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1 BÖLÜM 

Giriş 

Hazara, Karakalpak, Karapapah, Dağıstan, Nogay, Balkar / Malkar, Karaçay, Karay, Kırımçak, Ahıska, 

Bulgar, Başkurt, Kazak ve Tatar Türklerinin halk inançları içerikli metinlerden oluşan bu çalışmada, 

konular ele alınırken büyük ölçüde hayatın doğum, evlilik ve ölüm gibi safhaları sıralaması esas 

alınmış imkan nispetinde, beher safha kendi içerisinde evveli, esnası ve sonrası esasına göre 

incelenmiştir. Ayrıca bereket, kurban, mevsimlik merasimler, gök, yer, su ve ateş gibi küllere dair 

yapılabilen tespitler de çalışmamız kapsamına alınmıştır. 

Yapılan inanç karşılaştırmalarında bazen ikili Türk bölgeleri ele alınmış bazen de üçlü dörtlü kesimlerin 

karşılaştırmaları cihetine gidilmiştir. Elde edilen bulguların Türk kültürünün kaynak eserlerindeki 

yerlerine imkan nispetinde atıflar yapılarak yer verilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmamızda, inanç lügati, inanç ansiklopedisi inanç atlası gibi çalışmalara yardımcı olabilecek bir 

metot izlenilmiştir. Sufistik mahiyetli bulgular ayrıca vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu tür tespitler 

aktarılırken özel açıklamalar yapılmıştır. 

Kırımçak, Nogay, Balkar gibi bazı Türk kesimlere elimizdeki malzemenin sınırlılığı sebebiyle fazla yer 

ayrılamamıştır. Önsöz ve sonuç bölümlerinde belirtilmeye çalışıldığı gibi diğer Türk kesimler ya başka 

araştırma planları ile evvelce kitaba dönüştürülmüş veya Güney Sibirya Türkleri çalışmamızda olduğu 

gibi farklı formlarda ele alınacaklardır. 

Çalışmamızın kaynak bölümüne sadece yararlandığımız yazılı ve sözlü kaynakları almakla yetindik. 

Metinlerin içersinde geçen eser künyelerini ayrıca kaynaklar kısmına almaya lüzum görmedik. Evvelce 

muhtelif yerlerde makale veya bildirili olarak yayınlanmış olan yazılara dair künye açıklaması 

yapılması tasarlanmış, bu tür bibliyografyanın çokluğu göz önünde tutularak, bu uygulamadan 

vazgeçilmiştir. 

Tespitini yaptığımız halk inançları zaman zaman kendileri ile birlikte inanç dışı bilgileri de taşımamıza 

yol açabilmiştir. Zerdüşizmden bahsederken doğal olarak çıkılan bir Zerdüşt kalesi veya girilen Zerdüşt 

tapınağına dair bilgi vermek kaçınılmaz olmuştur. 

 

HAZARA TÜRK HALK İNANÇLARI 

Hazara Türklerini ilk defa 1994 yılında gittiğim Uluğ Türkistan’ın güney bölgesi Kuzey Afganistan’da 

tanıdım. Daha sonra aynı bölgeye 1995 ve 1996 yıllarında da gitme imkanı buldum. Bölgeden 

yaptığım halk inançları ağırlıklı tesbitlerimizi iki kitapçık halinde neşrettik. Bu çalışmalarımızda Hazara 

Türkleri’de yer alıyordu. 

Hazara dostlarımızla ilişkimiz sürdü. Bir seyahatimizde Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Nuri Yılmaz’la 

Mezar-ı Şerif’te görüşen Hazara Türkleri, Kültürel kimliklerinin anlaşılıp anlatılması için yardım 

istediler. Bu münasebetle Başkana, Hazara Türk Kültürü ve tarihi ile ilgili 9 kitap verdiler. Bunların 

tercüme edilerek Diyanet Vakfı tarafından bastırılmaları düşünülüyordu. 

Bu arada Türkiye’deki Hazara Türkü Gençlerin temsilcileri Sayın Cumhurbaşkanımıza başvurarak, 

Hazara gençlerin çeşitli kültürel yayınlar itibariyle hala Fars kaynaklarını okumak zorunda kaldıklarını 

bu konuda gençler için uygun kitapların hazırlanmasını talep ettiler. 

Aradan 3-4 yıl geçti TÜDEV’in Pamukkale Kurultayı’nda Bilgehan Adsız Gökdağ Hazara Türkleri ve 

onların Dil özelliklerine dair bildiri verdi. O’nun bildirisini Hazara Türklerinden Muhammed Salihi’nin 

bildirisi tamamlıyordu. B.A. Gökdağ’ın 1999 İstanbul Türkiyet Kurultayında da Hazara Türkleri 

konusunda bir bildirisi oldu. 

TÜDEV Pamukkale Kongresine konuya ilgi duyanlar bir araya geldik. Hazara Türklüğü konusunda 

yapılacak bir elkitabı için işbirliği yapmayı tasarladık. Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitemizin baskı 
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işini üstlenmesi için Sayın Namık Kemal Zeybek’den söz aldık. Muhammed Salihi’nin yöreden yaptığı 

Hazara Türk Kültürü ile tesbitlerini ben Genel Türk Halk İnançları ile karşılaştırmayı üstlendim ve 

birlikte bitirdiğimiz bu çalışma benim bildiri konum oldu. 

Hazara Türkleri konusunda yapılacak yeni çalışmalara yardımcı olmak üzere hususla ilgili diğer iki 

tespitimizden birisi; TÜDEV Başkan Yardımcısı Sayın Atilla Şimşek’in ABD’den Hazara Türkleri 

konusunda kaynak eserler temin ettiğini tercüme ettirerek bir faaliyet başlattığını diğeri ise; İstanbul 

Aydınlar Ocağı’nın 1999 yılında Hazara Türkleri konusunda bir sempozyum yaptırıp dergilerinin bir 

sayısını buna hasrettiği hususudur. 

Halk İnançları konusuna girmeden kısaca değinmek istediğim bir konuda Tasavvuf Bilginlerine göre 

Hazara Türklerinin etnik kimliği bahsidir. Tasavvuf Bilginleri; Hazara Türkleri’nin Eftalit Türklerinden 

oldukları ülkelerine daha yüksek daha hayırlı anlamında Afganistan denildiğini, Afrasyap’ın 

Aftalistan’da yetişmiş İbrahim mertebesinde bir ilahi uyarıcı elçi olduğunu, Afrasyap’ın Afrika, Asya ve 

Avrupa’da Töre koyucu olarak faaliyette bulunduğunu Hz. İbrahim’in etimolojisinin Eb=vucut, kalp 

baba; Ra=rahim; have im=işaret ha=ev şeklinde yapıldığı İbrahim’in kalpten konuşan baba, Arif adam 

anlamına geldiği ifade edilmektedir. 

Ayrıca; Hazaralar’ın Azerbaycan ve Hazar Denizinin kuzeyini de kapsayacak alanda yurt tuttuklarını 

ticaret erbabı bir halk olduklarını, Türk kültürünü Avrupa’ya taşıyan ilk halk olduklarını, Musevi ve İsevi 

inanç sürelerinden geçtiklerini Hazar denizine Hazarbaycan/Azarbaycan’a ismini Hazara Türklerinin 

verdiğini, Uzun boylu hafif çekik, ufuk gözlü Fatih Sultan Mehmet tipinde insanlar olduklarını Fatih’in 

bir konuşmasında kendisinin Hazara Türkü olduğunu belirttiğini, Aftalistanın daha geniş kapsamlı ve 

daha eski isminin Pakturya olduğunu; Paktürklere ait ülke anlamına geldiğini Bu bölgenin Kandoher’i 

da kapsamına aldığını, Türk Mitolojisindeki Kontura olayının Kandohar’da geçmiş olabileceğini 

belirtmektedirler. (Sebahattin Güngör, Tasavvuf Sohbetleri, (Basılmamış Notlar) Burhaniye, 2000). 

Hazara Türklerinde halk inançlarını ele alırken zaman zaman halk kültürünün diğer alt başlıkları ile ilgili 

bilgiler de vereceğiz. 

Doğum döneminden sonraki saflarda çocuk oyunlarına da çalışmamızda yer ayıracağız. Evlilik 

münasebetiyle yer verdiğimiz toy ve şölenlere oyunlar münasebetiyle halk sporu olarak da 

değineceğiz. Keza Bereketle ilgili anlatılarımız vesilesiyle mevsimlik merasimler ve bunlara ait 

inanışları halk takvimini de anlatacağız. Nazar bahsinden sonra, kısa da olsa halk tababetine de yer 

vermeye çalışacağız. 

Yaptığımız karşılaştırmalarda her inanç ve amaçla ilgili uygulamayı vesile yapıp, çok rastlanan benzer 

uygulamaların tekrarından kaçındık. Daha ziyade yapacağımız karşılaştırmalarda en iyi motifi aramaya 

çalıştık. 

Halk inançlarının, hayatın dönemleri itibariyle sıralamasını; doğum, evlilik, ölüm olarak yaptık. 

Hocamız Dursun Yıldırım’ın Türk halk kültürü şartlarına uygulayarak geliştirdiği bu metodu takip 

ederken, çalışmamızı dipnotları ile doldurma cihetine de gitmedik. 

Doğum evvelinde yapılan uygulamalarla ilgili inançlar, çocuğu olmayan, sürekli kız çocuğu olup hiç 

erkek çocuğu olmayan, erkek çocukları yaşamayan, ilk çocuğun erkek olmasını isteyen ailelerin anne 

adayı ve çocukla ilgilidir. Ad verme doğumdan sonra olmakla beraber, doğum evvelinde de verilecek 

isimle ilgili bazı inançlar vardır. 

Hazara Türklerin de çocuğu olmayan hanımlar için koyun ve keçi soyulur (kestirilir). Bayan bu kesilmiş 

olan hayvanın derisine sarılır. Akciğer ve bazı iç organları anne adayının bel ve karnının üzerinde 

yarım saat için koyulur.[1] 

Çocuğu olmayan anne adayı için erkek keçi kesilip onun sıcak derisine anne adayını sarma inanç ve 

uygulaması Balkan Türklerinde de vardır. Bu derinin vücudu sıkacağına sıkışmış vücudun kan 

damarlarını açacağına ve kan deveranını hızlandıracağına inanırlar. Bazı durumlarda bayan Baksiye 

götürülür. Yine Hazaralarda çocuğu olmayan hanımlara muska yapılır. Kadın muskayı boynuna 

pamuktan yapılmış olan iple asar. Bu işlerden sonra kadının analığa hazır olacağına inanılır. 

Çocuğa kalamayan kadın için “bakıcı kadın” “Emici Ana” “Ebe Ana” “Ocaklı Ana”lara gitme, 

Nuska/Muska, Tomar boylama, hamayıl yazdırıp taşıma geleneği Türk halkları arasında çok yaygındır. 



Hazaralar da kız çocuğu çok olup, oğlu olmayan aileler son kız çocuklarına Cume gibi erkek ismi de 

koyarlar. 

Sürekli kız çocuğu olan ve erkek çocuğu bekleyen, artık kız çocuk istemeyen veya çocuğu yaşamayan 

aileler, çocuklarına koydukları isimle gaip alemine bazı mesajlar vermek isterler. Bu uygulamayı Uluğ 

Türkistan, Avrasya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki çeşitli Türk halklarında görmekteyiz. Mesela 

Anadolu’da “Kızyeter” Kafkasya’da “Tamam” Vahit Azerbaycan’da “Besti” veya “Kız Besti” isimleri 

konur. Türkmenistan’da “Oğlan Gerek” Kuzey Mezopotamya’da “Döndü” “Döne” Doğu Karadeniz’de 

“Kafiye” isimleri konur. Ayrıca; Tokta, Durmuş, Dursun, Ömür, Yaşar gibi isimlerin de mahiyeti aynıdır. 

Hazarların yaşamayan erkek çocuklarına entari giydirilir, küpe takılır. Bazı ailelerde, erkek çocukları 

çok öldükleri için, erkek çocuklarının ismini kötü bir şeyin ismini koyarlar. Örneğin Çalme Hazara 

dilinde tezek demektir. Erkek çocuğu yaşamayana ailelerin çocuklarının yaşamaları için onlara kız 

isminin konulması, onlara kız giysilerinin giydirilmesi, saçlarının uzatılması, küpe takılması, onların 

korunmaları amacıyla yapılır. Sadece erkek çocukların ölümüne sebep olan güçleri bu yöntemle 

aldatmak amaçlanmıştır. Çocuklara yaşamaları için çirkin isimler konulması da onların 

beğenilmemesini sağlamak içindir. Bazen de çocuklar özellikle pasaklı tutulur yüzüne kömür sürülür 

veya bezendikleri zaman kem sakınılır. Bununla amaç çocuğu görünen ve görünmeyen nazar 

türünden tehditlerden muhafaza etmektir. Güçlü hayvanların isminin konulmasından da amaç 

aynıdır. Bu isimin tehlike unsurlarını yıldıracağına inanılır. Bu uygulamayı da Türk Dünyasının birçok 

yerinde görmekteyiz, bunların Türklerin mensubu bulundukları eski inançların uzantısı oldukları ifade 

edilmektedir. Nitekim Hazara Türklerinde Çalme anlamına gelen büyükbaş hayvan dışkısının ismi 

Anadolu Türklerinde Kerme veya Kelme’dir. 

Hiç çocuğu olmayan aileler çocuğunun olması için, şeyhlerin nefsine hakim ve haram yememiş 

kimselerin mezarı ziyaret edilir. Nefsi ve nesli güçlü kimseden bir “dua verin” diye talepte bulunur. 

Ulu gabirlerden çocuk edinme inancı Kamizm önemi Türk halk inanç sisteminin bir ürünüdür. 

İslamiyet’te Veli Kültü olarak devamlılık göstermiştir. Türk halkları arasında çok yaygın olan bu inanca 

göre Allah’ın halis kullarının Allah indinde itibarlı yeri vardır. Bu şahıslar dileğin Allah’a ulaşmasında 

yardımcı olurlar. Bunların mezarları da istek iletilmesinde etkilidir. “Nefsi ve Nesli” temiz olma Türk 

halk safizminde bilhassa Afganistan gibi Uluğ Türkistan’ın güney bölgesinde, bu itibarla da özel önem 

arz eder. 

