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ŞAMANİZM VE CAN GÖKNİL’İN YAPITLARINDAKİ İZDÜŞÜMLERİ 

Sema ÖZGÜR 

ÖZ 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 

yapılan bu çalışmada, İslam öncesi Türk kültürünü besleyen ve bugün de kültürümüzde 

izlerini gördüğümüz Şamanizm incelenmiş, Şamanizm’i araştıran ve görselleştiren bir 

sanatçı olan Can GÖKNİL’in yapıtları içerdikleri  Şamanist öğeler açısından 

değerlendirilmiş ve sanatçının çağdaş Türk resim sanatına katkıları belirlenmiştir. Can 

GÖKNİL’in resimlerindeki Şamanist öğelerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla tezin ilk 

bölümünde Şamanizm’in temel ilkeleri, kozmogonisi ve Şaman’ın kimliği anlatılmıştır. 

Tezin ikinci bölümünde ise Türklerde Şamanizm’in tarihçesi ele alınmıştır. Tezin üçüncü 

bölümünde, Can GÖKNİL’in resim anlayışı üzerinde durulmuştur. Sanatçının araştırmacı 

kişiliği, Türk mitolojisi hakkındaki kapsamlı bilgisi ve izlediği yaratma süreci hakkında daha 

iyi fikir sahibi olabilmek amacıyla kendisiyle söyleşiler yapılmış, sergi katalogları, gazete 

haberleri, kendi yazdığı yazılar ve hakkında yazılan yazılar, sanatçının kişisel web-sayfası 

incelenmiştir. Bu kaynakların da yardımıyla sanatçının resimlerindeki Şamanist izdüşümlerin 

daha iyi tanınması ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.  
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SHAMANISM AND THE REFLECTION OF THE SHAMANIST ELEMENTS 

IN CAN GÖKNİL’S PAINTINGS 

Sema ÖZGÜR 

ABSTRACT 

In this thesis, Shamanism and the  reflection of the Shamanist elements in 

Can GÖKNİL’s  paintings have been  examined.  In the first part of the thesis I have 

evaluated the main principles and the cosmogony of Shamanism as well as the main 

characteristics of Shaman. In the second part of the thesis, I have evaluated 

Shamanism in Turkic history before Islam. In the third part, I have evaluated the 

artist’s approach to Shamanism and the Shamanist elements in her paintings. The 

interview with the artist, her own articles and the articles about her, the articles in her 

own web-site, exposition catalogues and news were studied and investigated 

thoroughly in order to have better understanding about her inquiring personality, her 

competent knowledge of the Turkic mithology and her creation process. In the light 

of the information obtained from these sources, the study aims to introduce and 

evaluate the Shamanist elements in the artist’s paintings and the artist’s contribution 

to the Turkish culture.  
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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada, Türk resim sanatının çağdaş kadın sanatçılarından biri olan 

Can Göknil’in resimlerindeki Şamanist öğelerin belirlenmesi ve Şamanist 

izdüşümlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Sanatçının araştırmacı kişiliği, Türk 

mitolojisine gösterdiği ilgi, yaptığı çalışmalarla adını yurtiçinde ve yurtdışında 

duyurması onu araştırma konusu yapmamıza sebep olmuştur.  

Bazı araştırmacılar, genelde Türk mitolojisinin özelde Şamanizm’in sanat 

eserlerinde ifadesini bulamadığından söz ederler. Batı ülkelerinde sanatçılar kendi 

mitolojilerinin zengin kaynaklarından yüzyıllardır yararlanırken ülkemizde Türk 

mitolojisine ilgi gösteren sanatçı sayısı yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte son 

günlerde ülkemizde de  sanatçıların Türk mitolojisine ilgi gösterdiğini görmek 

sevindiricidir.  

Tezin amacı, Türk kültürünün İslam öncesi inançları arasında en yaygın olan 

Şamanist mitosları incelemek; bu mitosların sanat yapıtlarına yansıtılmamasından 

kaynaklanan eksikliği gözlemleyerek çalışmalarını bu mitoslar çevresinde 

kurgulayan Can Göknil’in sanata bakışını, yapıtlarını, düşünsel ve sanatsal duruşunu 

değerlendirmektir. Bu bağlamda sanatçının, sadece yetenek ve esinle yetinmeyip, 

sistemli araştırmalar sonucunda elde ettiği kapsamlı bilgi birikimlerini yapıtlarında 

nasıl bir araya getirdiği incelenmiştir.  

