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TÜRK MİTOLOJİSİNDE VE 

İNANÇ SİSTEMİNDE “RUH” * 
 

Feyza ARSLAN 

 

aşamı sağlayan değişik güçlerin tamamından oluşan ruh; içinde güç 

barındıran nen (şey) olarak karşımıza çıkar. Ruh, cisimlere hayat 

veren görünmeyen bir kuvvettir ve az, çok, yaygın, yoğun olabilir. 

Saklı, gizli olabileceği gibi açık, görünür de olabilir. Varlığı cismin ayrı 

üyelerinde veya belirli bir bölgede birikmiş güç şeklinde de görülebilir. Bu 

görünmez elle tutulmaz nen tanımlanırken de bu özellikleri dikkate alınarak 

anlamlandırılmış, adları da ona göre verilmiştir.  
 

Ruhun görünmezliğinin karşıtı olarak 

da yine onun yansıması bedensel 

varlık ortaya çıkmıştır. Beden, içinde 

bulunan bu görünmez gücün etkisi ile 

vardır. Hiçbir ruh bir cismin içinde 

sonsuza kadar kapalı kalmaz. Sonuçta 

ruh bedende var olan gücü alarak 

gittiğinde yani “beden yıkıldığında” 

onu terk eder. Ölümü sağladığı, 

tamamladığı için bize özerk bir 

yapıdaymış gibi görünse de bazı 

durumlar vardır ki ruh beden dışında 

mecburi hallerde biraz vakit 

geçirebilir.  Yine de konumlandığı 

bedene karşı sarsılmaz bağlarla bağlı 

olan ruhun yeniden çağırılması Türk 

şamanlığındaki sağaltım işlemlerinde 

de karşımıza çıkar ki bunu konuyu 

daha sonra ayrıntılı olarak değinmek 

üzere buraya bırakalım. 

 

Türk ve Moğol halklarının inançları 

üzerine eskiden yapılan birçok 

çalışma bize ruh kavramı hakkında 

                                                           
* Künye: Arslan, Feyza (2020). “Türk Mitolojisinde ve İnanç Sisteminde Ruh”. Simit Çay Betik, S. 1, s. 58-69. 

Y 

Ruhlarla İletişime geçen Sibirya Türklerinden 

bir Hakas şamanı 
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bilgileri ölüm ve ölüm kültü inançlarından kaynaklı verse de en güzel 

tanımlamaları bu kelimenin dil bilimsel karşılıklarını incelediğimizde 

buluyoruz. Eski Türkler “can” ve “ruh” kavramlarını genel olarak “tın” 

(nefes) şeklinde ifade etmiştir. Doğu Türklerinde hâlâ nefes anlamını verirken 

batıya gelindiğinde dilimizle “dinlenmek” sözüne kalmıştır. Kaşgarlı 

Mahmut’un “tın”  sözcüğünün karşılığında nefes tanımlaması bugün de 

yaşayan karşılık olarak görülür. Ölüm hali için “Nefesi söndü.”  cümlesinin 

karşılığında Anadolu’da bazı bölgelerde “Göğsü çöktü, söndü.” cümlesi 

kullanılmaktadır.  Tın ifadesi dışında ruhu tanımlayan “sün” sözü de görülür 

ki tam karşılığı “Ölülerin bedenlerinden ayrılan ruh, çevrede dolaşan gezinen 

ruh.” için kullanılmıştır. Sün yerine karşılık olarak “sür” sözcüğünü de ruh 

tanımına yakın bir yere konuşlandıran bazı araştırmacılar (Radloff, Yudahin) 

bulunduğu gibi sür sözcüğüne anlam olarak “korkunç resim, resim, görünüm” 

tanımlarını yapan Vambery daha aklı yatkın görünmektedir (sür, süret, ruhun 

fotoğrafta hapsedilmesi meselesi). Bugün Moğolistan’da bulunan Cengiz 

Han’ın ruhunu bulunduran sül/sür de “sancak” ile bağlantısı kayda değer bir 

örnek olabilir.  Bazı metinlerde, çeviri yazılarda “yula” ve “tuş” kelimeleri 

de karşımıza çıkar ama bunlardan birincisi alev ve meşale diğeri ise zihin, 

bilgi, oyun, mantık anlamlarına daha yakındır (tuş, düş, düşünmek/yula, 

yalım, yalaz, alav gibi). 