Hazara halkı, çocuğu olmayan beyanları kutsal yerlere, ziyaretgahlara götürüler ve buralarda Allah 

(C.C.) dan yardım istenir. Çocuk dünyaya geldikten sonra Babe Nazar, Bibi Nezire gibi isimler 

koyarlar. Doğumdan sonra çocukla beraber ziyarete giderler ve kurban keserler, dua ederler. Allah’tan 

çocuğu uzun ömür isterler. 

“Bibi”nin Türk halk tasavvufunda özel bir yeri vardır. Bibi, Anadolu’da bazen hâlâ ve bazen de Teyze 

anlamında kullanılmakla beraber asıl anlamı gün görmüş hikmet sahibi, ağzı dualı, eli bereketli, aziz 

hatun kişi demektir. Daha ziyade tecrübeli ebe analar için kullanılır. Bir bibi doğum yaptırdığı çocuk 

sayısınca önem ve manevi itibar kazanır. Zira Bibi bir canlının dünyaya gelmesinde bir ananın 

doğumuna yardımcı olmuştur. Özbekistan ve Güney Azerbaycan Türkleri arasında ünlü bibi yatırları 

vardır. Belirli zamanlarda efsaneleşmiş bibilerin adına özel günler düzenlenip ve bu günlerden bereket, 

saadet, sıhhat gibi güzellikler beklenir. Bibi Kültü Balkanlarda da vardır. Etimolojisi Baba ile ilgilidir. 

Doğumla ilgili dönemlerin kesin sınırlarla ayrılmaları pek kolay değildir. Doğumu takip eden ilk kırk 

gün, annenin “Kırklı” dönemidir. Bu dönemde ona özel itina gösterilir. Bu dönemdeki inançlar “et”, “su”, 

“kirli su”, “bağ”, “ayna”, “Ad verme” ve “beslenme” ile ilgilidir. 

Hazaralar’da kadının kırkı çıkıncaya kadar et yemez, onun bulunduğu eve et girmez,çiğ et, kirli su 

evin üst tarafından da geçirilmez. Kırkı çıkmamış anne yedi gün evin eşiğinin dışından gelen yemeği 

yemez. Kırk gün kendi evinden dışarıya, meydana, pazara çıkmaz. Bu kırk gün içinde çocuk ve 

annesinin bulunduğu odaya bayan abe/ebe hariç kimse giremez. Evin kapısı bir ip ile bağlanır bu ipi 

görünce, haberi olmayan kişiler de haberdar olurlar. Anne kırk gün yalnız bırakılmaz, her zaman 

yanında biri olur. Refakatçi konuşabilecek bir çocuk bile olsa olur. Anne yalnız iken aynaya bakmaz, 

yine geceleyin aynaya bakmanın herkes için sakıncalı olduğuna inanılır. Kırk gün sonra anne en 

büyük erkek evladı ile veya kocasıyla dışarıya çıkar suyun kenarına kadar gider, su içer ve oradan en 



yakın akrabanın evine uğrar ve böylece (Çill Puri) kırkı biter. Anne için bu kırk gün içinde özel 

yemekler yapılır. Örneğin Deleme, sütten Atele ve süt, pirinç, şeker, un karışımı çeşitli tatlılar yapılır. 

“Kırk” inancı Türk halkları ve birlikte yaşadıkları diğer halkların arasında çok yaygındır. Tasavvuf 

bilgileri ana rahminde bebeğin oluşumu, doğumdan sonraki ruhi oluşum süreci ölümden sonra ruh-

beden-alem ilişkileri itibariyle açıklık getirdikleri bir konudur. Kırk, Kırklı ve kırkın çıkarılması ile ilgili 

birbirlerini tamamlayan adeta bir bütünün parçaları mahiyetinde çok sayıda inanç ve uygulama vardır. 

Kırklı kadının bulunduğu eve daha ziyade odaya çiğ et, dışardan getirilmiş etin sokulmaması 

Özbekistan Türklerinde de vardır. Et getirilme zarureti var ise, et ilkin yere konulur. Kırklı çocuk evin 

üst başına götürülür ve yukarıya kaldırılır. Böylece etin çocuğu veya annesini (basma)sı önlenilmiş 

olur. İnanca göre, bütün canlıların doğum münasebeti ile Kırk’ı vardır. Kırkların karışması bebeklere 

zarar verebilir. Doğu Anadolu’da anne çocuğunun kırkının kurdun, kuşun, yılanın, kurbağanın v.s.nin 

kırkı ile karışmaması için bu hayvanların isimlerini anarak bazı sihri sözler söylerler. Etten 

sakınılmakla, o hayvanda varlığı kabul edilen ve hayvanın etinde devamlılık arzeden kuvveden bebek 

ve anne sakınılmış olunur. 

Kırklı annenin evin dışına çıkmayışı korunma gereksinimindendir. Evin eşiğininaltındaki ev iyesi, içeri 

girecek kötü ruhlardan evin içindeki insanları korumaktadır. İp bağlamak sadece fiziki düğüm atma 

olayı değildir. Bağ yapılan ip ile, sihirli bir şeyler de yapılmış olur. Bağ bağlamak ayağı basmayan 

çocuk, kısmeti açılmayan kız, gerdekte başarılı olamayan damat, yas evinin kapısının bağlanması ve 

benzeri haller itibariyle halk inanç felsefesinde batını boyutu da olan bir olgudur. 

Kırk annenin ve bebeğinin yalnız bırakılmaması, karanlıkta bırakılmaması, yastığının altına demir 

sarımsak, yatağının başına Kelam-ı Kedim konulması korunmaları amacıyladır. Bu konuda Türk 

halklarından çok örnekler verilebilir. 

Ayna, halk tasavvufunda sadece arkası sırlı bir yansıtıcı cam parçası değildir. O aynı zamanda 

manevi sırlar da içermektedir. Aynanın cinleri topladığına inanılır. Bunun içindir ki, gece aynaya 

bakılmaz aklı kesmeyen çocuk aynaya baktırılmaz. Bazı hallerde ayna örtülür. Aynaya bakan kimse 

“Allahümmesalli”yi okur. 

Su başlarında gidilmesi ise, Türklerin eski inanç sistemlerinin hatıralarından olup “Su Kültü” ile ilgilidir. 

Bunun da örnekleri oldukça çoktur. 

Hazara Türklerinde çocuğun “Kalıcı isimini” büyük baba veya büyük anne her ikisi de yoksa, evdeki 

en yaşlı kişi koyar. Bazen de çocuğun babası Kur’an-ı Kerim’i açar açtığı sayfada geçen ilk ismi koyar. 

Bazı zamanlar evde bulunan herkes bir isim yazar ve bütün isimleri alıp okuyup karıştırırlar. 2-3 

yaşındaki bir çocuğa bunlardan birini al derler ve çocuğun çektiği isim, çocuğun kalıcı ismi olur. Ad 

verme genelde doğumdan üç gün veya yedi gün sonra olur. 

Türklerde “geçici ad” ve “daimi ad” uygulaması destanı hayat döneminden beri yaşamaktadır. Dedem 

Korkur’da, Korkut Ata ilk ismi koyar, daha sonra adsız dönemden sonra, namzetten bir kahramanlık 

beklenilir. Kalıcı ad bu defa verilmiş olurdu. Türk kültüründe “Yaş Gününden” ziyade “Ad günü” 

vardır. Bu günlerde muhakkak şölenler yapılır, aç doyurulur, sadaka dağıtılır. Bu günde Anadolu ve 

Kuzey Mezepotamya Türkleri arasında çocuğun dünyaya geldiği gün (Doğum Toyu) yapılır. 

Özbekistan da özel (Ad Toyu) yapılır. 

Doğum sonucu inançlar münasebetiyle; Doğum kurbanı, doğum toyu/bebek toyu, nazarlık olarak kurt 

dişi, mavi boncuk, ayet, gibi nesnelerin kullanımı sünnet toyu, saç toyu, ak-kara iyelerve hal/ben ile 

ilgili tespitler açıklanmaktadır. 

Hazara Türklerinde ilk evladın dünyaya gelişinde bir kurban kesilir ve eti komşulara dağıtılır. Eğer 

çocuk erkek ise, “toy yapılır ve herkes davet edilir, Yemekler yenilir eğlenilir. Çocuğu kırk gün sonra 

beşiğe koyarlar ve beşiğin direğine kurt kemiği ve çocuğun yeleğine de kurt dişi takarlar. İnanca göre 

kurt dişi, nazardan korur ve kurt kemiği onun geleceğini temin eder. Kurt dişive kemiğinin yanında 

değişik taşlar, mavi boncuk gibi şeyler de kullanılır. Aynı zamanda Ayetel Kürsi, Yasin-i 

Şerif gibi Kur’an-ı Kerim’in surelerini de 7 veya 3 değişik renkli beze sarıp beşiğe veya çocuğun 

omuzuna takarlar. Hazaristan’ın bazı yerlerinde çocukların nazardan korunmaları için beyaz ve siyah 

iplikler birarada bükülür, çocuğun boynuna asılır. Buradaki siyah ve beyaz renkli ipler insan gözündeki 

siyah ve beyazı simgeler çocukları nazardan korumak için mavi boncuk takılması inancı Türkler 



arasında çok yaygındır. Özel “Nazar boncuğu” türleri vardır. Mavi genel de nazara karşı koruyucu 

olarak bilinir. Nazardan korunmak için ayetler yazılı muska ve levhaların kullanılması sadece çocuklar 

için değildir. Ayrıca Koruyucu Taşların bu maksatla kullanılması “Taş Kültü” ile ilgilidir. 

Beyaz ve Siyah Ak ve Kara halk inançlarımızda mitolojik derinliğe sahiptir. Ak, iyi ve yardımcı 

olabilecek iyeleri Kara ise, çekinilen iyeleri simgeler. Kordon halinde getirilmiş ak ve kara yün 

ipliklerden koruyucu kol ve bel bağı yapılması, Türkmenistan’da da yaygındır. Kuzey Doğu Anadolu’da 

kara koyunun kılı ile yerin derinliklerine inen, ak koyunun kılı ile ise, yerin yüzüne çıkabilen efsane 

kahramanları anlatılır. Ayrıca hayvan nazarlıklarının da bağı ak ve kara ipliklerin bükülmesinden 

meydana getirilmiştir. Bükülmüş iplikler ak ve karayı temsil ederler. Buna “alagegtor / ala göktar” 

denilir. 

Hazaralarda yeni doğmuş olan çocukların kulaklarına ezan okunur. Hazara Türkleri Allah’ın binbir 

adından birini çocuklarına isim olarak koyabiliyorlar. Allah’ın ismi yalnız başına çocuğa ad olarak 

konulmaz genellikle Abdul veya Gulam-ki ikisi de Kul / kulu demektir. İsmin başına gelir. Abdul Gafur 

ve Gulam Cabbar gibi Peygamberin ismi de tek başına “Muhammed” diye konulmaz ve Gulam 

Muhammed, Gulam Nebi gibi isimler konulur. Hazaralar da Ali, Hasan ve Hüseyin isimleri çok 

yaygındır. Fatima / Fatma, Zeynep, Asiye ve Gülsüm isimleri de çok yaygındır. Hazara Türklerinde 

çocukları yaşamayan aile, daha sonra doğan çocuğun yaşaması için onlara Pir Muhammed, Şeyh 

Muhammed, Sofi Muhammed, Muhammed Nazir veya evvelcede belirtildiği gibi kötü isimler Çelma 

(Tezek) gibi isimler konur. Oğlan ise, bayan ismi kız ise, erkek ismi de verilir. Çemen, ismi erkeklere 

verilir, Cume, Çemenşah, Cumegül gibi isimler bayanlara verilirler. 

Hazara Türkleri erkek çocuğun doğmasını kız bebeğe göre daha fazla isterler. Doğan bebek erkek 

olunca havaya ateş edilir. Yakın dost ve akrabaların, komşuların katılımıyla düğün yapılır, yenilir içilir 

ve oyun oynanır, şarkı söylenir. Bebeğin ismi bu düğün sırasında konulur. Bu şölen “Doğum 

Toyu”dur. 

Erkek çocuğun ilk saç kestirme Toyu; Hazara Türkleri arasında çok önem verilen bir düğündür. Çocuk 

1,5 veya 2 yaşına geldiğinde bu toy yapılır. Konu komşu yakın akraba ve dostlar bu Toya katılır. 

Akşam namazı kılındıktan sonra yenilir içilir çocuğa yeni elbiseler yeni ayakkabı, yeni şapka giydirilir. 

Genç bir kişi çocuğu toplumun olduğu ortama getirir. Çocuğun varsa büyük babası, yoksa hayatta 

bulunan en yaşlı kişi, makasla çocuğun saçından bir tutamını bismillah çekerek keser ve saçı 

şapkanın içine koyar. Bu esnada çocuğa ev ve araba gibi şeyler bağışlanır. Daha sonra aksakalın 

“sağ” tarafından itibaren çocuk dolaştırılır ve herkes çocuğun saçından bir miktar keserek şapkaya 

para bırakır. Paranın dışında bazı kişilerin hediye olarak at koyun keçi gibi hayvanları verdikleri de 

görülür. Ayni uygulama bayanların arasında da yapılır. O gecenin geç saatlerine kadar gençler eğlenir. 

Bu uygulama “Saç Toyu” olarak bilinir. 

“Saç Toyu” Türk halkları arasında çok yaygındır. Bu toyda eğlence düzenlenir hediyeler alınır yarışlar 

yapılır. Çocuğun ilk saçı muhafaza edilir. Berbere özel hediyeler verilir. Saçı altınla tartıp sadaka veren 

aileler vardır. Türkmenistan’da saç sağdan itibaren kesilir. 

Sünnet Toyunda, yakın akrabalar ve komşular sünnet olan çocuğun bulunduğu evde toplanırlar. 

Sünnet merasiminde çocuğa hediyeler verilir ve Kur’an okunur, yenilir içiler ve eğlenilir. Güreş yapılır, 

dutar eşliğinde şarkılar söylenir ve oyunlar oynanır. Bu eğlenceler “sünnet toyu” olarak anılır. 

“Sünnet Toyu” ve toya bağlı olarak kirvelik müessesi önasya Türk kesimlerinde de çok 

yaygındır. Kirve çok yakın akrabadan daha ileri tutulur. 

