menşei, tavsiflerinden anlaşıldığına gö
re, ateş kültü ile ilgili olup, kökü ateşperestliğe ka
tlar uzanır. Çünkü ilkel kişi, ateşe kurban sunar, ya
nan kurban dumanının daha yüksek tanrıya ulaşa
cağına iıianırdı. Dumanın iyi kokulu olması için, 
kurbanın yağlariyle beraber höş kokulu bitkiler, bit-' 
.k; tohumları da ateşe atılırdı. Tütsü şeklindeki ateş. 
k.Hfbam, eski ilkel müşriklerden Yahudilere, onlar
dan da Hıristiyanlara geçti. Katolik ve Ortodoks 
kiliselerinde tütsü için hazırlanmış özel buhurdan
lar bulunur.

Bu tedavi hurafelerinden en korkuncu kuduz 
hastalığına karşı «kocakarı tedavisi» yapılabileceği
ne inanmaktır. Tıp fenninin yardımiyle aşı yapmak
tan başka hiç' bir tedavisi bulunmıyan kuduz ısır
masına karşı, kocakarı «Parpılan» ve üfürükçü dua 
ve afsunlariyle tedaviye kalkışanların bulunduğu da' 
bir'çok müşahitler tarafından tesbit edilmiştir.

Hastalıkla ilgili hurâfelerden biri de, doğum ânın
da loğusalara musallat olduğu söylenen alkarısı ve 
albastı masalıdır. Hekimlerin dilindeki adı Bevre 
puerperaüe olan bu hastalık temizliğe riayet edilme
diği hallerde mikroplardan hasıl olur. Yâni, bu has
talığı yapan alkarısı yahut albastı değildir. Cahil ko
cakarı ve bazı cahil üfürükçülerin müdahaleleriyle 
bir çok zavallı loğusalar fecî bir surette ölüp gidiyor
lar. Bütün bu «tedavi hurâfeleri» halkımızın hekim
lere müracaatına engel olmaları bakımından çok za-
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rarlı şeylerdir. Mahiyetini bahis konusu ettiğimiz 
«Kenzül-havas» kitabında, çiçek gibi korkunç salgın 
hastalığına karşı öğrettiği tılsımları gösterdik. Bu tıl
sımlara güvenenler, salgın esnasında çiçek aşısı yap
tırmayı ihmal edeceklerdir. Böylece bu şeytanî tıl
sımlar felâket getirirler.

Bu hurafeler, mü'minlerin dinine, sıhhatine za
rar verdikleri gibi can, mal ve mülklerine de zarar 
verecek mahiyettedir.

Tılsımcılar, mal ve mülkün tılsım-muska ile her 
türlü âfet ve kazalardan korunacağım da telkin edi
yorlar. «Seyyid» Süleyman el-Hüseynî şöyle diyor : 
«Bu vakfı şerifi (tılsımı), bir kâğıt üzerine yazıp, 
herhangi bir şeyin üzerine konulursa Ceııab-ı Allah 
onu hıfz ye sıyanet buyurur.» Tılsımın şekli şudur:

(K cnz-iil - havas, S. 104; 

Şerns-iil - m aarif, S. 163)

Bu tılsımlarda esma-i hüsna, âyât-ı kerime ve 
dualar suiistimal edilmektedir. Bunların, cahil halla 
kandırmak için kullanılmakta olduğuna şüphe yok-
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tur. Meselâ; şu gösterilen, koruyucu tılsımın Alla
hın «Hafîz» adı üzerine yapıldığı iddia edilmektedir. 
Esma-i hüsnâmn her biri üzerine birer, ikişer tıl
sım yapılıp âyât-ı kerime ile karışık afsunlar yazıl
maktadır. Dini bütün mü'minlerin, bunlara karşı
«haza buhtaniin azim ü*yâni, «bu, çok bü

yük bir iftiradır» demeleri icabeder.
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S O N S Ö Z

Bizim bu küçük etüdümüzde, bütün hurafeleri 
tesbit ile menşelerini aramamıza imkân yoktur. Biz 
ancak, burada çok yaygın hurafelerden ve menşele- 
rindcn. misâl olarak, bahsettik. Topluluklarımızda 
hurafeler o kadar çoktur ki, cahil kalabalığın zihin
lerini, İslâmiyetin İlâhî talimatından ziyade işgal et
mektedir. Cahil insan sıkıldığı zaman muskacıya, 
hastalandığı zaman üfürükçüye, bir işe teşebbüs et
mek istediği zaman falcıya başvuruyor...

îslâmm dinî âyinlerine bile bid’at hurafeler ka
rıştırmışlardır. Meselâ, islâmda meşru olan yağmur 
■duası namazında, kırk veya daha fazla çakıl taşı 
toplayıp, üzerine ayeti kerimeler okuyup, suya at
mak, at kafatasına dua yazıp, suya atmak gibi şey
ler çoktur. Bunlar sonramdan uydurulan şeylerdir. Bu 
hurafeler en eski cahiliyet devrinde «yada» taşı ile 
yağmur yağdırmak için yapılan sihrî âyinden kalma 
afsun ve tılsımlardır.

Bazı hurafeleri meşru göstererek kitaplar yazıl
mış ve bunlara mukaddesat süsü verilmek istenmiş
tir. Yukarıda bahis konusu ettiğimiz «Kenz-ül-ha- 
vas» yazarının iddiasına göre harfler ve rakamlar
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dan yapılan tılsımlarda ve bir takım mânâsız söz
lerden ibaret afsunlarda büyük mânevî kuvvet ve 
hastalara şifalar gizlidir; esmâ-i hüsnâ harfleri ve ba
zı ayetler üzerine yapılmış oldukları için" mukadde
sattan sayılırlarmış... Bundan dolayıdır ki kitabını 
tenkit edenleri mâneviyata inanmamak ve diıisizlik- 
le itham etmekten çekinmiyor. Halbuki bu tılsım 
ve afsunların Müslümanlık bakımından anladığımız: 
mânevıyat ile hiç bir ilgisi bulunmadığı aşikârdır; 
uğur ve koruyucu sayılan mavi boncuk, geyik boy
nuzu, at nalı, bustan ve ahırlara konulan at kafası 
gibi putperestlik çağından kalma fetişlerden farkı 
yoktur. Bundan dolayıdır ki fakihler bu türlü afsun 
ve tılsım kitaplarını öğrenmeyi haram saymışlardır. 
Bunlara ayet ve mesııûn dualar karıştırmakla bun
larda kudsiyet ve mânevî kudret hasıl olmaz. Dini 
bütün Müslümanrn bu şeytanî tılsım ve afsunlardan, 
sakınması gerektir.
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