 

 
 

 Ruh tanımlarından konuyu daha fazla dil bilimi dersine çevirmeyecek 

şekilde iki önemli kavram karşımıza çıkar ki bunlar eski Türk mitolojisi ve 

inancı araştırmacıları için en önemli kavramdır. Kaşgarlı Mahmut’un  “Göğüs 
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içinde bulunan nesne.” olarak ifade ettiği “öz” sözcüğü kendi içinde 

tanımlara ayrılır; “kendi, beden, hayat, kişi” karşılıklarını aldığımız “öz”, 

“nefes, ruh, kalp” anlamlarını da verir. Bugün Türkçenin birçok lehçesinde 

de bu veya buna benzer manalarda kullanılmaktadır. Bir cismin en iyi kısmı, 

ilik, iç, esas sözcükleri yerine koyduğumuz öz kelimesi Mersin- Mut 

Yörüklerinde “evin” kelimesi yerine de kullanılır (Büyüsün evini 

olmasın/Büyüsün özü çıkmasın şeklinde). Öz kavramı biraz sonra ayrıntılı 

olarak anlatacağımız “kut” kavramı kadar önemlidir. Öz kardeşim, öz annem 

veya öz konuğum ifadelerinde de gördüğümüz gibi açıkça insanın kendi 

içinden olan, kendinden gelen, ruhunun parçası gibi karşılıkları alırlar. “Öz” 

insanın bizzat kendisidir ve kudretinin kaynağıdır. Örnekleri çoğaltma işini 

dil bilimcilere bırakarak budun bilimciler olarak “ruh”  sözcüğünün en kesin 

ifadesi olan “Kut” kelimesinin tarihsel ve kültürel anlamını inceleyelim. 

 

Kut; birçok eski Türk yazıtında görüldüğü gibi Türkleri ilk yazma 

eserlerinden Kutadgu Bilig’de “Mutluluk getiren bilgi, hükümdara yakışan 

bilgi.” olarak anlaşılıp kabul edilmiştir. Uygur Türkçesinde “mutluluk” 

karşılığı kullanılırken Altaylarda “ruh, hayat, akıl” biçiminde söylenir fakat 

genel eğilim kutun ruh karşılığı olarak kabul görmesidir ki bu Türk dili 

araştırmacıları tarafından pek de onaylanmamaktadır. Kırgızlarda yurtların 

tün açıklığından (tepedeki duman aralığı) içeriye giren görünmez maddeye 

kut denir ki burada kut bize evin, ailenin içinde kaynağını göklerden alan ve 

göğe giden nesne anlamını verir. Buryatlarda gelinin babası yurttaki tün 

açıklığının altına gelerek oturur ve tanrılara yeni kurulan aileye kut vermesi 

için yalvarır (Daha ayrıntılı bilgi için Kazak-Kırgızlarda yurt ve şanırak, 

tünlük biçiminde yayınlanan yayınları incelenebilir).  
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Türklerin Göktürk abecesi ile 

yazılmış kitabı Irk Bitig’de 

Tanrı yolda adamın iki 

yaşındaki oğluna çarpar, 

korkan adama Tanrı 

“Korkma, ona kut 

vereceğim.” der.  Aynı 

kitaptaki bir başka metinde 

“Küçük kuş uçarken yitti, 

küçük geyik koşarken yitti, 

küçük çocuk yürürken yitti.” 

fakat “Üç yıl sonra 

Tengri’nin kutu sayesinde 

hepsi sağ salim birbirine 

kavuştu, birbirini kutladı ve sevindiler.” yazar. Bu metne göre demek ki kut, 

Tanrı’da bulunuyor ve insanlara aktarılabiliyordu. Orhun Yazıtları’nda kağan 

Tanrı buyurduğu için kuta sahip olduğunu ve şansının yaver gittiğini 

söylüyordu. Irk Bitig’de başka bir metinde ise bir adamın Tanrı’ya kut için 

yalvardığını, Tanrı’nın da ona kut verdiğini ve “Otlağında genç hayvanlar 

olsun, ömrün, kendi özün uzun olsun.” dediğini yazar. Kısaca tanım açıktır 

kut yaşamın kaynağı ve vazgeçilemez dayanağıdır. Abdülkadir İnan’a göre 

“tın” bütün canlılarda varken “süne” yalnızca insanlarda bulunur, kut ise her 

şeyde vardır ve tanrısal güç kaynaklıdır. Bulunduğu her nesne, varlık kutsiyet 

kazanır. “Tın” vücuttan ayrıldığında ölüm gerçekleşirken “kut” ayrıldığında 

ölüm gerçekleşmez. “Sür” ise insan uyurken dahi ayrılıp dışarıda dolaşabilir. 