Kurtla ilgili inançlar Türk halk inançlarında hayatın her döneminde gözlenilmektedir. Doğu Anadolu’da 

çocuğun cesur olması için burun kanadı veya kulak memesi delinerek oradan “kurt kılı” geçirilir. 

Çocukların korkularını atmaları için kurt postunun ağzından geçirildikleri olur. Kırklanılacak çocuğun 

“Kırk Suyu”na veya nazarlıklara Kurt dişi konulur. Kurt Türk halk inançlarında “Kurt Ata” inancından 

kaynaklanan bir mahiyet arzeder. “Kurt Ağzı bağlamak” yabanda kalan evcil koyunun korunması 

amacıyla yapılır. Etrafında efsaneler oluşmuştur. “Bağ” ve “Bağlanmak” “Bağlı olmak” bir inanç 

kotudur. Bağın çözülmesi için yapılan uygulamalarda dikkatimizi en fazla çekenler kurt ile ilgili 

olanlardır. Halk inançlarının derinliklerinde güçlü bir “Kurt Kültü” vardır. Bağlı gelini ve damadan 

bağlarının bozulma yöntemleri de vardır. Anadolu’nun Güneydoğu Türkmenleri ve Hakkari Türk 



aşiretlerinde bağın bozulması için Çiftler kurt postu üzerinde birleştirilirler. Toros Türklerinde henüz 

vurulmuş kurdun soğumamış kanı ile bağlı çiftlerin cinsel organları yıkanır. Hakkari’de, bağı çözmek 

için gelin ve damadın parmakları kurt kanına bulanır ve parmakları ile çarpı işareti yapılır. Biz Kırım 

Türkleri arasında “Kurtnezir” veya “Seyit Kurtova” gibi isimlere rastladık. Zira adanmış çocuk sahipli 

sayılır. Ziyaretteki ulu zat onun sahibidir. 

Hazara Türklerinde Çarebeg ve Coremah isimleride konulur. (Core Farsça’da dört demek) Dördüncü 

çocuklarının isimlerini genellikle Çaribay, Çaribeg diye koyarlar. 

Hazara Türklerinde çocuğun vücudunda doğuştan “hal” “ben” var ise, ona Haldar, Halmuhammed gibi 

isimler konulur. Çocuğun vücudunda kızıl lekeler varsa, ona Nurmahammed, Nurmurad, kız ise, Nur 

Begüm, Nur Bibi, Nurgül isimleri konulur. Seyitlik müessesi bilindiği gibi aileye verilen bir unvandır. 

Baba Seyit ise, çocuğun isminin de başına “seyit” kelimesi gelir. Ailenin bütün şahısları seyit ismini alır. 

Erkek ise, Seyit Ali, Seyit Hasan gibi kız ise, Seyit Begüm… gibi isimler alırlar. Mevlüt gecelerinde 

doğan çocukların ismini çocuk erkek ise, Mevlüt kız ise, Mevlude koyarlar. Ramazan ayında doğan 

çocuklara ise, Ramazan Şerif, çocuk kız ise, Şerife Rozegül konulur. Yine Safer ayında doğan 

çocuklara Safer, Safer Murat, Muharrem ayında doğanlara Muharrem ve Aşura gününde veya 

yakınlarında doğan çocuğa Aşur Aşur Bey isimleri konulur. Uzun süre hiç çocuğu olmayan aile erkek 

çocuğu olunca ismini Talib koyar, Çocuğun sağlıklı ve uzun ömürlü olması için Durmuhammed, Polat 

gibi isimler konulur. 

Aşure Türk halk kültüründe bir Kült oluşturmuştur. Hazırlanışı, içerisine konulacak malzeme, dağıtım 

biçimi, boş aşure kabının iade edilişi etrafında bir hayli inanç ve uygulama geliştirilmiştir. 

Hazaralarda Cuma gününde dünyaya gelen erkek çocuğa Cuma adı verilmektedir veya adak adanan 

erkek çocuğa, Nazirbay, Muhammed Nezir, Nezirbeg kız çocuğu ise, Nezir begüm veya Nezirbibi ismi 

konur. Bayram günlerinde doğan çocuğa, Eyd Muhammed, Eyd Murad, kız çocuk ise, Roşegül ismi 

konulur. Çocuğu olmayan veya çocuğu olup da ölen aileler çocuğuna adak adarlar. Adanmış çocuk, 

adak adanan çocuk büyüyünce ev işlerinde çalıştırılmaz. Adak adanılan ziyarete her sene 

götürülür.[17] 

Bu yazı Durmuhammed Salih ile birlikte ilkin bildiri olarak sunulmuş daha sonra Atayurttan Anayurda Türk Kültürü 

Dergisi’nde yayınlanmıştır. 

* Şimdilik 100 sahifeyi bulan bu çalışmanın hazırlanmasında destek ve yardımını esirgemeyen Sayın Mehmet 

Atay ve Sayın Tülin Öncel’e teşekkür ediyorum. 

[1] Kaynak Kişi: Halime Alişahi, tahsilsiz ev hanımı, Dereysuf İlçesinde yaşamakta olup, 47 yaşındadır. 

[2] Yaşar Kalafat, Kuzey Afganistan Türkleri (…) İstanbul, 1994. 

[3] Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1999. 

[4] Kaynak Kişi: Hatice Salih ilkokul mezunu evhanımı. Somangan ilçesi Dereysuf köyünde yaşamaktadır. 40 

yaşındadır. 

[5] Abdulkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1992. 

[6] Kaynak Kişi: Hacı Abdulgafur Semangon’ın Dereysuf ilçesi Şeyhe köyünde imamdır, 70 yaşındadır. 

[7] Yaşar Kalafat, “Türk Halk İnançları İtibariyle Doğu Anadolu ve Toroslarda (Kırk) Motifi” Milli Folklor, Yaz 1994, 

S.22, Sh. 15-21. 

[8] Yaşar Kalafat, “Halk İnançlarında Hususiyle Tahtacılarda Ayna (…..) a.g.e. Sh.75-107. 

[9] Kaynak Kişi: Muhammed Ali, Semongon ili Dereysuf ilçesi, Sarı Asyap bölgesinde yaşayan 56 yaşında 

tahsilsiz bir kimsedir. 

[10] Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara, 1989. 

[11] Kaynak Kişi: Durbibi, Semogan’ın Çongop bölgesinde yaşayan 65 yaşında köyün ebesidir. 

[12] Kaynak Kişi: Hacı Corebeg, Abagagu köyünde 1994 yılında 88 yaşında ölmüş, ilkokul tahsilli bir çiftçi. 

[13] Kaynak Kişi: Hacı Corebeg. 

[14] Yaşar Kalafat, Avrasya Türk Halk Sufizmi, (…) Ankara, 1997. 

[15] Kaynak Kişi. Halime Alişah, Muhammet Ali. 

[16] Yaşar Kalafat “Alanya Yöresinde – Kilit-Bağ Kilitlenmek-Bağlanmak” Alanya 9. Tarih ve Kültür Semineri 19-

21 Kasım 1999. 

[17] Kaynak Kişi: Hacı Calabay, Seriasyap bölgesinde yaşayan, 91 yaşında bir çiftçidir. 



2 BÖLÜM 

Çocuk Oyunları 

Çocuk oyunları şüphe yok ki diğer halk oyunları gibi asli parçalarındandır. Halk oyunlarının içerdiği 

kadar da halk inancı içerirler. Çocuk oyunları münasebeti ile, oyunların isimleri, oynanma biçimleri, 

tekerlemeler ve oyun gerekçeleri konusunda tespitlerimizi açıklıyoruz. 

Çocuklar arasında oynanan birçok oyun vardır. Bu oyunlar toplu olarak oynanır ve genellikle hepsinde 

tekerlemeler ve kendine has sözler söylenir. Fakirek adlı oyunda çocuklar bir veya iki çocuğun yüzünü 

boyarlar ve ellerine bezden yapılmış bir bebek verilir. O iki çocuk en önde diğer çocuklar arkadan hep 

birlikte tekerleme söyleyerek akşam saatlerinden itibaren köyde bulunan bütün evlerin kapısını çalarlar 

ve evlerden onlara para veya yemek, meyve gibi şeyler verilir. Toplanılan hediyeler çocuklar arasında 

paylaştırılıp ve hep birlikte bunları yiyip eğlenirler. Anadolu Türklerinde Fakirek, çömce gelin olarak 

bilinir.[1] Çocuklar arasında oynana oyunlardan biri deTasakanay oyunudur. Bu oyunda çocuklar 

toplanır, çocuklardan biri sayılmacalarla ebeyi belirler en son kalan kişi ebe olur. Ebe olan çocuğun 

gözleri kapatılır. Diğer çocuklar saklanırlar ve bir müddet sonra çocuk gözünü açar ve diğer çocukları 

bulmaya çalışır. Çocuklardan birini görüp yakalarsa sıra yakalanan çocuğa geçer. Tasakanay 

oyununda çocukların söylediği sayışmacalarında kullanılan dil Türkçe Farsça karışımı bir dildir.[2] 

“Talay talay namı talay 

Da çamçagag şiri talay 

Da degligag huni talay 

Dakasagag nani talay 

Talay oyoy talay oyoy 

Talay boyboy talay boyboy 

Aldey dulkey 

Çadur Çambey 

Bedu hambay 

Koma Kotu 

Darkaş burkaş” 

Kullanılan sözlerin çoğu, anlamsız kafiyeli kelimelerdir. Bu oyunun Anadolu’daki isme “sobe” veya 

“saklanbaç”tır. 

Hazara çocukları arasında Kolekağ, Keçe, Dorekup gibi bir çok oyun oynanmaktadır. Kolekağ 

oyununda elle yapılmış bir şapka yüksek bir yere asılır ve herkes ayağıyla onu düşürmeye çalışır. 

Keçe oyununda ise, oynayanlar daire şeklinde oturur. Kişiler iki gruba ayrılır. Küçücük bir yüzüğü 

herkese oyun başında gösterirler. Terhuşk, yazı veya tara yazı-tura sistemiyle oyuna ilk başlayan grup 

belirlenir. Grubun ayaklarının üzerinde battaniye şeklinde bir bez olur. Gruptaki herkes elini 

battaniyenin altına götürür ve birkaç saniye sonra ellerini battaniyenin üzerine getirirler, karşıdaki grup 

yüzüğü bulmaya çalışır. Yüzüğü bulunca oyun karşı gruba geçer. En son yenilen grup her kese 

yiyecek türünden bir şeyler ikram eder. Bu oyunun Anadolu’daki ismi “Yüzük Oyunu”dur. Dore kup 

oyununda oyunculardan birinin gözlerini mendille kapatırlar. Eline bir Dore“mendilden yapılan kamcı 

türünden bir şey” verilir. Herkes bir yere saklanır. Gözü kapalı olan kişi kimi bulursa o Dore ile ona 

vurur. İlk bulunup Doreden darbesi yiyen kişinin gözünü kapatırlar. Bu oyun Anadolu’da Mendil oyunu 

olarak oynanır.[3] 

Hazara çocuklarının diğer oyunu “Hayrum çord”tur. Bu oyunda çocuklar iki grup haline gelirler. 

Gruptaki en güçlü kişi Hayrı (Mir) olur. Oyunun belli bir alanı vardır. Alanın bir tarafı bir gruba öbür 

tarafı diğer gruba aittir. Oyun başlayınca herkes sol ayağının başparmağından tutar ve Hayrı (mir)i tam 

ortaya alırlar. Bir ayakla alanın öbür tarafına geçerken savunma ekipleri karşı grubun alanlarına 

geçmelerini engeller ve el ayak bağlantılarını koparmaya çalışır. Hayrı’nın (mirin) el ve ayak arasındaki 

bağıntı kopunca o grup yenilir. Yine Çillik Oyunu Top Dende Oyunun, Evlilik Oyunu gibi oyunlar da 

vardır. Çillik oyununda bir kalenin uzunluğunda ağacın dalından koparılmış bir çubuk ve 90 cm 

uzunluğunda, 4-5 cm kalınlığında bir sopa ile oynanır. İki ayrı grup vardır. Terya huşk ıslak veya kuru 

(Düz bir taşın bir tarafına tükürürler ve karşı tarafa “ıslak mı kuru mu” diye sorarlar, taş havaya atılır 

geri gelince hangi yüzü dışarıya doğru ise, ve kimin dediği doğru çıkarsa oyuna başlar. Küçük çubuk 



iki taşın üstüne konulur, sopa ile kaldırılıp vurulur. Karşı taraf vurulmuş çubuğu havada yakalarsa 

kazanır. Veya hatla çubuğu düştüğü yerden sopa doğru atarlar. Çubuk sopaya vurursa yine kazanırlar 

ve bu sefer onlar oyunu devam ettirirler.[4] Bu oyunun Anadolu’daki adı Çelik-Çomaktır. 

Topsende oyununda iki ayrı grup vardır. Diğer oyunlarda anlatıldığı gibi oyuna kazanan grup başlar, 

fakat bu sefer kaşı gruptan bir kişi topçu olur. Geri kalan kısım topu toplamak için dağılırlar. Top 

bezden yapılır ve tenis topu kadardır. Topçu topu atar ve gruptaki kişiler sopa ile topa vururlar. Vurulan 

topu karşı grup eliyle yakalayabilirse, oyunu kazanır. Eğer yakalayamazsa oyunun belirlenen tepe bir 

yeri vardır oyuna başlayan grup topu uzaklara vurup kendilerini tepeye kadar ulaştırmalı. Eğer yollarda 

topla vurulursa oyunu kayıp ederler. Oyunun miri iki kez vurabilir. Tepedekiler tekrar ilk yerlerine 

dönmek zorundadır. Yine eğer yolda topa vururlarsa oyunu kayıp ederler. En son kazanan grup öbür 

gruba “zü” yaptırır. Yani her kişiyle bir kişi biner ve binilen kişinin 10 kez tepeye kadar koşup tekrar 

geri gelmesi gerekir. Zu uygulaması Kars çocuk oyunlarında da vardır. Evlilik oyununda bir erkek 

çocuk ve bir kız çocuk seçilir (Bu oyun çok küçük olan çocuklar arasında oynanır) oğlan damat olur, 

kız da gelin diğer çocuklardan birisi damadın babası birisi de annesi olur. Gelinin de babası ve annesi 

olacaktır. Böylece çocuklar kendi aralarında büyük bir evliliğe temsil ederler. Hoyrum Çord’un 

Kars’daki ismi “tek ayak”tır. 