İlk kişisel sergisini 1971 yılında A.B.D.’de açan ve otuz beş yıllık bir sanat 

geçmişi olan Can Göknil, tarih öncesi inançları konu edindiği resimlerini yıllardır 

yurtiçinde ve yurtdışında sergilemektedir. Can Göknil’in resimlerini daha iyi 

değerlendirebilmek için öncelikle Şamanizm, özellikle de eski Türk toplumlarındaki 

Şamanizm ele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde Şamanizm’in temel ilkeleri ve 

kozmogonisi; ikinci bölümünde ise İslam öncesi Türk toplumlarındaki Şamanizm ve 

İslam’ı kabul etmiş Türk toplumlarında Şamanizm’in uzantıları üzerinde 
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durulmuştur. Aynı bölümde Şaman sözcüğünün kökeni ve anlamı, Şaman’ın kimliği, 

Evren ve Tanrı anlayışı,  ongunlar, büyü,  muskalar, kehanet ve falcılık incelenmiştir. 

Tezin üçüncü bölümünde Can Göknil’in sanat anlayışı ve yapıtları üzerinde 

durulmuştur. Bu bölümde sanatçının yapıtlarından, kendisi ile yapılan söyleşilerden, 

eleştirmenlerin yazdığı makalelerden, kendisinin yazdığı yazılardan, sergi 

kataloglarından, gazete haberlerinden faydalanılmıştır. Çağdaş bir sanatçı olması 

nedeniyle Can Göknil’le söyleşi yapma ve eserleriyle ilgili doğrudan kendisinden 

bilgi edinme olanağı değerlendirilmiştir. Benzer şekilde özel koleksiyonundan da 

yararlanma fırsatı doğmuştur. 

Çalışmada Türk Dil Kurumu’nun yazım kuralları eas alınmıştır. “Şamanizm”, 

“Şaman”,  ”Şamanist” sözcükleri özel isimler olduklarından dolayı büyük harfle 

başlayacak şekilde kullanılmıştır. “Tanrı” sözcüğü özel isimlerle birlikte belli bir 

tanrıyı ifade etmek için kullanıldığında  veya tek tanrılı dinlerden bahsedildiğinde 

büyük harfle başlayacak  şekilde yazılmıştır. Aynı sözcük çok tanrılı dinler veya 

çoğul ifadeler bağlamında kullanıldığında ise küçük harfle başlayacak şekilde 

kullanılmıştır. Şamanist efsanelerde sıklıkla karşımıza çıkan “Evren Ağacı” nın bazı 

metinlerde “Hayat Ağacı” ve “Dünya Ağacı“ olarak da adlandırıldığını görmekteyiz. 

Çalışmanın bazı yerlerinde “Evren Ağacı” bazı yerlerinde ise “Hayat Ağacı” ifadesi  

uygun düştüğü için her iki ifade eşanlamlı olarak kullanıldı. Kutsal olma durumunu 

belirten “kutsallık“ sözcüğü daha geniş anlamda kullanırken, “tapma, tapınma” 

anlamlarını taşıyan “kült” sözcüğü daha belirginleşmiş durumlar için tercih edildi. 

Metinde ilk defa adı geçen  kitap, yazar, sergi ve müze adları; başka 

kaynaklardan yapılan alıntılar;  Şamanizm’e özgü ifadeler; Eski Türk toplumlarının 

dillerinden aktarılan ifadeler; vurgulanmak istenen sözcükler ve okuyucuya yabancı 

gelebilecek terimler okuma kolaylığı açısından italik puntolarla yazıldı. Benzer 

şekilde, metinde ilk defa adı geçen kişilerin özel isimleri büyük harflerle belirtildi. 

Sanatçının, Karakızlar konusunu işlediği yapıtları aynı adı taşıdığı için İçindekiler 

bölümünde ve metin içerisinde bu yapıtların adlarıyla birlikte boyutları da 

verilmiştir. 
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Can Göknil’in yapıtları konusunda çalışmamı öneren ve araştırmamın her 

aşamasında bana sabırla yol gösteren hocam Doç Dr. Zühre İNDİRKAŞ’a içten 

teşekkürlerimi sunarım. 

Doç Dr. Zühre İndirkaş’ın önerisiyle bu tez çalışmasına izin veren Can 

Göknil’e, elindeki önemli kaynakları benimle paylaştığı ve söyleşi yapmayı kabul 

ettiği için teşekkür ederim. Can Göknil’in izni ve yardımları olmadan bu çalışmanın 

gerçekleşmesi mümkün olamazdı. 

Son olarak, çalışmam sırasında beni destekleyen aileme ve özellikle annem 

Sevim ÖZGÜR’e minettar olduğumu belirtmek isterim. 