 

Hakaslarda “kut” şans, mutluluk, yaşam gücü demektir. Yakutlar, Altay 

Tatarları ve Volga Çuvaşlarında yeni doğan çocuğa süt gölünden  “kut” 

getirilmesi söz konusudur, süt alması için göle elçiler yollanır. Burada kut 

yaşam kaynağı olarak anne sütünde kendini gösterir. Kut sütte olduğu gibi 

özellikle kanda da ikamet eder. Cengiz Han doğduğunda avucunda bir kan 

pıhtısı ile dünyaya gelmiştir ki bunun kendinden önceki bütün Tatar-Moğol 

düşmanlarının kutlarını elinde tuttuğu anlamını taşıdığı iddia edilir. Hanedan 

kanının dökülmesinin yasaklanması da kurban edilen hayvanlarının kanını 

dökülmesinin yasaklanması da bu açıklamaya uygun düşer. Kutsal olan ne 

hanedan üyesi ne hayvandır. Kutsal yalnızca kanın doğrudan kendisidir fakat 

aynı zamanda bazı düşmanlar öldürülürken de benzer bir uygulamaya 

gidilmesi söz konusu olmuştur. 1258 yılında halifenin Moğollar tarafından 

kansız bir şekilde ancak hakir görülerek öldürülmesi de ucu açık bırakılabilir 

bir örnektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kutu tin ve süneden ayıran temel 

özellik alınıp verilebilmesi, aktarılabilmesidir. Kaşgarlı Mahmut’ta 

Eski Türklerdeki “kut” anlayışı ile ilgili bilgiler 

veren “Irk Bitig” Göktürk abecesiyle 

yazılmıştır. 
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belirtildiğine göre “kut”u hak edebilmek gerekliydi. Aynı durum Kutadgu 

Bilig’de hükümdarın adaletten sapması halinde başına gelecekler içinde de 

ayrıntı ile anlatılır. Örneğin eğer konuk ağırlarsanız kut da beraberinde gelir, 

büyüklere saygı da aynı şekilde kut almanın bir diğer yoludur. İşleri iyi 

gitmeyen birinden kut alınmıştır. Devleti iyi yönetmeyen hükümdar “kut” 

yitirmiştir. Bütün bunlardan da anlıyoruz ki “kut” ruhun özü, yaşamın 

kaynağı ve tanrısaldır. Varlıların davranışlarına bağlıdır ve ayrıldığında 

yaşam gücü de onunla beraber tükenmiş olur fakat tekrar aynı varlığa 

verilebildiği gibi ondan alınıp başka birine de verilebilir. Bu tamamen tanrının 

takdiri ve varlığın çabasına bağlıdır. Kut olduğu düşünülen “nen”lere zarar 

vermek en basit tabir ile “yasak” tır. Kut konusu başlı başına ayrı bir makale 

konusu olarak günümüzdeki yansımaları ile değerlendirilebilecek bir 

konudur. Bu nedenle daha fazla ayrıntı vermeden Türklerde Ruh ve onun 

yolculuğunu derinlemesine irdelemeye devam edebiliriz. 

 

Ruh, yukarıda da belirttiğimiz gibi bulunduğu bedene güç veren yaşam 

kaynağı idi ve ayrılması halinde ölüm gerçekleşmekteydi. Gerek eski gerekse 

günümüzdeki Türk inanışlarında ruh bedenin bazı kısımlarında bulunabilirdi 

(Burada hem insan hem hayvan bedeni kastedilmektedir). Kandaki varlığına 

“kut” kavramını anlatırken değinmiştik. Özellikle hanedan üyeleri ve 

tanrılara verilen kurbanlardaki kısıtlamalar bize bunu göstermektedir. Aynı 

adet Herodot’a göre İskitlerde de vardı ve yakın tarihimizde de Osmanlı 

Devleti’nde de olduğu kaynaklarda yazmaktadır. Çin kaynaklarında Türklerin 

kurban törenlerinden bahsederken hayvanın kanının asla yere akıtılmadığı ve 

aynı şekilde kemiklerinin kırılmadığı anlatılmaktadır. İbni Fadlan 

seyahatnamesinde öldürülen hayvanların kanının akmamasına özen 

gösterildiği yazmaktadır. Arkeolojik bulgulara dayanarak Türkistan 

coğrafyasındaki kurganlarda (Pazırık vb.) ölen kişi ile birlikte defnedilenlerin 

(kadın veya at) bedenlerinde herhangi bir yara izine rastlanmadığı bunların 

zehir ile kurban edildiği düşüncesini doğurmuştur. Türklerin yemek için 

hayvan öldürdüklerinde dahi kemiklerine zarar vermediklerini bilmekteyiz. 

Çağdaş Şamanist Sibirya Türk halkalarında ve Anadolu’daki bazı Alevi 

topluluklarında da benzer uygulama mevcuttur.  Bu kemikler belki içlerinde 

ruh barındırdıkları için yeniden dünyaya dönebilsinler diye yakılarak 

dumanları göğe veya gökte oturan Tanrı’ya gönderilir. Kemiklerle ilgili bu 

düşüncenin yanında ruhun kafatasında oturduğu biçimindeki inanış da 

kaynaklarda geçmektedir. Bir daha ahiretteki yeni yaşamında karşılaşılmak 

istenmeyen düşmanların kafaları kesilir, bazı durumlarda ise kafatası uygun 

bir şekilde deri veya altınla kaplanarak ant kâsesi haline getirilirdi. Bu şekilde 

bu kişiye tamamen sahip olunur, ruhu ele geçirilirdi. Mete Han, MÖ 201-202 

yıllarında öldürdüğü Yüe-çi şefinin başından böyle bir kase yaptırmıştı. 
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Ebu’l-Gazi Bahadır Han’ın tarihinde de Tayang Han’ın öldürdüğü Ong 