Bize göre çocuk oyunlarının büyük bir kısmı eski dini ibadetlerin şu veya bu şekildeki uzantılarıdır. 

Çocuk oyunlarındaki bize çok kere anlamsız gelen tekerlemeler ise, çok eski dönemin çocuk lisanı ile 

yakarışları ve korunma maksatlı ifadeleri veya şükran duygularının ifade biçimidir. Değişin resmi dillere 

rağmen, çocuk riüttellerinde yaşayan uygulama ve tekerleme biçimlerindeki ortaklık başka nasıl 

anlatılabilir. 

Buzkaşi Türklerin en eski ve hâlâ devam eden atlı sporlarından biridir. At’ın eski Türk Sosyal 

hayatında kutsiyet atfedilen bir boyutu vardır. Bu Spor ulusumuza Hanlık kağanlık dönemden bir 

hatıradır. Buzkaşi yapılan atın beslenmesi, bakımı koşumu özel önem gerektirir. Adeta iduk 

atagösterilen özen gösterilir. Buzkaşi bayram gibi kutlu günlerin sporudur. Bayraklar Türkler için 

manevi değeri olan kırmızı ve yeşil olur. Katılımcılar azami 40 kişiden oluşur. Açılan çukura Helal çay 

“Helal yer” ve kurallarına “3 helal” denilir, ödülü ise, “Mir” bey olarak bilinir.[5] 

Hazaristan ve Hazaralarda Buzkaşi oyunu çok ünlüdür. Hazaristan, Hazara Türklerinin yurdu 

anlamnıda kullanılır. Hazaralarda Dereysuf, Balhab, Balh,… hemen hemen kuzey Afganistan’daki 

bütün Hazaralırn evlerinde Buz Atı (Buzkaşi oyununa katılabilecek) bir veya birden fazla atları vardır. 

Hakıkı Hazaristan da; Orta Afganistan’ın Bamyan, Gazni, Behsud, Yakaveleng bölgelerinde 

yoğunlukta olmak üzere her yerde halkın yüzde 20 veya 30’unda Buzatı vardır. Hazaristan’da buz 

atının az bulunmasının en büyük nedeni ise, Buz atının beslenmesidir. Buz atının beslenmesi 

ekonomik yönden zordur. Bir buz atının yiyecek harcı, dört kişilik bir ailenin harcıyla aynıdır. Buz atı 

günde 11-16 kg’a kadar arpa, 5’e yakın yumurta, arasıra bal ve çekirdek türünden bazı şeyler, saman 

ve taze ot karışımı yem yer. Sabahın erken saatinde ve akşamın ilk saatlerinde ata su verip, 1 saat 

kadar koşturulması gerekir. Buz atının özel zini, culu, gemi ve kalemberdi olacaktır ki, bunlar da çok 

pahalıdırlar. 

Hazaralarda genç ve zengin olan kişinin bir arzusu da bu atı alıp Buzkaşilere katılmasıdır. Her kişi her 

türlü atla buzkaşiye katılamaz, buzatları buzkaşi meydanına gelince hemen anlaşılırlar. Normal 

atlardan daha büyük daha temiz ve daha sağlıklı görünürler.[6] 

Hazaralarda bütün bayramlarda düğünlerde ve hatta bazı yerlerde haftanın Cuma gününde Buzkaşi 

oyun oynarlar. Oyunda değişik kışlaklardan değişik kabilelere haber verilir. Her kışlaktan bir grup (5-

10) kadar atla birlikte gelirler. Buzkaşi meydanı için, çok geniş ve düz bir alan seçilir. 

Elbette çependazlar (Buzkaşi sporunu yapan süvari) alanın dışına çıkabilir. Alanın bir tarafında 

yaklaşık 2 metre çapında bir çukur kazılır. Alanın öbür tarafına ise, kırmızı veya yeşil bir bayrak asılır. 

Buzkaşi meydanında her zaman birkaç grup oluşturulur. Her grubun 5-10 hatta 40’a kadar atları 

olabilir. Buzkaşinin ne zaman ve nerede olmasına bağlı olarak çependaz miktarı değişir. Meydanda 

yaklaşık 10 veya daha fazla gruplardan oluşan çependazlar birbirlerinin yardımıyla birbirleriyle 

yarışırlar. Buzakşi de Buz olan hayvan (kesilen hayvan) genellikle küçük Buzkaşilerde keçi veya keçi 

yavrusu (Çepuş) kesilir. Ama büyük Buzkaşilerde ise, inek yavrusu (dana) kesilir. Kesilen hayvan 



çukur (Helalçay)ın bir tarafında yere bırakılır. Oyun başlayınca bütün çapandazlar buzu (kesilen 

hayvanı) yerden kaldırmaya çalışırlar. Yerden buzu kaldırabilen kişi bayrak tarafına atını koşturur. 

Hangi gruptan ise, o grup bunun yardımına koşarlar ve etrafını atlarıyla kuşatırlar. Böylece diğer 

gruplardaki atların ve çapandazlarının buza ulaşmasını engellerler. Burada atın güçlü olması çok 

önemlidir. Çünkü bayrağı götüren ve tekrar cüre (çukur) gelmesi geren çapandaza kendi grubu 

yardımcı olurken, diğer gruplar onun gelmesini engeller veya hatta elinden buzu kapmaya çalışırlar. İki 

kişi koş olunca (Değişik gruptan olup her ikisi de buzun bir tarafını tutmuş ise) diğer çapandaz onları 

yalnız bırakır. Bu anda hem atın güçlü olması şarttır hem çapandazın. Çünkü eliyle buzu çekip sağ 

ayağını rıkabla birlikte buzun üstüne geçirmeleri gerekir ki, karşı taraf kolaylıkla buzu elinden almasın. 

Çok zaman buzun bacağı kopar ama kim buzun bedenini götürmüş ise, koşu kazanır. 

Bayrağa giden çapandazın elindeki buz hiç düşmeden tekrar çukura gelip, buzu çukurun içine 

atabiliyorsa, helal yapar ve “mir”ı alır. Mir oyunda verilen ödüllerdir. Bu ödüller para, çapan, sarık veya 

başka bir şey olabiliyor. Çukurun etrafında da onlarca çapandaz bayraktan getirilen buzun çukura 

atılmaması için, atlarıyla bayraktan gelen çapandazı engellerler. Oyun böyle devam eder ama, oyunun 

üç tane büyük helali vardır. Bu helallerde de, diğer helallerde (çukura atabilme) olduğu gibi çapandaz 

buzu yerden kaldırıp bayrağa (Somal)a götürmesi gerekir. Yine tekrar bayraktan dönüp buzu hiç 

düşürmeden, yüzden fazla atın içinden geçip kendisini çukura ulaştırarak buzu çukurun içine atması 

gerekir. Yani helal etmesi gerekir. Bunu yapabilen çapandaz, bu oyunu planlayan kişi veya toplum 

tarafından ödüllendirilir. Yine izleyiciler arasında atıyla dolayıp miri alır (herkes para verir). Bu ödül 

buzkaşi oyununda verilen en büyük ve pahalı ödüldür. İkinci helali de yapabilen kişiye kışlağın hanı 

tarafından ödül verilir. Bu ödülde büyük ve pahalı ödüldür. İkinci helali de yapabilen kişiye kışlağın 

hanı tarafından ödül verilir. Bu ödülde büyük ve pahalı bir ödüldür. Üçüncü hilali yapabilen çapandaza 

ise, o kesilen hayvan artı bir sarık veya bir miktar para buzkaşi korumu tarafından miri olarak verilir. 

Oyun boyunca helalı yapabilen çapandazlara ödül verilir  ve çapandazlar seyircilerden miri toplarlar. 

Helal yapabilen gruplar çok mutlu ve gururlu buzkaşi meydanından ayrılırken, helal yapamayan veya 

çok zayıf olan gruplar biraz üzüntülü meydan terk ederler. 

Buzkaşi oyunu heyecanlı ve çok ilginç bir oyun olduğu kadar, bazı zamanlar çok da tehlikeli olabilir. 

Oyun oynanırken, bazı zamanlar attan düşme veya atla birlikte yere düşme hatta bazı zamanlar 

çapandazlar arasında bazı tartışmalar yaşanabilir. Attan düşen kişinin eli, ayağı kırılabilir ama bunlara 

rağmen çok güzel ve Hazara Türkleri arasında en çok taraftara sahip olan oyundur. 

Buzkaşi’nin diğer ismi gökbörü’dür. Bu oyun; Özbek, Türkmen, Kırgız Türkleri arasında da çok 

oynanır.[7] 

Hazaralar bayramlarda ve bazı özel günlerde ip çekme taş atma gibi birçok oyun oynarlar. İp çekme 

de komşu köyler arasında iki tane 10 kişilik gruplar oluşturulur, belli bir çizgi çizilir. İpin iki ucundan iki 

değişik grup tutup çekerler. Hangi grup öbür grubu çizilen çizgiden karşı tarafa geçirebilmiş ise, oyunu 

kazanır, hediyeler verilir. Taş atma oyununda da 5-7 kg’lık bir taş herkes tarafından bir yöne doğru 

atılır, taşı en uzağa atan kişi oyunu kazanır.[8] 

Hazara Türklerinde görülen döneme bağlı şölen ve şenliklerdeki sportif faaliyetler, çeşitli yarışmaları 

Anadolu Balkanlar, Tataristan Başkurdistan gibi Türk ellerinde de görmekteyiz. Doğum, evlilik, ekin, 

ürün hasatı dönemlerinin yanı ısra Hıdrellez ve Nevruz’da bu tür uygulama yaşanmaktadır.[9] 

Türklerde ailenin çağı gelen erkek evladına ev/çadır kuruluyordu. Baba ocağından ayrılan oğul, kendi 

ocağını kuruyor ancak. Ata ocağından kopmuyorlardı. Bu uygulamaya evlendirme ev sahibi olma 

anlamında “evlenme” deniyordu. Atlanma, silahlanma da olduğu gibi. 

Hazara Türklerinde evlilik yaşı özellikle kışlakta (köyler) 18-22’dir. Hazaraların ortalama 5-7 çocukları 

olur. Hazara Türklerinde “seraliş (Bedel) Başlık ve kalın” uygulaması vardır. Şehirlerde kıza 

evleneceği erkek için kanaati sorulur. Ancak kışlak (köy)lerde sorulmaz. Ancak annesi daha önce o 

konuyla ilgili olarak kızın görüşünü almak zorundadır.[10] 

Yaşı geçkin kızlar, ziyaretlere götürülür veya kızlara mollarından dua alınır. Ziyarete giden kızlar, bez 

türü eşyalarından bir parçayı ziyaretin başındaki bayrak sopasına bağlarlar. Başı ve dişi ağrıyan bu 

sopaya çivi çakar ziyaretlerde kilitlenmiş kilitlerin bulundukları bir yer vardır. Murat ve Kısmet açılması 

için oradaki kilitler aşağı yukarı tartılırlar. Bu esnada eğer bir kilit açılır ise, dileğin olacağına inanılır. 



Niyeti lan kimse, ziyarete adak adar Türkistan’ın güneyinde “dua et” yerine “Dua ver” tabiri kullanılır. 

Kısmet açma için kilit açılması Türk halkları arasında çok yaygındır. Bazı tekkelerde bu maksatla özel 

kilitler vardır. Derbent-Dağıstan’da “Kısmet Piri” vardır. 

Bu dönemde kızın istenilmesi “küçük toy”un yapılması, nikah, çeyiz, hediyeleşmeler, kına, gelinin 

atlanması, “ayak basma”, “bağlanmadan korunma” damadın kaçırılması, gibi uygulamalar ve unlarla 

ilgili inançlar vardır. 

Afganistan Türklerinde kız isteme uygulaması yapılır. Damat olacak kişinin babası bir veya iki 

Aksakalla (yaşlı kimse) birlikte kızın evine giderler ve babasından “Allah’ın emri ve Peygamberin 

desturu ile kızınızı oğluma isterim” diye bir talepte bulunurlar. Kız evi yani kızın babası “Allah izin 

verirse” diye olumlu cevabını bildirir. Kızın babası kabul ederse “küçük toy” yanişirinihori 

(nişanlanma programı) yapılır. Sözlüler birbirini bir veya iki kez görürler. Evlenmeden evvel kızın 

babası ve annesi izin verirse “mahremlik nikahı” kıyılır ve erkek kız ile görüşebilir, konuşabilir, 

şakalaşabilir ama farklı ilişkiye giremezler. 

Düğünler (gelin toyu) şehirlerde çok sakin yapılır ve çeyiz olayı da çok az uygulanır. Genellikle düğün 

salonlarında bir akşamda düğün biter. Ama köylerde daha farklıdır. Kızın ailesi kızına çeyiz temin 

eder. Çeyizler genelde ev eşyası olur. Düğünden önce kızın çeyizi bayanlar tarafından sergilenir ve 

genç kızlar onlara bakarlar. Ama bahçe (Bohça) denen bir mendilin içine koyulmuş olan kızın elbiseleri 

ve özel eşyaları kimseye gösterilemez ve “kude” denen kızın annesi bohçayı başına koyup damadın 

evine kadar oynayarak götürür. Damat düğün gününden bir gün önce kız için babası, annesi, 

amcaları, dayıları, hala ve teyzeleri için birşeyler alır ve onlara başlık verir. Kına düğün gününden yedi 

gün önce akşam üzeri kız evinde yapılır. Damat iki tane sağdıç ile (biri sağ biri sol tarafında duran bu 

kişilerle) kızın evine kınaya gelir. Kayın pederisağ elinin parmaklarının ucuna kına yakar. Damadın 

annesi de gelinin sol elinin parmaklarının ucuna kına yakar.[11] Kına sahiplilik simgesidir. Türk Halk 

Kültüründe kına yakılan gelin damada, koç Allah’a, Mehmetçik orduya adanmıştır. 