Sema ÖZGÜR 
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GİRİŞ 

Şamanizm ve onun oluşturduğu mitoslar, kültür tarihimiz için olduğu kadar 

sanat tarihimiz için de büyük önem taşımaktadır. Bazı araştırmacılar, haklı olarak 

ülkemizde Şamanizm’in sanat eserlerinde ifadesini bulamadığından söz ederler. Batı 

ülkelerinin sanat çevreleri kendi mitolojilerinin zengin kaynaklarından yüzyıllardır 

yararlanıyorlar. Oysa Türk mitolojisi, özelde de Şamanizm, sanatçılarımız tarafından 

yeterince araştırılmamaktadır ve sadece birkaç resim sanatçısı dışında bu konulara 

ilgi gösterilmemektedir. Bu nedenle de Türk mitolojisi ve Şamanizm, çağdaş Türk 

sanatına çok az yansımaktadır. Bununla birlikte son yıllarda bu durumun yavaş yavaş 

değişmekte olduğunu görmek  sevindiricidir. Bu bağlamda, son yıllardaki çalışmaları 

mitoloji konuları çevresinde bir bütünlük gösteren, Orta Aysa ve Anadolu mitoslarını 

resim diline dönüştüren Can Göknil’in yapıtlarını ele aldık ve bunları içerdikleri 

Şamanist öğeler açısından incelemeye çalıştık. 

Can Göknil, yurtdışında aldığı resim eğitimi, köklü kültürü, araştırmacı 

kişiliği ve yeteneği sayesinde yurtiçinde ve yurtdışında adı anılan  kadın 

sanatçılarımızdan biridir. Resim eğitimini A.B.D.’de yapan ve ilk kişisel sergisini 

1971 yılında bu ülkede açan sanatçı, son yıllardaki çalışmalarını Ağaçlarla İlgili 

İnanışlar (1986), Anadolu Tanrıçaları (1994), Orta Asya’dan Anadolu’ya Yaratılış 

Efsaneleri (1996), Muskalar (1999), Akkızlar- Karakızlar (2001), Kader (2004) gibi 

sergilerde ortaya koyar. Bu sergi başlıklarından da açıkça anlaşıldığı gibi, Türk 

mitolojisi ve Türklerin tarih öncesi inançları Can Göknil’in ana temalarıdır. 

Sanatçının sergi çalışmaları, kronolojik anlamda Orta Asya ve İslam sonrası olarak 

ayrılıyor ve bu ayırım, temalardaki sürekliliğin izlenmesi bakımından izleyicide ufuk 

açıyor.  

Can Göknil mitolojiye ilgisinin nedenini şöyle açıklıyor:  
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“İnançların düşsel dünyası ilgimi çekiyor. Çünkü ilksel inançların sanata dönüşmesini, tarih 

öncesindeki yorumların doğallığını ve yalınlığını beğeniyorum.” 1  

Bir başka yerde de şunları ekliyor:  

“Mitolojiye olan ilgim, kültürümüzün özünü tanımak istememden ileri gelen bir seçim. Bir 

sergi hazırlarken Türk kültürüne dayanan bir tema, motif bulup onu araştırıyorum. Araştırdıkça hem 

kendim öğreniyorum, hem de öğrendiğim konular bende coşku yaratıyor... Bu nedenle mitoloji bana 

çok uygun, çünkü benim öyküsel tarafım kuvvetli.... Öyküler beni harekete geçiriyor. Düşünmeye ve 

araştırdığım konuları resim resim görmeye başlıyorum. “ 2 

Bu sözlerden de anlaşılıyor ki, sanatçı için mitoloji evrensel ve en zengin 

kaynaktır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde de görüleceği gibi, sanatçının 

mitolojiye yaklaşımı, biçimsel esinlenmelerin çok ötesine gidiyor. Can Göknil için 

mitoloji ile her karşılaşma kendi geçmişinin ve iç dünyasının keşfedilmesi, 

içgüdülerinin ve düşlerinin harekete geçirilmesi, yaratıcı güçlerinin açığa çıkarılması 

anlamına geliyor. Nitekim yaptığı çalışmalar ve hazırladığı konulu kişisel sergiler, 

efsaneleri ve eski inançları yeniden yorumlama ve biçimlendirme anlamında bir 

yaratıcılık ve güncellik taşıyor. Kısaca özetlemek gerekirse, Can Göknil mitosların 

dünyasını araştıran, bu dünyadan yola çıkarak kendi hayal gücüyle ve çağdaş bir 

anlayışla kendi fantastik dünyasını yaratan bir sanatçıdır.  