Han’ın kafatasını gümüşle doldurttuğu anlatılır. Aynı insanlarda olduğu gibi 

hayvanların da kafatasları ruh içermektedir. Kurbanlık koçların ya da avlanan 

geyik, yabani koyun gibi hayvanların kafataslarının hane girişinde kapı üstüne 

asılması geleneği çok yaygındır ki genel anlamda bu kafataslarına hayvanın 

ruhunun hane içindekileri koruduğu bir nazarlık vasfı kazandırılmıştır. 

 

Altay-Türk topluluklarında saçlar da ruhun ikametgâhı idi. Cenaze 

merasimlerinde ölüye kendi ruhlarından hizmet için bir parça vermek 

isteyenler saçlarını kazıtır veya örgülerini keserek mezara atarlardı. Şaman 

kadınlarının geçmişte ruhlarından eksiltmemek için saçlarını kesmemesi veya 

bugün bütün Türk coğrafyasında kırsal yerlerde kesilen saçların atılmak 

yerine muhakkak ateşte yakılması yine Türkiye’de cenazeden sonra veya 

kırkıncı günde saç sakalın kesilmesi insanın ruhunu barındıran bu üyelerin 

bedenden ayrılarak ruhun bir parçasını da aldıklarına örnek teşkil etmektedir. 

Ruhların göksel kaynaklı olduklarını bilmekle beraber tam olarak doğumdan 

önce neredeler bilmiyoruz. Dede Korkut’ta da bahsedilen “kuş gibi canı” 

ifadesinden yola çıkarsak kuş şeklinde bulunuyordu demek de zorlama bir 

ifade olur fakat buna dair inanışlar da yok değildir.  

 
Jean Paul Roux ruhları daha kolay anlaşılabilmesi için aşağıdaki şekilde 

sınıflandırmıştır: 

Ruh-yaşamsal güç: Uzun yaşam desteği, Tanrı’dan gelir. 

Bitkisel-ruh: Plasenta ile ilgilidir, doğumsaldır (Bkz. Umay kültü). 

Kan- ruh 

İskelet (süne-süyek) ruh: Yeryüzünde süreklidir (Bkz. Şamanist Türklerde 

yeniden doğuş.) 

Kafatası-ruh: Akıl gücü ve zekâ (tus). 

Saç-ruh  

Nefes-ruh: Sürekli hareket halinde olan (tin). 

Yüz-Ruh: Görünüm, gölge (sür-gölge yakalama bkz. Bulgarlarda Kurban, 

Beşevliev). 

Kişilik-ruh: Öz benlik, bedeni tamamen kaplar. 

Alev-ruh: Özün dış görünümü (yula). 

 

Gök-tanrı-ruhlar ve Ruhların Özellikleri 
 

Türk inanç sisteminin en belirgin özelliklerinden biri ruh inancıdır ve bu 

inanca göre görünen, görünmeyen bütün canlı âleminin ruhları vardır.   Ebedi 
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ve ezelli göğün hâkimi Tanrı ve semada bulunan iyi ve ışıklı ruhlar ilk sırada 

yer alır ve kozmogonide en yüksek güç kaynağı olan Tanrı, bütün bu ruhların 

hâkimidir. Ancak bu sistemde bir hiyerarşi yoktur. Orta dünya ruhları başta 

Yer-su koruyucuları ile beraber gök ruhlarına yardım ederler. Bu ruhlar astral 

kültleri de içerisinde barındıran zoomorfik görünümlü kısmen de 

antropomorflaşmış ruhlardır.  Orhun-Yenisey yazıtlarında “Iduk, Yer-sub” 

olarak geçer. Bunlar apayrı bir olgudur.  Bunlar iye ruhlardır ve ırmak, orman, 

dağ, yağmur gibi hadiselerin ruhlarıdır. İye olmaya çok yakın ancak sadece 

bulundukları yerlerle sınırlı olan ev, eşik, bahçe gibi ilkel ruhlar da vardır ki 