Kına gecesinden sonra düğün gününe kadar yani yedi gün her akşam damadın evinde gençler 

toplanır ve şarkı söyleyip oynarlar. Yemek ikram edilir. Özellikle düğünden üç gün önce çok kalabalık 

olunur, çünkü uzak yerlerden akrabalar gelirler. Elbette düğüne gelen yakın akrabalar muhakkak 

kendileriyle beraber hediye türünden bir şeyler getirirler. Buna “Şenek” denilir. Genellikle zengin 

olanlar “buzkaşi” için at getirirler. Bazı akrabalar koyun keçi çapuş ve bazıları da para verirler. Bu 

paralar yeni evlenmiş olanlara büyük yardımcı olur. Düğün şölenlerinde güreş ve atlı spor Türk halkları 

arasında çok yaygındır.[12] 

Düğün gününden bir gün önce, bütün köydeki ve yakın köylerdeki insanlara haber verilir. Genellikle 

kahvaltıdan sonra herkes Toy bölgesine gider. Eskiden belirlenmiş bir alanda oturulur. Damat yakınları 

damatla beraber kızı babasının evinden alıp ata bindirirler. Kız damadın arkasında ata, babasının 

tarafından biner. Damadın iki taneşabalası vardır. Bunlar atın gemini (dizginini) tutarlar ve şarkı 

söyleyerek dümbelek ve tef çalarak damadın evine kadar getirilir. Gelin damadın omuzundan tutup 

atın üzerinde durur ve birkaç saniye sonra attan iner. Damadın evine girerken kapıda bekler. Damadın 

babası gelinine bir şey (arazi ev vs. bağışlar) ikram eder ve gelin eve girer. Gelin eve girdikten sonra 

ayak basma olayı gerçekleşir ve kim bu işi unutmamış ise, öbürünün ayağına basar. Ayağı basılmış 

kişi damat veya gelin fark etmez, evdeki işlerde öncü olarak kabul edilir yani kişinin çok zeki olduğu 

kabul edilir. “basmak” veya “basılmak” Türk halk inançlarında bir koddur. Basan, baskın gelir ve 

basılanı etkisi altına alır. Düğüne katılanlar oynarlar, şarkı söylerler ve eğlenirler. Öğle yemeği ikdam 

edildikten sonra bütün erkek katılanlar buzkaşi oyununa giderler. Damat buzkaşiye gider ve oyunu 

kazananlara miri (ödül) verir. Buzkaşi bittikten sonra, yakın köylerden gelip akraba olmayanlar evlerine 

giderler. Ancak uzaktan gelenler akşam yeği ikram edilir. Yemekten sonra millet, davetliler eğlenceye 

başlar 1 veya 2 saat sonra gerdek (Zifaf gecesi) için gelin ve damat eskiden belirlenmiş bir odaya 

girerler. Zifaf gecesinde gelinin bekaret perdesini (kızlık zarı) olması şarttır. Türk soylu halklar 

arasında gelinde bekaretin aranması çok önemsenen bir husustur. Hazara Türklerinde yengeler 

damadı gelinin yanına para ve hediye almadan bırakmazlar. Damat gerdek odasına doğru giderken, 

yengeleri onun odasının yollarını halılar sererler. Gerdekten evvel eziyet vermek için damadı kaçırmak 

ve saklamak gibi işler yapılabilir ki bunu önlemek için damadın sabalaları çok uyanık olmaları gerekir. 



Evlilik sonrası uygulama ve inançları arasında “bağın çözülmesi” “çocuğun cinsiyetini etkileme” 

“gelinin uğurlanması” “gelin şerbeti” “huysuz kocanın ıslahı” gibi hususlar vardır. 

Damat gerdek gecesi başarısız olur ise, molladan bir muska alınır. Damada muska yapıldığı anlaşılır 

ise, muskanın hükümsüz kalınması için muska “akar su”da çalkalanıp suya atılır. Yine Hazara 

Türklerinde gelinin ilk çocuğunun oğlan olması dileğiyle, gelinin kucağına bir erkek çocuk konur.[13] 

Damadın gerdek gecesinde kötü niyetle bağlanılması, onun zifaf başarısız olmasına yol açar. 

Korunmak için bazı sihri uygulamalar yapılır. Ayrıca bağlanılmış bir damadın bağdan kurtulması için de 

birtakım uygulamalar yapılır. Güney Azerbaycan Türklerinde bağlı damadın bağdan kurtulması için, 

mezarlık gibi sakin yerlerde dolaşması istenir. Hazara Türklerinde yapılmış muskanın etkisinin 

giderilmesi için suya atılması inancı, Türkiye’de de vardır. Muska veya büyü akar suya atılır. İlgili şahıs 

deniz yolculuğuna çıkarılır.[14] 

Evlilik toyu münasebeti ile de bazı uygulama ve inançlar yaşanır. Gelin (Beri)babasının evinden çıktığı 

zaman arkasından su dökerler. Damadın evine girdiğinde ocağa götürülür, gelin ocağı öperek ziyaret 

eder. Gelinin eline içmek için şerbet (tatlısu) verilir, yaşamın tatlı ve hayırlı olması için Gelin eve 

girerken besmele çekmesi gerekir.[15] 

Türk halk inançlarında “su” aydınlıktır. Sadece damadın değil yola çıkan her yakının ardından su 

dökülür, ayna tutulur. Bu uygulama “Yol iyesi” ile de ilgili olabilir. 

Gelinin, Damadın evine girdiğinde Ocağın başına götürülmesi şeklindeki uygulama, Makedonya 

Türklerinde de vardır. Doğu Anadolu’da ise, gelin gıda ambarına kilere, erzak deposuna götürülür. 

Gelin Anadolu’da çok kere tatlı ile karşılanır. Gelin ve damada şerbet içirilir. Bazen her ikisinin de 

ağzına bir parmak bal çalınır. Gelin bu balın ters çevrilmiş tabağına ayağı ile basarak kırar, çıkan 

sesten sonra eşikten içeriye girer. Bazen de gelinin evinin kapısına bal sürerler. 

Hazara Türklerinde Allah’a (C.C.) huysuz kocayı ıslah etmesi için dua edilir. Hocalardan muska alınır. 

Bazı muskalar suyla çalkalanır. Çalkalanmış muskaların suyunu saklanır ve huysuz kocanın yemeğine 

bu sudan bir damla damlatıp muska erkeğin yastığının altına konur. Böylece erkeğin uslanacağına 

inanılır. Yine “kilit” muska yerine kullanılabilir. Kısmeti kapalı olanlara kilit açılır ve böylece kısmetinin 

açılacağına inanılır. Muska/muskaların suya çalkalanması, Ön Asya Türklerinde de vardır. Bu 

uygulama suyun kutsiyeti inancından kaynaklanır.[16] 

Nazar bahsi münasebetiyle; nazar yapanın tespiti, nazardan korunma ve kurtulma için kullanılan 

nesnelerden; un, üzerlik, yumurta, boncuk, taş, boynuz ve dua gibi uygulamaları açıklayacağız. 

Hazara Türkleri arasında nazır ve buna bağlı pratikler çok yaygındır. Mesela yedi tane küçük 

yuvarlak hamur ateşe atılır ve bu esnada hamurlar patlarlar ve ses çıkarırken dualar okunur. Kötü 

gözlere beddua edilir. Böylece nazarların geçeceğine inanılır. Ayrıca unu üç kez okuyup duvarın dört 

köşesine atarlar bunun da nazara iyi geldiği söylenir. Yine nazar boncuğu olanlar o boncuğu 

kullanırlar. Evlerinin giriş kapılarının üst bölümünde koç veya geyik başlarını bulunduranlar, nazardan 

korunduklarına inanırlar. Bu pratikler yapılırken Kur’an-ı Kerim’den bazı sureler okunur. Nazara karşı 

muska ve tütsüler de yapılır. Nazara karşı evlerde üzerlik otu bulundurulur, kurşun döktürülür.[17] 

Nazarlanan kişilere uygulanan bir başka yöntemde şöyledir. Evdeki yumurtalardan bir tanesi mollaya 

götürülür. Molla yumurtanın üzerine bir şeyler yazar, çizer ve okur. Buyedi kez yapılır sonunda 

yumurta kırılır böylece hastanın iyileşeceği varsayılır. Özellikle bayanlar ve çocuklar boyunlarına bazı 

taşlar takarak nazardan hasseten korunacaklarına inanırlar. Getirilen taşların temiz olması şarttır. O 

yüzden genellikle akar suların dibindeki yuvarlık ve küçük taşların getirilmesi tercih edilir ve dua 

okutulur.[18] 

Nazar muhtemelen nefs bahsi ile ilgilidir. Sadece insanın değil hayvanların da imrenebilecekleri inancı 

vardır. Nazar eden şahıs muhakkak kötü niyetli olmayabilir. İnsanın çocuğuna da nazarının 

değebileceğine inanılır. Kem gözlü insanın mal ve mülke de gözü deyebilir. Nazardan korunmanın ve 

nazarın giderilmesinin çeşitli yöntemleri vardır. Üzerlik yakılırken ve kurşun dökülürken Türkçe özel 

tekerlemeler yapılır. Esasen bunlar duadırlar. Anadolu Türklerinde binaları nazardan korumak için dış 

duvarlarına asılan nazarlığın içerisine okunmuş yumurta da konur. Bebeklerin beşiklerine takılan 

nazarlıkların içine kuş yumurtası da konulur. 



Nazar halk inançlarında ve hayvanlarda ölüm sebebi de olabilmektedir. Daha ziyade ani ölümler 

bilhassa bebeklerde nazarla izah edilir. Nazar bazen yangınların çıkmasına, bazen kazaların 

olabilmesine, ticari zarara uğranılmasına, aile fertleri arasında geçimsizliğe de yol açabilir. 

Hazara Türklerinde hayvanlarda nazar olabilirler, diye bir inanç vardır. O yüzden hayvanlar için de 

değişik uygulamalar vardır. Örneğin buzkaşi oyununda yer alan çok güzel atlar oyunda hasta olurlar, 

huysuzlaşırlar. Onların kaldıkları yerde bir tür şifalı bitki yakarlar. Muska alınır. Bazı zamanlar at, sığır, 

inek veya diğer hayvanların biri işeyemez olur. Onun için “çarderya” (Dört deniz) denen bir uygulama 

yapılır. Çar derya uygulamasında dört deniz veya nehrin ismi hayvanın dört ayağının ucuna yazılır. 

Böylece birkaç dakika sonra hayvan idrarını çıkarır ve rahatlar. Bazı zamanlar hayvanlar çok fazla 

yiyince şişerler. Bu durumlarda çınar ağacının dalını hayvanın ağzına koyarlar ve çiğnettirirler. Bu 

uygulamadan sonra hayvanın iyileşeceğine inanılır. Bu uygulamalar “su” ve “ağaç” kültü ile ilgilidirler. 

Hazara Türklerinin evlerinin kapısının başında genellikle bir raf vardır. O raf kapının en üst kısmının 

tam ortasında yer almaktadır. Bu rafın üzerinde her zaman için bir Kur’an-ı Kerim bulunur. Kur’an’ı 

yeni doğum yapmış kadının bulunduğu odanın kapısının üstünde de muhakkak olması gerekir.Kur’an-ı 

Kerim’in bulunmasına rağmen, hava kararınca bir bıçağın ucunu açarlar dua okuturlar bu uygulamaya 

(esar) denir. Okutturulmuş bıçak kapının en üst kısmına asılır ve böylece o bıçak bütün kötülüklerden 

evi, evdeki insanları ve hatta ev eşyalarını koruyacağına inanılır.[19] 

Kur’an-ı Kerim’in evin odanın üst başında bulundurulması, loğusa odasında keza özellikle 

bulundurulması halk sufizminde çok yaygındır. Kapı başlarına Ayetül Kürsüasılır, gelin evden 

çıkarılırken ve eve girerken Kelam-ı Kadim’in altından geçirilir. 

Bıçak, kama, kılıç gibi kesici ilahlar hatta orak albasmasından korunmak için gelinin yastığının altına 

konur. Birçok düğünde gelin ve damat kılıçlarının altından geçirilir. Bıçak açarak veya kapayarak büyü 

yapılabileceğini inanılır. “Kurt Ağzı Bağlama”da bıçak kullanılır. Efsunlamada bıçağın tersi ile vurulur. 

Bıçak muhtemelen “Demir kültü” açıp-kapamak ise, bir nevi sihirdir 

Hayvanlarla İlgili İnançlar 

Hayvanlarla ilgili inançlar kurt, ev yılanı, at, güvercin, geyik, koç, köpekle ilgilidir. Bunların bazı 

hareketlerinden özel anlamlar çıkarılır. Bunların koruyucu olabileceklerine de inanılır. 

Hazaralarda bir mal (hayvan veya eşya) kayıp olmuş ise, arkasından okurlar ve tahmin edilen bölge 

tarafına üflenir. Böylece kayıp olan şeyin bulunacağına inanılır. Bazı zamanlarda evde tek başına 

kalan kız veya erkek bir şeyden korkarsa, 2 bıçağa okuyup, bir tanesine kapının üstüne, birisini de 

yastığının yanına koyarlar. Böylece herşeyden korunacağına inanır. Hazaralar da “karabasan” bir şey 

vardır. Karabasan geceler insan uyurken gelir. Bundan kurtulmak için onlar her zaman “çorkul” 

(Fatiha, Felak, Kafirun, Nas) sureleri okunup dört tarafa üflenir, böylece bütün kötülüklerden 

korunacaklarına inanırlar. Hazaralarda temiz ve abdestli olmak şartıyla herkesin boynunda Yasin-i 

Şerif, Ayetel Kürsi, Cevseni-kebir gibi sureler ve dualar asılır. Bu sureler ve duaların her tür kötülükten 

insanları koruyacaklarına inanılır.[20] 

Hazaralar’da hayvancılık çok yaygındır. Hayvanlarla ilgili inanışlara sıkça rastlanmaktadır. Bu inançlar 

daha çok koyun, koç geyik inek deve at kurt baykuş yılan tilki kumru güvercin ve yarasa gibi hayvanlar 

etrafında oluşmuştur. 

Koyunun cennetten çıkan bir hayvan olduğuna inanılmakta olup, o dövülmez aç ve susuz bırakılmaz. 