kızdırıldıklarında kötü ruhlara dönüşebilirler. “damdabaca” adı verilen bu 

varlıklar durumları itibarı ile yer-su iyelerinden ayrılırlar (Burada iye 

kavramını sahiplik ruhu olarak kullanmaktayız). Diğer bir kategori de yer altı 

ruhlarıdır. Bunlar esasen kötü ruhlar olup hastalık, sıkıntı, ölüm gibi 

kötülüklerin kaynağıdırlar. Bunlar demonojik varlıklardır ve korudukları 

yerin zarar görmesi sonucu kötüleşmişlerdir. Bu ruhlar günümüzde batıl inanç 

olarak adlandırılmışlar, sınıflandırılamamışlardır. Yer altı ruhları mitolojiye 

göre kişi yaratıldığında onu kirleten bu nedenle ölümü simgeleyen Erlik’in 

emrindedir.  Asıl olarak Türk mitolojik sisteminde en önemli yere sahip olan 

ruhlar atalar ruhlarıdır. Ecdat ve Ata-baba kültü gerçekte bu dünya ve öteki 

dünya ile ilgilidir. Ayrı kurban törenleri vardır. Ecdat ruhu belirsiz bir ilk atayı 

simgelerken ata-baba ruhları ölen kahramanlar ve büyük aile fertlerini de 

içerir. Ecdat ruhu inanışı İslamiyet’ten sonra da “gaip erenler” veya 

“evliyalar” olarak belirmiştir. Eski kaynaklarda Türklerin sonbaharda Gök 

Tanrı’ya ve ecdat ruhlarına kurban töreni düzenledikleri yazmaktadır. Ata 

ruhları kahramanlık ve koruyuculuk hikâyeleri içerisinde oluşur; çobanların 

koruyucusu, demircilerin atası gibi. Gök Tanrı inancı etkisi azalıp şamanlık 

etkisi ile değişikliklere maruz kalsa da bu kült şaman kamlamalarından 

bağımsız olarak aile reisinin yaptığı törenlerde kendini belirginleştirir. 

 

Şaman, ruh âleminin dilinden anlayan kişidir. Şaman fiziksel bedenini bu 

dünyada bırakabilirken ruhunu uzak metafizik âlemlere göçürebilir, diğer 

ruhlar ve tanrılarla bu anlamda bağlantı kurabilir.  Şamanların bu ruhsal 

yolculukları bizlere Türk inancında başlangıçta Gök Tanrı tarafından var 

edilen ve sonradan yaratılan ruhları, onların sistemini anlamamamıza 

yardımcı olmaktadır. Yukarıda bahsedilen kategorilere göre bakıldığında 

Türk şaman mitolojik sisteminde ruhlar (Altay, Hakas, Kumandin, Şor,  Sayan 

ve Tuva Türkleri) ikiye ayrılır: 

 

1. Tösler: İlkin, asıl anlamında başlangıçta olanlar. 

2. Yayan-neme: Yeraltı ruhları yani sonradan yaratılmış 

körmöslerdir (gözün görmediği). 
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Hem tösler hem de yayan-nemeler iki gruba ayrılır: 

 

1. Aru tös, aru neme (temiz ve iyi ruhlar). 

2. Kara tös, kara neme (kötü ruhlar). 

 

 Tös, literatürde “ongon” olarak da kullanılır. Türk dini mitolojik 

sisteminde genel olarak Gök Tanrı’nın antropomorflaşmasından söz 

edilemez. Yani gök ay ve yıldızlar olarak değil genel anlamı ile aynı yer-su 

kültünde olduğu gibi kabul edilmiş, aynı zamanda yaşamın temel kaynağı 

olmuştur. Bu nedenle Türklerde soyut bir kavram olan tanrının tasviri 

bulunmamaktadır. Yine de buna ters düşer şekilde bazı kaynaklarda gökte 

oturan ejderha veya insan ejderha biçeminde gösterildiği yazılır (Çin etkisinde 

inşa edilmiş Kansu’daki Gök tapınağı). Ongon sembolik olarak varlığın 

dayanağını temsil eder ve tapınılacak bir put değil ongon kılınmış bir hayvanı 

bir ruhun dayanağı temsili olarak kabul etmek demektir. Bu ongonlar 

hayatlarını kısıtlayan, onları korkutan veya saygı göstermeleri gereken her 

şeye karşı birer semboldür. Tarihi kaynakların çoğunda Türk boylarının 

ongonları anlatılırken bunların temsil ettikleri ruh ve anlamlar tafsilatı ile 

açıklanmıştır. Orta asır seyahatnamelerinde (Ebu Dulaf, İbni Fadlan vb.) 

Türklerde put bulunmadığı belirtilmesine rağmen günümüz Şamanik Türk 

topluluklarındaki tös tasvirlerinin kaynağının şamanların etkisinde geliştiği 

açıkça görülmektedir. Fakat yine de özünde ruh barındıran bu tösler için özel 

bir tapınak yapılmamıştır. Türklerde ruhun tek bir parçadan oluşmadığını 

daha önce açıklamıştık. Örneğin Hakas Şamanlarında ruh: Kut yani yaşamın 

kaynağı “hut”; kama tarafından çocuk ayininin yapıldığı esnada tün 

deliğinden gelen gün ışığı biçimindeki “süs” ilk nefes alış, başlangıç olan 

“tın”; canlıların gözlerinde yer alan ve ölünce kaybolan “harah odı” (göz 

ateşi, gözünün feri gitti ifadesindeki gibi); insanın içindeki canın bilince sahip 

olan kısmı “sağıs”  ( akıl, us); insanın ölümünden sonra 40 gün kadar varlığını 

sürdüren “süne”; bir insanın ölümünün ilk yılında yeryüzüne gezen canı alt 

dünyaya geçtiğinde aldığı yeni isim “üzüt” tür. 

 

Genel olarak bakıldığında Sibirya Türk halklarında kişinin en az üç ruhu 

vardır. Bu çoklu ruh anlayışında Altay Şamanları insanın ruhunun bedeni terk 

etmesi halinde ölümün gerçekleştiğine inanmazlar. Bu durumda şamanın bu 

çalınmış ruhu geri getirmesi gerekir. Altay şamanları ruhları şu şekilde tasnif 

ederler: 

 

1.  Tın: Hayvanlarda ve insanlarda mevcut olan nefes. Bu minvalde 

deyimler de vardır; tındı agaş  (canlı ağaç) gibi. 
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2.  Suzı: İnsanın ve hayvanın sağlıklı olmasını sağlayan hayat gücü. 

3.  Kut: Hayat gücü, mutluluk, hayırlılıktır. İnsanın kutu gidebilir bu 

durumda şamanlar onu geri getirir. 

4.  Tüla, Tülup: Bir şeyin özü demektir. Hayvanlarda olmaz yalnız 

insana hastır. Bu ruh hareketli bir ruhtur. Şaman kamlama sırasında bu tülayı 

yakalar ve izleyicilere gösterir. 

5.  Sür: Ölünün kırkıncı gününde şamanın kamlık yaparak evden 

kovduğu ruhtur. Şekil, görünüm anlamına da gelir. Sür hayvanlarda da 

bulunur ve öldükten sonra sahiplerinin yanına gider. 

6.  Süne: Yalnız insanlarda olan bu ruh insanın akıllı kısmıdır. 

Vücuttan çıkarken insan boyutundadır. Öldükten sonra bir müddet etrafta 

inleyerek gezer ve hayattakilerin adını söyler. Adı çağırılan kişinin öleceğine 

inanılır. 

 

Aynı Altaylarda olduğu gibi Yakutlarda da ruh parçalıdır ve üçe ayrılır: 

1. Tın (nefes). 

2. Kut. 

3. Sür. 

 

Bunlardan diğer Sibirya topluluklarında ayrılan kısım kut anlayışıdır hem 

insan hem de hayvanda olan kut üç ana kısımdan oluşur: 

 

1. Buor-kut: Toprak ruhudur, çocuğun doğumundan sonra gelir. 

2. Salkın-kut: Hava ruhudur. Hava elementlerini içerir. 

3. İye-kut: Anadan çocuğa geçer. Ana ruhu oluşturur. 

 

Altaylarda “sür” ise başla ilgilidir. Anne bebeğe hamile kaldığında 

şakağından vücuda girer ve tasvir edilemez. Yine Altay Türklerinde ve birçok 

Sibirya Türk halklarında ölen insanların kullandığı eşyalar onun iyesini, 

ruhunun bir parçasını taşır; bu sebeple ölümden sonra bu eşyalar yakılır veya 

zarar verilirdi ki iyeleri serbest kalsın ve ölene öbür dünyada hizmet edebilsin. 

 

 Şamanların alkışlarında bu ruhlar ve tanrılar panteonunu tespit 

edebildiğimiz gibi günümüzde diğer dinlerden etkilenmiş kısımları ayırt 

etmekte de zorlanmaktayız. Şamanın kamlama esnasındaki uzun ruhsal 

yolculuğu, kendi ruhunu bedenen ayırarak esrik vaziyette çıktığı bu seyahatler 

hastalık haline mi kurban törenine mi veya bir ölüme mi geldiğine göre 

değişim göstermekteydi. Şaman kendi ruhunu kutsal kayın ağacı ruhuna ve 

dağların ruhlarına bağlar ve kaderini de bunlar tayin ederdi. Hayat ağacı ve 

kozmik dağ kültü bu ruhsal seansların en temelini oluştururdu. Günümüzde 

Müslüman baksılar (şamanlar) da işlerine önce kendi ruhlarını bağladıkları 
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dağları ve kendi soy ata ruhlarını sıralayarak başlarlar sonra da yüksek sesle 

bütün büyü ruhların adlarını söylerler.  Şaman öldüğünde ruhu yer altına 

gitmez onu bağladığı dağlarda dolaşır ve kendi neslinden gelecek olan 

şamanın kan koruyucusu olarak hafif yele dönüşür “cel salkın” devam eder. 