Koç ve geyiklerin kafaları evlerin giriş kapılarının üzerine asılır, bu şekilde evlerin kötülüklerden ve 

kötü ruhlardan korunduğuna inanılır. İnek, deve ve at gibi hayvanlar insanlara günlük hayatlarında çok 

yardım ettiklerinden dolayı önem kazanırlar. Özellikle atlara ayrı bir önem verilir. Bazı atların menşeyi 

eski destan ve efsanelerde geçen atlara bağlanmaktadır. Yine alnında ve ayaklarında beyaz kısımlar 

bulunan atlar diğerlerine göre tercih edilir. 
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3 BÖLÜM 

Nazardan korunmak için ambar ahır değirmen bostan gibi yerlere at, koç ve öksüz boynuzu veya kafa 

kemiği asılması Anadolu ve Azerbaycan Türkmenlerinde de vardır. Türbelere geyik boynuzu 

konulması Uluğ Türkistan’ın Özbekistan ve Türkmenistan bölgelerinde de görülmektedir. Anadolu’da 

da görülen geyik boynuzlu türbelerin yanısıra on kadar türbenin ismi “Geyik Baba” veya “Geyikli 

Baba”dır. Bu ulu zatların ayrı ayrı efsaneleri vardır. Halk tasavvufuna göre geyik donuna en çabuk 

girilebilen hayvandır.[1] 

Kurtla ilgili inanışlar da Hazara Türkleri arasında yaygındır. Yeni doğan bebeğin beşiğine ve çocukların 

omuzuna kurt kemiğinden yapılan bir nazarlık takılarak onların kötü ruhlardan korunduklarına inanılır. 

Ayrıca yolculuğa çıkanların yanında bu kurt kemiğinden yapılan nazarlığı bulundururlarsa, gidecekleri 

yere sağ salim varacaklarına, işlerinin iyi gideceğine inanılır.[2] 

Kumru adlı kuşun cennetten çıktığına inanılır ve kutsal kabul edilir. Ona vuranın Allah tarafından 

cezalandırılacağına dair bir inanış vardır. Güvercin de kumru gibi kutsaldır. Yine güvercin kendisi 

gidip, hangi evin balkonunda ev / yuva yaparsa o ailenin zengin olacağına inanılır. Bu hayvanlar 

kesilemez ve etleri yenmez. Özellikle beyaz renkli güvercinlerin, Mezar-i Şerif’te bulunan Hz.Ali’nin 

türbesindeki ak güvercinlerden oldukları inancı vardır. Gerçekten de bu türdebe beyaz renkli 

güvercinlerin dışında güvercin bulunmamaktadır. inanışa göre bu beyaz güvercinlerin arasına katılan 

siyah güvercinler biraz sonra beyazlaşmaktadırlar.[3] 

Güvercin, Anadolu ve Güney Azerbaycan’da da kutsal sayılır. Avlanılmaz birçok hattat güvercin 

şeklinde besmele ile istifi yapmıştır. Güvercinin avlanması doğru bulunmaz. Tasavvuf ehli güvercin 

donuna girer, güvercinle ilgili efsaneler anlatılır. 

Karabasan “Albastı” “Al karısı” inancı ve bu türden kara iyelerin çeşitli isimlerle tanınması Türk halkları 

arasında çok yaygındır. Bunlardan korunmanın ve verdikleri zararı gidermenin de çeşitli yolları 

olduğuna dair inançlar vardır. En fazla istifade edilen kaynak ayet ve surelerdir. 

Hazara Türkleri arasında modern anlamda tıbbi tedaviler dışında, halk hekimliği de çok yaygındır. 

İnsanlar bir takım hastalıklar karşısında daha önceden denemiş oldukları pratiklere başvururlar. 

Mesela herhangi bir şeyden korkup da hastalananlar için, bir koyun veya keçi keserler. Bunların şişdili 

yani dalağı hasta olan kişinin karnının üzerine konulur ve Allah’tan şifa vermesi dilenir. “Ziyaret” adı 

verilen bazı yerlere (Çeşmeler, ağaçlar, yüksek tepeler, kayalar ve evliya mezarları vs.) gibidir. Adaklar 

adanır ve dua edilir. Halk hekimliğine daha ziyade psikolojik rahatsızlıklarda baş vurulur. Çok kere 

ölümcül hastalıklarda doktordan deva bulamayanlar da bu yöntemden yararlanırlar.[4] 

Ölüm evvelinde insanlarda ölüme hazırlık duygusu artar, bazı hayvanların ölüm habercisi olduklarına 

inanılar. Hazaralar’da ölümün çok yakın olduğuna inanıldığı için, yaşarken herkes ile iyi geçinmeye 

gayret ederler. Onlar da insan hakkı çok önemlidir. Kimsenin hakkını yemezler hatta bu konuda bir 

halk destanı vardır. Destana göre kaplumbağa eskiden adil bir tartıcıymış ve değirmende de 

çalışıyormuş. Bir gün tartıda hile yapmış, halk kaplumbağaya beddua etmiş. Allah terazinin bir kefesini 

taş yapıp, onun sırtına yüklemiş ve kaplumbağanın kabuğu öyle oluşmuş. Anadolu’da haksızlık 

yapana “taş kesilesin” diye beddua ederler. Hazaralarda anne ve babaya saygılı kalmak çok önemlidir. 

Kimse onlara kötü bir şey söyleyemez. Bu konuda da bir destan vardır. Maymun eskiden genç bir 

kişiymiş annesine küfretmiş ve sözünü dinlememiş Annesi de ona beddua etmiş saygısız kişi maymun 



olmuş. Hazaristanda genellikle büyük baba ve büyük anne evlatlarıyla birlikte yaşarlar. Bütün bu 

inançlar ölüm evvelinde yapılan hazırlıklardır. Hazaralarda ev yılanları ev yılanları kutsal kabul edilir. 

Bir evden yılan çıkarsa, o yılan öldürülmez. Çünkü onlara göre bu yılan kimseye dokunmaz. Eğer 

biri ev yılanını öldürürse felaketi davet etmiş olur inancı vardır.[5] 

Yarasa, tilki, baykuş gibi hayvanlar ise, uğursuz sayılır. Bir yolculuğa çıkıldığında ilk önce tilkiye 

rastlanılırsa bu yolculuk iptal edilip ertelenir. Geceleyin baykuş ötmesi veköpek ulumasınınkötülük 

getireceğine inanılır, ertesi gün birisinin öleceği varsayılır. Yarasa da kötülüklerin elçisi olarak kabul 

edilir. 

Kuzey Batı Anadolu’da 1999 yılı sonbaharında yaşanan seri depremler anlatılırken, depremlerden 

evvel köpeklerin saatlerce kurt gibi uludukları, huysuzlaşıp koşuştukları anlatılmıştır. Deprem türünden 

olayların habercisi olarak sadece köpeklerin değil, diğer hayvanların da huysuzlaştıkları bilinir. 

Bunlardan atlar, büyükbaş hayvanlar adeta yerlerinde duramazlar. Depremden evvel kuşlar uçuşurlar 

hayvanların deprem duyarlılıkları yere daha yıkın oluşları ile izah edilmekle beraber, hayvanlar sadece 

depremi duyurma konusunda değil, kuraklık ve sağanak yağışlardan evvel de bazı şeyler sezer, bu 

sezinlerini yansıttıkları bilinmektedir. 

Evin bilhassa eski evlerin eşiğin altında yatan bir yılan tarafından korunduğu inancı Anadolu ve yakın 

çevresi Türkleri arasında da vardır. Bazen de bağları koruyan beyaz yılanla ilgili inançlar anlatılır. Bu 

yılanlar evin halkına kesinlikle dokunmazlar. Ailenin gün görmüş büyüğü bu yılanlara süt verdiği 

bilinmektedir. 

Hazaralara göre ölümden önce kemiklerin haberi olur. İnsan ölümden birkaç gün önce değişerek 

davranışları çok farklı olur, sağlık ammareleri başlar. Her zaman iyilik yapan insanın kolay öleceğine, 

kötülük yapan insanın çok zor öleceğine dair bir inanış vardır.[6] 

Ölümün ölecek şahıs tarafından hissedildiği çok yere ölecek şahsın anlamlı rüyalar gördüğü inancı 

Türkiye Balkanlar ve Kuzey Mezopotamya Türkmenlerinde de vardır. Ağır hasta kişi ölmeden evvel 

kısa bir süre iyileşir gibi olur. Buna “ölüm iyiliği” veya “su kurumadan evvel gürleşir” denilir. Hayatta 

ikin iyilik yapan insanın canı/nefesinin bir kuş olup uçağına, fane insanın ruhunun göğüs kafesini 

yırtarak çıkacağına inanılır. 

Kişi öldükten sonra; taziye, ruhun teslimi, defin hazırlığı gibi dönemlere geçilir. Ölüm haberi duyulunca 

yakın akrabalar hemen gelirler. Cenazenin guslü yapılır ve cenaze namazı kılınır. Daha sonra 

mezarlığa kadar omuzlar üstünde götürülerek toprağa verilir. Herkes kabrin başına geçip Fatiha 

okurlar ve ölü için Allah’tan (C.C.) rahmet dilenir. Ölünün ardından üç gün geçmeden ölü evinde ocak 

yakılmaz, yemek pişirilmez. Akrabaları yemek getirir, ölünün üçüncü gününde ölünün üçü alınır. 

Kur’an-ı Kerim okunur ve taziyeye gelenler ölü sahiplerinin yanına gelip Ayetel Kürsi veya Kur’an-ı 

Kerim’in herhangi bir süresinden biraz okur ve dua ederler. Sonunda “Al hukma mın Allah” derler. Yani 

“Emir Allah’ındır.” veya “Allah rahmet eylesin başınız sağolsun” denir. Ölü sahibi “ciziki rıza-ı Huda 

başe” “Allah’ın isteği ne ise, başımızın üzerinde diye cevap verir. Ölünün üçüncü gününde hayrat 

yapılır ve herkese yemek verilir. Ölünün üçünde olduğu gibi 7’sinde ve 40’ında da hayratlar yapılır ve 

Kur’an-ı Kerim okutulur ve Allah’tan ölü için rahmet dilenir. Fatiha için ölü evine gelenlerin birçoğu ölü 

evine mal para yardımı yaparlar. Bu uygulama Anadolu Türklerinde de vardır. Kişi gözü açık olarak 

ölmüş ise, “hasret” var denir. Ölünün gözlerini bir yakını kapatır. Cuma akşamları ölünün ruhu için 

hayrına sadaka verilir. Her Cuma akşamı Kur’an okutulur ve dua edilir.[7] 

Ölümden sonra duyuru, hayırlar, ağıtlar, defin ve yas dönemi başlar. Ölümden sonra ölü evi kapısının 

başına kara bir bez asarlar. Ölü sahipleri de kara elbise, giyerler. Bukara giysi bazı yerlerde 3 gün 

bazı yerlerde 7 gün ve bazı yerlerde 40 güne kadar giyilir.[8] 

Kara, halk inançlarımızda yasın, kaderin, matemin rengidir. “Kara yere giresin” denilirken kişinin ölümü 

istenilmiş olur. “Evine kara bayrak asıla” garkışı evinden bir ölü çıkşın anlamındadır. Bir hanıma 

“karalar giyesin” denilerek erinin ölmesi temenni edilmiş olunur. Caferi Türkler muharrem ayında 

minarede kara bayrak asarlar. Kuzey Mezopotamya Türkleri cenaze namazının kılınacağı camiinin 

duvarına astıkları kara bezin üzerine yazılmış yazı ile duyuru yaparlar. 

Hazara Türklerinde hanımların çarşaflarının rengi her tabaka insan için farklıdır. Genç kızlar “nogüle” 

denen kırmızı renkli ve köşelerinde çiçek bulunan çarşafları kullanırlar. Yeni veya bir iki senelik 



gelinlerin çarşafı genellikle beyaz, ak olur. Elbette bu beyaz örtünün üstüne ve daha ziyade köşelerine 

çiçekler işlenir ve çok güzel olur. Genç ama birkaç yıllık evli bayanlar çoğunlukla pembe renkli çarşaf 

kullanırlar. Yaşlı bayanlar ise, yeşil çarşaflar kullanırlar.[9] 

Ağıtlar, ölen kişinin yakınlığına göre farklıdır. Ata, ana, koca, oğul, kız her biri için ayrı ağıtlar vardır. 

Akrabalar ilk gün birbirine sarılıp ağlarlar. Ağıtlar söylerler. Şehit olan kimsenin mezarı ölülerden 

farklıdır. Onun mezarının başına yeşil veya kırmızı renkli bayrak veya her ikisi birlikte asılır. 

Azerbaycan ve Nahçıvanda mezartaşına yeşil taş konulur. Her Cuma akşamı mezarlıklar çok kalabalık 

olur. Ölü sahipleri evde helva, yemek yapıp mezara götürürler ve yoldan geçen orada bulunan herkese 

ikram ederler. Mezarın başında Fatiha okur ve Kur’an-ı Kerim okuturlar. Ölü için Allah’tan rahmet 

dilenir. Kişi öldükten sonra ev iyice süpürülür ve temizlenir. Böylece bir daha böyle bir sıkıntı 

yaşanmayacağı ve bütün kötülüklerin temizlendiğine inanılır. 

Hazara Türkleri Atalarının ruhunu kutsal olarak sayarlar Hazaralar her zaman ataların ruhunu 

kızdırmamak için ellerinden gelen hayrı yaparlar. Cuma akşamları onların ruhu için Kur’an-ı Kerim 

okunur. Dinî bayramların bir gün öncesi geçmişte ölenlerin bayramı olarak bilinir, o günde herkes 

onların ruhu için yemek pişirir ve komşulara yolculara dağıtır. Hazaralarda atlar ruhunun onları 

kötülüklerden koruyup ve zor zamanlarda onlara yardım edeceğine inanılır. Onların ruhu asla 

incitilmemelidir, inancı vardır.[10] 

“Ata ruhu” Türk halk inançlarında önemli bir külttür. Azerbaycan ve Anadolu’da atların başına veya 

kabirlerine yemin edilir. Mesela “Atamın Goru hakkı” denir. Hun hükümdarı Mete’nin ata mezarlarını 

çiğneten düşmanın bu tutumunu savaş sebebi saydığı bilinmektedir. 

Hazaralarda ataların ruhuna çok önem verirler, onları her zaman hoşnut razı tutmaları gerektiğine 

inanılır. Yoksa onlar gazap eder inancı vardır. Bu yüzden haftanın bir günü, genelde Perşembe 

akşamı ataların ve geçmiş olanların ruhu için Kur’an okunur ve dua edilir. Ayda bir kez yemek pişirilip 

ikram edilir. Yılda üç dört kez hatm-i Kur’an (Kur’an-ı Kerim’i okuyarak bitirme programı) yapılır. Kur’an 

okuyabilen herkes toplanır, herkes bir cüz Kur’an okur. Kur’an-ı Kerim bittikten sonra ataların ruhu şad 

olsun diye dua edilir. Allah’tan onlar için rahmet dilenir. Sonra yemek verilir. Yemek sarf edildikten 

(dağıtıldıktan) sonra herkes evine gider.[11] 

“Ata Kültü”de iski inanç sistemimizin günümüze kadar İslamileşmiş bir uzantısıdır. Anadolu’da da 

“geçmişlerin ruhu” için çeşitli hayırlar işlenir. Cuma akşamları özel olarak helva kavrulur, konu 

komşuya verilir, Ata ruhlarının evleri ziyaret edip onların hayır veya şerle uğraştıklarının gözlendiğine 

inanılır. 

Hazaralarda akrabalardan haber alma ve hastaları ziyaret etme gibi uygulamalar dostlar aralarındaki 

ilişki çok önemlidir. Onlarda Nevruz Bayrama Ramazan Bayramı Kurban Bayramı diye üç tane büyük 

bayram vardır. Bayramların en önemlisi Nevruz bayramıdır. Dini bayramlarda bütün akrabalar bayram 

namazından sonra kabilenin en yaşlı kişinin evine gidip onun ellerinden öperler ve orada herkes 

bayramlaşır. Yaşlı dede veya amca veya büyük annenin evinde herkesin getirdiği hediyeler alınır. Her 

kese yemek ikram edilir hediye verilir. Daha sonra herkes oradan çıkıp yaş sırasına bakarak birbirinin 

evine giderler. Yemek yerken, sofranın en başına en yaşlı kim ise oturur. Daha sonra büyükler 

yaşlarına göre dizilir. Evlerde de sofranın başında ata oturur. Onun yanında büyük anne oturur. 

Çocukların sofrası ayrı olur ve onların yemek sofrası büyüklerin sofrasından daha aşağıda yer alır. 

Yemek ilk önce ataya ve yaşlı kişilere uzatılır. Bunlar gibi birçok inanç ve uygulamalar vardır. 

Hazara Türklerinde kişinin kendisinden kaynaklanan bazı pozitif ve negatif elektrik diyebileceğimiz güç 

olduğu inancı vardır. Buna göre, kişi uğurlu veya uğursuz olabilmektedir. Bu güç kişinin cinsiyeti ve 

yaşı ile de ilgili olabilmektedir. Bazen de kişinin bazı organlarının özel hareketleri, kişiye bazı sinyaller 

verebilmektedir. Bu hal ve hareketler toplum tarafından adeta tesbit ve tasvip edilip inançlarla 

manalandırılmışlardır. 

Hazara Türklerinde gözle ilgili inançlar vardır. Örneğin birinin sağ gözünün kapağı zıplarsa iyi bir haber 

duyacağına veya iyi bir iş becereceğine, ama eğer sol gözünün kapağı zıplarsa kötü bir haber 

duyacağına inanılır. Elle ilgili inançlar da vardır. Yinesağ el kaşınırsa, para vereceğine sol elgelirse, 

bir yere yolculuk yapacağına inanılır. Kötü bir işin olması istenmezse, duyan kişi kulaklarını çekip eline 



yere veya duvara vurur ve “şeytanın kulakları duymasın” der. Kirpiğin üzerinde bir şey vara, alırlar 

Fatiha okurlar razı nimet olduğunu kabul ederler.[12] 

Türk halk inançlarında yukarı aşağıdan, ön arkadan, sağ soldan, doğu batıdan itibarlı olarak kabul 

edilmiştir. Yürümeye başlanırken, bir şey giyinirken, yemek yenirken sağ el sağ ayak daha itibarlı 

kabul edilir. 

Hazara Türklerinde “şeytanın kulakları duymasın” tarzındaki ifade Anadolu’da “şeytan kulağına 

kurşun” şekli ile inanç olarak aynen yaşamaktadır. Bu esnada ses çıkaran tahta türünden bir yere ve 

çok defa üç defa vurulur. Ses çıkarılarak kötü ruhların dağılacağına inanılır. Cinlerin gürültüden 

öleceklerine veya kaçıp gideceklerine inanır. Ayrıca karın da cinleri öldüreceği inancı vardır. Çok 

yağan karın cinleri öldürerek etrafı temizleyeceğine inanılır.[13] 

Hazara Türklerinde biri yolculuğa çıkarsa gittikten sonra annesi arkasında dua okur ve su döker. 

Böylece yolunun aydınlık ve gidişinin sağlıklı olacağına inanılır. Hazaralar ateşe ede çok önem verirler. 

Onlarda ateşe tükürülmez. Hazaralarda Asman-Asuman (Gök) kutsaldır. Göğe doğru tükürülmez. 

“Su” “Od/ateş” “Gök Yüzü”, eski Türk inanç sisteminde kutsiyetine inanılan ak iyelerdir. 

Hazara Türklerinde bazı insan ve hayvanların uğursuz olduğuna inanılır. Mesela bir kişi yolculuğa 

çıktığında karşısına çıkan erkek veya bayanın uğursuz olduğu daha eskiden biliniyorsa, o gün 

gitmekten vaz geçer yolculuğunu erteler. Eğer ilk rastlanılan kişinin uğurlu birisi olduğuna inanılıyorsa 

ondan “sagum” adı verilen bir tarak veya ayna gibi küçük bir eşyası alınır. Geri gelinince tekrar iade 

edilir. Bu yolculuktan kazanç elde edilmiş ise, o uğurlu kişiye de biraz pay verilir.[14] Anadolu’da bu 

eşyaya “uğur” denilir. Siftah da uğur pulu atılır. 

Halk felsefesinde “uğurluluk” ve “uğursuzluk”la ilgili inançların derinliklerinde “tabu”lar “tös”ler 

“kutsiyetler” “sakınmalar” “kişioğlu” “ata kültü” “veli kültü” ve bunlara bağlı olarak günler, geceler 

günün ve gecenin muayyen saatleri, sayılar, renkler gibi hususlar vardır. Uğurlu insanla karşılaşmak 

hayırlara ve bereketlere atfedilir. Uğursuz olduğu kabul edilen kimse ile karşılaşılınca yol değiştirilir. 

Baykuşun uğursuzluğuna inanılır. Ancak onu incitmek de uygun bulunmaz. Mezarlıktan gece geçilmez 

“tekin değildir” inancı vardır. Ulu bir zatın rüyada görülmesinin yararına inanılır. Güneş battıktan 

sonraki saatlerin hayrına inanılmaz. “Yer bağlandı” denilir. Bazı kimseler tavşanı uğurlu saymazlar. 

Hazara Türkleri arasında çok değişik inançlar vardır. Mesela bir kişi yeni bir işe başlamak üzereyken 

veya yolculuğa çıkacağı sırada hapşırmışsa bu “sabret” anlamını taşır. O yüzden yolculuğa çıkmak 

isteyen kişi bir müddet bekler. Yine, yeni bir işe başlamak isteyen de aynı şekilde biraz bekler. Keçi 

hapşırmasını da değişik anlamları vardır. Keçi bir defa hapşırırsa acele et, iki defa hapşırırsa sabret 

anlamı çıkarılır. Bu hapşırmayı duyan kişiler işlerini buna göre yaparlar. Yine küçük çocuklar evi 

süpürüyor ise, veya bebek ayaklarının arasından arkasına bakıyor ise, eve misafirin gelmesi 

beklenir.[15] 

Hazaralarda eğer iki kişi bir yerde ayakta konuşuyorlarsa, onların arasında geçilmez. Çünkü 

aralarından geçildiğinde onların arasına ihtilaf, ayrılık düşeceğine inanılır. Hazaralar iki ocağın 

arasından da geçmezler geçenlerin kalbi kara insanlıktan, uzak kalacağına inanılır. 

Hapşırma ile ilgili inançlar Anadolu Türklerinde de vardır. Hapşıran kişiye çok yaşa denir. Hapşıran da 

“hep beraber” veya “hayırlı yaşlar olsun” der. Çift hapşırmaların sabır telkini olarak algılandığı bilinir. 

Kafkasya Türk kadınları erkeğin önünden geçmezler. Anadolu’da bir erkek iki kadının arasından geçer 

ise, kısmetinin kesileceğine inanılır. Ayrıca iki adaşın arasından geçen kimse niyet tutar. 

Hazaralar insan organları arasında en fazla başa önem vermekte olup, onun kutsal olduğuna 

inanmaktadırlar. Dua etmek istedikleri zaman başlarını açarlar. Çünkü çıplak baştan dolayı Allah’ın 

onları af edeceğini düşünürler. Uyuyan birinin baş ve ayaklarının üzerinden geçilmez. Özellikle 

çocukların ayaklarının üzerinden geçildiğinde onların boylarının uzayamayacağı inancı hakimdir. Eğer 

yanlışlıkla ayak üzerinden geçirilmiş ise, geri dönülür. Anne sütünün cennetten geldiğine 

inanıldığından dolayı, hem süt hem de meme kutsal olarak kabul edilir. Anne memesine kimse 

hürmetsizlik yapamaz. Hürmetsizlik yapan günah işlemiş olur inancı vardır.[16]Anadolu’da Nisan 

yağmurunun başa gelmesi için, baş açılır. 

Türk halklarında, baş ve başlığa kadın ve erkek de kutsüyet atfedilir. “Başın için” tabiri ciddi bir 

yemindir. Sadaka başa dolandırılır. “Başına döndüğüm” sana gelen fenalıklar bana gelsin 



anlamındadır. “Başı bozuk” düzensiz töresiz kimse anlamına gelir. Namazda baş örtülür saygı 

duyulan kimsenin yanına baş açık çıkılmaz. Hanımların yazmaları iffet sembolüdür. Bir hanım 

yazmasını düşmanın dahi önüne atsa, o düşman geri çekilmek zorundadır. 

Diğer Türk halklarında olduğu gibi Hazara Türklerinde “su” “toprak” “tepe” “kaya” ile ilgili inançlar 

vardır. Bunlar ve “Ocak” “Ateş” “Güneş” “Ay” Türk halk inançlarında “Kült” oluşturmuştur. 

Hazara Türklerinde su, ağaç, ocak, ateş, dağ, tepe, maden ve demir ile ilgili bir çok inanış 

bulunmaktadır. Mesela Dereysuf’un Şeyhe Köyünde bulunan “Çihilten Dağı” çevresindeki su, 

mağara, yabani ağaçlar ve ocaklara kutsiyet atfedilmektedir. Afganistan’ın bir çok bölgesinden bu 

bölgeye çeşitli hastalıklardan kurtulmak için insanlar gelmektedir. Farsça’da çihil kırk demektir. Çihilten 

kelimesi de kırk kişi anlamını taşımaktadır. Çok eski zamanlarda zalim kişiler kırk tane güzel kızı 

yakalamaya çalışırlar “kırk kız” kaçıp cihilten dağındaki mağaraya sığınır. Bundan dolayı dağ ve 

mağaranın ismi çihilten (40 kız) olarak adlandırılmıştır.[17] Farsça kelimeler Anadolu halk diline de 

girmiştir. 

Kırk sayısı Türk halk tasavvufunda ciddi bir yer tutar. Tokat’ta “Kırk Kızlar” Türbesi vardır. Edirne’de 

“Kırkpınar” kırk yiğidin anısını taşır. Derbent Dağıstan’da “Kırklar Piri” vardır. Karakalpakistan’da 

“Kırkızlar Destanı” çok ünlüdür. Ayrıca Kırklar Pınarı Anadolu’da birçok yere ad olmuştur.[18] 

Hazara Türklerinde her ayın başında, ayı hilal hali ile görünce herkes durup dua okur ve Allah’tan bu 

ayın herkes için hayırlı olması istenir. Hazaralar’da sabahleyin erken kalkmak çok önemlidir. 

Sabahleyin sabah namazını kıldıktan sonra uyumazlar onlara göre sabah kim geç kalkarsa bütün 

kötülükler onun üzerine gelir, diye bir inanış vardır.[19] 

Anadolu Türklerinde itikat sahibi insanlar sabah güneşinin üzerlerine doğmasını istemez. Gün 

doğmadan yataktan çıkmak isterler. Bunun hayrına inanırlar. 

Mezar-ı Şerifte bir dağın tepesinde “Sümmi Düldül” diye bilinen bir yer vardır. Orada bir kayanın 

üzerinde Hz.Ali’nin atının ayak izi olduğuna dair çok kuvvetli bir inanış vardır. Anılan bölge bu 

bakımdan kutsal bir yer olarak tanınmakta ve saygı gösterilmektedir. Kabil’in batısında Karte Sahi 

bölgesinde Sengi Zülfikar taşı diye isimlendirilen büyük bir kaya mevcuttur. Bu kaya tam ortadan ikiye 

bölünmüştür, yöre halkının inanışına göre kayanın açıldığı kısmından suçlular geçilince kaya onu tutar 

sıkıştırır. O kişi Allah’tan af dileyince, kaya onu serbest bırakır. Halkın inancına göre kayanın bu tip 

kişileri serbest bıraktığı Allah’ın onu affettiğine delalet etmektedir. Yine çocuğu olmayan bayanlar o 

taşın ortasından geçirilir ve böylece çocuğun olacağına inanılır. Dereysuf’un Şeyhe köyünde bulunan 

“Hazrat-ı Pahlağvan” denen kutsal bir yer vardır. O yerin hemen yakınında dik bir şekilde konulmuş 

çok büyük bir kaya vardır. Bu kaya Pehlavan tarafından kucaklayıp oraya kadar götürüldüğüne 

inanılmaktadır.[20] 

Anadolu’da Hacı Bektaş Veli’de olduğu gibi günahkarlara geçit vermeyen kaya kovukları vardır. Bu tür 

kaya geçitlerden birisi de yedi uyurlar mağaralarındadır. Doğu Anadolu’da Kars Bitlis, Erzurum gibi 

birçok yede şifa niyetine deliğinden geçilen kaya parçaları vardır. Bu inancın derinliklerinde Türk 

Türeyiş destanlarında mağaradan veya ağaç kovuğundan çıkmış olma inancı da aranılabilir. 