Bu sebeple şaman olma törenlerinde müstakbel şamana kendine şamanlık 

bahşedecek olan baba şamanın ruhu rehberlik eder. Her şamanın birbirinden 

farklı ruhları vardır. Genel olarak bütün şamanlar için iki ruh kategorisi 

belirginleşmiştir;  koruyucu ve yardımcı ruhlar kategorisi. Koruyucu ruhlar 

Yüce Tanrı veya ateş iyesi, kutsal dağ iyeleri gibi varlıklardır. Yardımcı ruhlar 

ise ilk olarak şamanın kendi atalarının ruhları yani tösler ve şamanın 

kamlamalarında yanına kattığı şaman davulunda saklı bulunan hizmetkâr 

ruhlardır. Bu ruhların tamamını sıralamasını yapmak sayılarının çokluğu 

sebebi ile pek mümkün görünmemektedir (Bkz. Şaman atalar kültü). 

  

Şaman seyahatlerinde şamanla konuşmak için yeryüzüne inen ve insana 

hastalık gibi musibetler yollayan kötü  “körmös” ruhların varlığını 

görmüştük. Yu-anlar eskiden kötü ruhları kovmak ve ruhun Al Dağlara 

seyahatini kolaylaştırmak için köpek veya at kurban ederlerdi. Bu kötü 

ruhlarla beraber efsanevi ruhlar da bulunmaktaydı. “Elkin veya yelkin”, 

“abaci veya abasi”, “albız”, “hortlak” gibi kişiliği tam belirlenememiş 

ruhlar vardı. Özellikle albız eskiden de günümüzde de alkarısı olarak 

görülmektedir. Ekseriyetle bu ruhların insanların ve hayvanların bedenini terk 

eden ruhlar, tatmin olmamış ölüler, intihar edenler, katiller, törelere göre 

defnedilmeyenler, yakalanması imkânsız eski ölülere ait olan güçler olduğu 

görülmektedir. Ölü geri dönmesin, öldürülen hayvanlar intikam almasın diye 

yapılan bütün ritüeller bizlere bunlardan korunmak için olduklarını kanıtlar 

niteliktedir.  

 

Kutsal kayın ağacında yaprak gibi sallanan ruhlar evin duman boşluğundan 

geçer ve rahimdeki hayatı başlardı. Umay Ana onun etini kanını ve kemiğini 

yapar, dünyaya geldiğinin belirtisi  “tın” ile birlikte, aylı-kündü yerde yaşar 

ve en sonunda tın uzalınca yani nefesi kesilinceye kadar kutlanırdı.  Bu aynı 

zamanda daha ana rahminde iken insana verilen ikiz ruhu Umay hediyesinin 

de sonu olurdu (bkz. Umay Ana ve ikiz inancı).  İnsan son nefesini verir tın 

üzülür, sür ağlar ve kut ise ona eşlik etmek için yanında olur.  

   

Kısaca anlatmaya çalıştığımız ruh inancı, aslına bakılırsa beraberinde ciddi 

bir ölüm ve ölüler kültü kavramlarını da getirmiştir. Uyku halinde, nefes 

yavaşladığında ruh bedenden ayrılır ve gezintiye çıkarken ölüm hali 

gerçekleşmez. Yukarıda da ifade edildiği gibi ölümün tin yani nefes kesilip 

insanın kutu ayrıldığında ölüm tamamlanmış olur. Uykudan uyanıldığında 
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geri dönen bu gezgin ruh artık bedene dönmediğinde ölüm vuku bulmuş 

demektir. Ölüm konusu içerisinde ciddi ritüeller barındırdığı için daha başka 

bir başlık altında incelenmesi gereken bir konudur. Bu nedenle ruhu 

anlatırken Türklerdeki ölümden sonraki yaşam anlayışına değinmemeyi tercih 

ediyoruz. 

 

Ruh aynı zamanda isimle de yaşar. Türklerde kişi ismini kazandığında toplum 

içerisindeki yerini aile içindeki varlığını da kazanmış olur. Annesi, babası, 

giyecek ve yiyeceği olmayan bir öksüzün ismi de yoksa hiç yaşamıyor farz 

edilir ki bu Altay öyküsünde çocuk hepsini sonradan elde edebilirken ismi 

için Tanrı’ya yakarır. Bu isim aynı zamanda onun kutu yani kişiliği hayat 

enerjisidir. Tanrılar ve ruhların isimleri ve önemleri Türk halklarında 

değişiklikler arz eder. Türk inanış sistemine göre ulu bir dağ, ulu bir ağaç ve 

erişilmez gök bunların hepsi kendi içinde tanrılaşmıştır. Bazı durumlarda ise 

buralar tanrı olmasa bile tanrının özünün ruhunun barındığı meskenler 

olagelmiştir. Kimisi insanlara ölüm verir kimisi bereket kimisi hastalık kimisi 

ruh kimisi kadınların ve çocukların koruyucusu kimisi yerin ve suyun efendisi 

olur. İster göksel olsun ister ata-baba ruhları olsun bütün bu tanrı ve ruhlar 

için çeşit çeşit törenler gerçekleştirilirdi. Gök insanı disipline edip yönetirken 

Yer-su ruhları insanı kapsar, anlar ve desteklerdi. 