Sarıpul eyaletinin Balhab ilçesinde “Payı Ziyaret bölgesi civarında yolun ortasında akan sıcak su 

vardır. Yöre halkına göre bu sıcak su bütün hastalıklara iyi gelmektedir. Kabil’in batısındaki “Çeşme-i 

Safa” adı verilen kaynak suyunun hastalıklara şifa olduğu bilinmektedir. Özellikle çocuğu olmayan 

kadınlar oraya gidip su ile gusül abdesti alıp banyo yaptıksan sonra bu sudan içildiğinde çocuğun 

olacağı inancıyla evlerine dönerler. Mezar-ı Şerif şehrindeki “Çeşme-i Safa” adlı bir su vardır. Yüksek 

bir dağdan akmakta olan bu suyun da şifalı olduğu inanılmaktadır.[21] 

Şifalı su inancı ve şifalı suyun çocuk sahibi olma itibariyle kullanış biçimleri Türk soylu halklar arasında 

ve bilhassa Ön Asya’da çok yaygındır. Bu amaçla yapılan uygulamalar daha ziyade Nevruz ve 

Hıdrellez de olmaktadır. Bu inançların merkezinde su kültü vardır. 

Hazara Türkleri’nde eski Türklerde olduğu gibi, Ocak ve ateş kültü bütün canlılığıyla yaşamaktadır. 

Ocağa su dökerek söndürmek ocağa saygısızlıktır. Yine ocağın üzerinden geçmek ocağa saygısızlık 

sayılır. 



Hazaralar; Çihilten Dağının eteklerinde büyüyen yabani ağaçların insanlara şifa verdiğine inanırlar. 

Bu ağaçları kimse kesmez doğal afetlerden kurtulmak ve bazı dileklerde bulunmak niyetiyle kutsal 

sayılan bu ağaçların dallarına halk yeşil veya beyaz renkli bezler bağlarlar.[22] 

“Ağaç Kültü” çok yaygın olmanın yanısıra, birçok yatırın adı ismi ağacın cinsi ile anılır. Kutsallık 

sıralamasında akçaağaç, çınar çam gibi ağaçların önceliği vardır. Bu tür ağaçlar kurumuş olsalar da 

kütüklerine dokunulmaz. Buhara gibi yörelerde kurumuş kutsal ağacın gövdesinden alınmış bir kıymık 

parçası kutsiyet atfedilerek okunup muhafaza edilir. Ziyaret yerlerinin kuru ağaç dalları dahi icazetsiz 

alınmaz. Anadolu’da yıldırım çarpmış ağaçlara özen saygı duyulur. Ağaçları kesilmeyen kutsal korular, 

Varto’da da vardır. 

Kabil civarında “Derehti Şehit” adı verilen bir ağaç da kutsal ve şifalı sayılır. Spend adı verilen bitkinin 

insanları, evcil hayvanları ve evleri her türlü beladan koruduğuna inanılır. Özellikle nazar değen 

seyahate çıkan ve hasta olanlara bitkinin dumanından koklamasını tavsiye ederler. Narmeyvesinin de 

bu gibi özellikleri bulunur. Hazaralar arasında kara kabuklu narların çocuğu olmayan kadınların 

dertlerine çare olduğuna inanılır. Okunmuş olan narlar çocuğu olmayan kadına yedirilir. Narın bütün 

tanelerinin yenmesi gerekir. Eğer bir tanesi bile yenmezse narın özelliğinden ortadan kalkacağına 

inanılır.[23] 

Üzerlik otunun ve ondan yapılmış tütsünün koruyucu ve kurtarıcı olacağı inancı, Türkmenistan, 

Özbekistan, Kazakistan, Karakalpakistan, Vahit Azerbaycan, Kafkasya ve Önasya’da da vardır. Ve 

geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 

Anadolu’da elma ve nar züriyetin simgesidirler. Rüyada nar görmek, nesil bereketi olarak yorumlanır. 

Narın cennet meyvesi olduğuna, bir tanesinin dahi yere düşürülmemesi gerektiği inancı vardır. 

Hz. Ali, Zülfikar, Düldür ve Hz. Fatime hakkında tabiata yansımış efsaneler; Azerbaycan, Dağıstan ve 

Önasya Türkleri arasında da çok yaygındır. Hz. Ali’nin hiç gitmediği Türk coğrayalarına da, Hz. Ali 

sevgili, halk muhayyelesinde, Hazret oralara götürülmüştür. Çok kere “Hz. Ali Kültü” ile “Kaya” kültü 

birarada görülmektedir. 

Hazara Türklerinde sayı içerikli inançlar diğer Türk kesimlerinde de olduğu gibi, onamastiğin bir 

parçası olmuştur. “Tek Çam” “Üç Tepeler” “Yedi Pınarlar” “Kırklar Mağarası” gibi. Hazara halkı 

arasında 1, 3, 7, 40 sayılarıyla ilgili bir çok inanış mevcuttur. 1, sayısı Allah’ın bir olduğuna delalet 

etmektedir. Ocaklar genelde üç taşın üzerine kurulduğu için özel saygı gösterilir. Birisine nazar 

değdiğinde, 7 küçük taş dışarıdan getirilir ve tedavi aracı olarak kullanılır. Masallarda genellikle 

padişahların üç oğlu veya yedi oğlu kırk altı olur. Düğünlerinde kırk gün düğünün sürdüğü, masallarda 

söylenir. Evvelce de belirtildiği gibi Kırk sayısıyla ilgili Samangan Eyaletinin Dereysuf İlçesi’nin Şeyhe 

Köyünde bir dağ Çihilduhtaran dağı, dağdaki mağara ise, kırk kutsal kızın mağarası olarak 

adlandırılmıştır. Bu bölgedeki Hazara Türkleri her Perşembe günü oraya gidip kurban keserler.[24] 

Bir, üç, beş, yedi, dokuz, kırk Türk halk feylozofisinin belirli sayılarıdır. Doğumda evlilikle evlilikte ve 

ölümde bir çok inanç ve uygulama bu sayılara göre yapılır. Bu sayılar Türk toponomisi ve 

onomastiyine de yansımıştır. Türk halk edebiyatında şiir, efsane, masal metinlerinde çok geçen bu 

sayıların tasavvufi içeriği vardır. 

Bereketle ilgili inanç yüklü uygulamalar hayatın her safhasında vardır. Bebeklikten başlatılır. Gelinlikle 

devam eder. Daha ziyade ekin ve hasatta kendini gösterir. Nevruz ve Hıdrellezde yoğunlaşır. Yağmur 

duası ve halk takvimi bu uygulamalara özel yer tutar. 

Yağmur Duası 

Hazara Türklerinde yağmurun yağması için değişik uygulamalar yapılır. Bunlardan birisi “yağmur 

namazı”dır. Açık havada ve yerleşim merkezlerinin dışında kılınmaktadır. İki rekattır. Namazla birlikte 

camide helva pişirilir ve toplu halde yenilir. Yağmur duası için yapılan diğer uygulamada ise, çocukların 

arasında bir yetim çocuk bulanarak “fakir” yapılır. Bu çocuğun boynuna bir kuşak bağlanır, kuşağın bir 

ucunu çocuklardan biri tutar. Evdekiler fakirin üstüne su atarlar. Böylece yağmurun yağacağına 

inanılır. Daha sonra çocukla bir araya toplanıp yiyecekleri sarf ederler.[25] 

“Yağmur duası” “Yağmur alayı” “Yağmur merasimi” “Godi-godi” “Kepçe gelin” Türk halk 

inanışlarında geniş yer tutar. Bir bereket dileme merasimidir. Camilerde türbelerde tepe üstlerinde 

yapılır. Çeşitli uygulama biçimleri ve özel duaları vardır. Çömce gelin olarak “yetim kız”ın seçilmesi 



Tanrının rahmetinin cezbedilebilmesi içindir. Anadolu Türkleri arasında, rahmeti celbetmek için, 

yağmur duasında koyun, kuzudan inek buzağıdan ayrıltılarak meleşmeleri sağlanır. 

Hazaralar kendilerine ait halk takvimlerinde, haftanın belirli günlerinin uğursuz olduğunu düşünürler. 

Mesela Cumartesi günü evin dışına süt çıkarılmaz. Çünkü süt bereket demektir. Çıkarılırsa bereketin 

kesileceğine veya azalacağına inanılır. Perşembe ve Cuma günleri onlar için mübarek günlerdir. Cuma 

akşamları mezarlığa gidip, geçmişte ölenler için dua okurlar ve Allah’tan onlar için rahmet dilerler.[26] 

Anadolu Türklerinde “ateş” akşamdan sonra verilmez. Ayrıca komşuyu veya fakire ekmek verilecek 

ise, yemek masasından alınarak verilmez. Keza yumurta, maya, sirke, yoğurt gibi artırımcı şeyler de 

akşamdan, güneş battıktan sonra verilmez. Evin bereketinin gidebileceği inancı vardır. 

Hazaralarda yaşlı bayanların özel saydığı (saygı duyduğu) aylar diğer kişilerden çok farklıdır. Aylar 

kendi taktıkları isimlerle anılır. Hazaralarda iki tane kış vardır. Bunlar, büyük kış ve küçük kıştır. Onlara 

göre küçük kış çok fazla soğuktur. Hatta diyorlar ki küçük kış (Çille hardak) demiş ki, “Eğer 

ben büyük kış (çille kalan)ın yerinde olsaydım tavuğu yumurtlarken ve yaşlı kadını da tandırın 

başındayken soğuktan öldürürdüm.” Bunlar hepsi küçük kışın çok soğuk olduğunu anlatmak için 

söylenmiştir. 

Hazaralar kışın sobaların etrafına toplanırlar ve yaşlılar efsaneler destanlar söylerler ve gençler 

dinlerler. Bu uygulama Türk sözlü kültürünün bir yansımasıdır. 

Hazara Türklerinde “misafir berekettir” diye bir söz vardır. Hazara Türkleri çok misafirperver bir 

toplumdur. Eğer bir kişi bir yerde misafir olmuş ise; oraya, o eve, ocağa, ömür boyu bağlı kalır, hainlik 

düşünemez. Çünkü tuz, ekmek ve su hakkı onlar için değerlidir. Ekmek parçası yere düştüğünde 

yerden kaldırılıp öpülür ve yüksek bir yere konulur. Ekmek nimettir, Yere dökülen ekmek kırıntısı 

toplanılmaz çiğnenir ise o evin bereketi kalmaz.[27] 

Tuz-ekmek hakkı Türk halk tasavvufunun önemli bir unsurudur.[28] Başkurdistan, Tataristan, 

Karakalpakistan gibi birçok yerde şehre gelen misafir şehrin girişinde tuz ekmek ile karşılanır. 

Semerkant’de Timur döneminden kalmış bir inanca göre, şehrin çıkışında sabah erkenden yolculara 

ekmek verilir. Özbekistan’da misafirliğe gidilen eve götürülen en makbul hediyelerden biriside 

ekmektir. Başta ekmek kesmek, ekmeği başa dolandırmak en büyük sadakalardandır. “Ekmek Kur’an 

hakkı için” şeklinde yemin ekmeğin azizliğini gösterir. Anadolu’da hıdrellezde günün ilk ışıkları ile 

birlikte komşular birbirlerine ekmek dağıtırlar. Ekmek ve tuz bereketin de simgesidir. 

Kara ve ak iye kavram ve inançları Hazara Türklerinde de vardır. Sadece karabasan ve al karası 

inançlarında değil, hayatın diğer dönemlerinde de bu inanç ve onunla ilgili uygulamalar vardır. 

Hazara Türkleri arasında iyilik yapan insanların etrafında her zaman iyi huylu periler bulunduğuna 

ve bu perilerin o kişiyi koruduğuna inanılır. Kötü kalpli kişilerin etrafında periler bulunmaz. Perilerden 

uzak olan bu tür kişilerin kötülüklere destek verdiği inancı vardır.[29] 

Anadolu, Balkanlar ve Kuzey Mezopotamya Türkleri arasında Ayetel – Kürsü’nün koruyuculuğuna 

inanılır. Çok kişi sabahleyin evinden çıkarken bu ayeti okur. Bu ayeti okuyanı Allah’ın koruyucu 

melekler gönderdiğine inanılır. Birçok kişi de, Ayet-el Kürsü’yü 7 defa okur, her defasında sağına 

soluna, önüne arkasına, yukarıya aşağıya sırayla okur üfler ve son okuduğunu ise, yutar. 

Hazaralar arasında çölde ve dağlık yerlerde geceleyin devlerin bulunduğuna inanılır. Hazara halk 

inancında “Halagag” adı verilen dişi devlerde vardır. Geceleyin bu bölgelerde bulunan insanlar 

devlerden korunmak için ateş yakarlar. Teneke parçalarına vurarak ses çıkartır, ateşe ve sese devin 

gelmeyeceği inancı vardır. 

Dev-div aynı zamanda cin veya cinni bir türü olarak kabul edilir. Cinlerin gürültüden rahatsız oldukları 

bilinmektedir. Ay ve güneş tutulunca taşları birbirine vurmak, teneke çalıp ses çıkarmaktaki, amaç 

cinlerin kaçmaları içindir. Keza ateşin görünen ve görünmeyen zararlılardan korunduklarına inanılır. Bu 

tür güçlere halk çeşitli isimler koymuştur. 

Hazaralarda zamansız aynaya bakılmaz. Mesela geceleyin aynaya bakılmaz, aynada kendi suretiyle 

oynanmaz, konuşulmaz. İnsan kendi gölgesiyle oynayamaz veya konuşamaz bunları yapan insan 

hasta sayılır.[30] 

Sarıkamış ve Kafkasyada anlatılan bir efsaneye, göre bir cin insanoğlunun birine musallat olmuştur. 

Kişi ne yaparsa cin de aynı hareketi yaparak insanı taklit edermiş. Birgün ot biçme zamanında, kişi 



otlardan bir urgan yapıp yalancıktan kendi ayaklarına bağlamış. Aynı uygulamayı cin de yapınca, 

kişioğlu cini yakalamış ve onun saçlarını tıraş edip, isterse gidebileceğini söyler 
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