 

Ruh, Türk şaman inancına göre metafizik bir varlıktır ve bu özelliği dışında 

insanoğlundan bir farklılık göstermez. Ahiret inancına sahip diğer dinlerde bir 

ruhlar âlemi tasviri bulunurken Türk inancında ruhlar mekânsızdır, her yerde 

olabilir. Reenkarnasyon düşüncesine sahip başka dinlerden farklı olarak 

Türklerde yalnızca şamanın ruhu başka bir şamana geçer. Kişilerin ruhları ise 

başkasına geçmez. Sonuç olarak ruh kavramının Türk mitolojisinde geniş bir 

mana kapsadığını, varlığın içinde de dışında da var olduğunu görmüş olduk. 

Aynı sebepten ruhlar çağırıldıklarında gelirler. Zor zamanlarda ruhlar 

sahibine yardım eder, korur ve doğru yolu gösterir. Şamanlığın içerisinde 

ezoterik bilgi ruh inancı etrafında şekillenir. Bu ezoterik kaynağa göre 

ruhların sırrına vakıf olan şamanın kendisi değil ruhudur. 

 

Milli bilinç ve milli ideolojinin ve psikolojinin temel taşı olan mitoloji insan 

düşüncesinin bütün alanlarını da kapsar. Bu bağlamda Türk mitolojisindeki 

ruh düşüncesi her şeyin yapısına işlemiş ve var olduğuna inanılan bir 

düşüncedir. Özetle Türk dini mitolojik sistemindeki ruh inancı fizik ve 

metafizik âlem olarak ikili bölünebilir. Eski Türklerde olduğu gibi İslamiyet’i 

kabul etmiş Türklerde de maddi âlemin dışında görünmeyen bir âlemin varlığı 

inancı kendini göstermektedir. Her şeyin bir ruhu vardır ve ancak kendileri 

görülmek istediklerinde insana görünebilirler. Buna göre her ruh kendisini 
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taşıyan biçimden, örneğin taştan, eşikten, kirişten, sancaktan, insandan 

farklıdır fakat aynı zamanda da bu biçimleri ta kendisidir. Bu biçimin içinde 

yer alabildiği gibi dışına çıkabilir, dolaşabilir.  

 

KAYNAKÇA 

 
1. BAYAT; Fuzuli; Türk Mitolojik Sistemi 1. 2 bul 2007, sf. 204- 227. 

2. BAYAT; Fuzuli; Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı. Ötüken yay. İstanbul 2006, sf. 143-160. 

3. ROUX, Jean Paul; Türklerin Ve Moğulların Eski Dini. İşaret yay. 2. baskı, İstanbul 1998. sf. 

127-137. 

4. ROUX, Jean Paul; Altay Türklerinde Ölüm. Kabalcı yay., İstanbul 1999, sf.; 32-44, 109-145. 

5. İNAN, Abdülkadir; Tarihte Ve Bugün Şamanizm. TTK yayınları, Ankara 1995, sf. 176-178. 

6. ÇORUHLU, Yaşar; Türk Mitolojisinin Ana Hatları. Kabalcı yay. 2. basım, İstanbul 2013.sf.19-

29 (takibinde ruhlar panteonu anlatılır). 

7. ÇORUHLU, Yaşar; Eski Türklerin Kutsal Mezarları Kurganlar. Ötüken yay. İstanbul 2016, sf. 

367-373. 

8. KSEFONTOV, Gavril Vasiliyeviç, çev.; Bağc,ı Atilla;  Yakut Şamanlığı. Kömen yay. Konya 

2011.sf.;261-269. 

9. POTAPOV, L.P. , Çev.; Ergun, Metin; Altay Şamanizmi. Kömen yay. Konya 2012. sf.;52- 120.  

10. BAPAEVA, Janyl Mİrza; Tuva Şamanizmi. Kömen yay. KOnya 2013. sf. 21-44, 78-80. 

11. RADLOF, W; Çev.Temir Ahmet; Sibirya’dan Seçmeler . Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1976. 

sf. 213- 303.  

12. ELİADE, Mİrcae; Çev.; Birkan İsmet;  Şamanizm. İmge yay. Ankara 1999, sf. 247-250. 

13. VERBİTSKİİ, V. İ. ; Altayskie İnarodtsi.  Akçeçek  Gorno-Altay 1993. sf. 61-63, 111-138 

(Moskova 1893 ‘teki yayının tıpkı basımıdır).  

  