Doğal olarak mitolojik konuların sanatsal düzlemde yeniden ele alınması 

ciddi bir hazırlık ve ön araştırma gerektiriyor. Can Göknil’in resim çalışmalarına 

başlamadan önce bu konularla ilgili temel kaynakları ve yorumları taraması; 

tekniğini, konunun ve dönemin özelliğini dikkate alarak belirlemesi de çalışmamız 

açısından büyük önem taşımaktadır. Böylece tuval, ahşap pano ya da pişmiş toprak 

üzerinde uygulanan bazı yapıtların sanatçının bütünsel ve özgün yorumu sonucu 

ortaya çıktığını anlayabiliriz.  

                                                 
1  Murat Ural, “Can Göknil ve Muskalar”, (çevrimiçi),  http://www.cangoknilcom/turkce/ 

index.html, 11.09.2006 
2   Güner Çelikkurgan, “Can Göknil ile Mitolojiden Çağdaş Yorumlara”, Yapı, S:209, İstanbul, 

Nisan 1999,  s.10 
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Can Göknil’in yapıtlarındaki Şamanist izdüşümleri daha iyi 

değerlendirebilmek  için öncelikle Şamanizm’i ele alma zorunluluğu ortaya çıktı. Bu 

kapsamda, ilk önce kökleri tarih öncesi devirlere dek uzanan Şamanizm’in temel 

ilkeleri, kozmogonisi ve Şaman’ın kimliği üzerinde duruldu. Daha sonra İslam 

öncesi Türk kültürünü besleyen ve bugün de kültürümüzde izlerini gördüğümüz 

Şamanizm araştırıldı. Bu bölümde, Can Göknil’in eserlerinde ağırlıklı olarak 

karşımıza çıkan Evren Ağacı, Akkızlar, Karakızlar, Tanrıça Umay , büyü, muskalar, 

tılsımlar, kader, kehanet, falcılık gibi konulara daha geniş yer vermek amaçlandı.  

Can Göknil’in yapıtlarındaki Şamanist izdüşümlerin incelendiği üçüncü 

bölümünde ise sanatçı ile yapılan söyleşiler, hakkında yazılmış ve kendisinin yazmış 

olduğu yazılar, sergi katalogları ve gazete haberlerinden yararlanıldı.  Bu 

kaynaklardan elde edilen bilgilerle sanatçının mitolojik dünyaya yaptığı 

yolculukların izlerini sürmeye, mitolojiden aldığı sanatsal esinlerle yarattığı 

gerçeküstü ve zengin dünyasına tanık olmaya, düşlerinin peşine takılmaya çalıştık. 

Yapıtlarının yorumlarına geçmeden önce Can Göknil’in sanat anlayışını oluşturan 

düşünce biçimi ve çalışma yöntemi araştırıldı.  

Sanatçının yapıtları, kişisel sergilerinde yaptığı konu sınıflamalarına ve 

yapıtlarına verdiği başlıklara sadık kalınarak Yaratılış Efsaneleri; Akkızlar; 

Karakızlar; Umay; Muskalar ve Tılsımlar; Kader, Fallar ve Kehanetler başlıkları 

altında incelendi. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. ŞAMANİZM 

Şamanizm nedir sorusuna antropoloji ve dinler tarihi, farklı farklı hatta bazen 

çelişkili yanıtlar verirler. Bu konuda yapılan bütün araştırmaları değerlendirip bu 

karmaşık olgunun genel tarihini ortaya çıkartmak oldukça zordur. 

Tarihçiler ve arkeologlar, Şamanizm’in tarih öncesi dönemlerde başladığını 

ispatlamaya çalışmaktadırlar. Ne var ki, ilksel toplumlarda  bu olgunun varlığı kesin 

olarak ispatlanmadığı gibi, İS ilk bin yılda da bu konudan bahseden çok az belge 

vardır. İskitler’den kalan belgelerde Şamanizm’den bahsedilmesine rağmen bu 

belgeler çok belirsizdir. Şaman adına yazılı olarak ilk kez ancak IX. yüzyılda Tang ∗ 

hanedanından kalma belgelerde rastlanmıştır.1  XX. yüzyılın başına gelindiğinde ise 

Sibirya hariç, dünyanın diğer bölgelerindeki Şamanizm’den çok az söz ediliyordu. 2 

Son zamanlarda Şamanizm’in doğuşuyla ilgili bilimsel tartışmalar, Paleolitik 

veya Neolitik Çağ’ın başlangıç sayılması konusuna odaklanmıştır. Örneğin 

Avrupa’da Paleolitik Çağ’a tarihlenen hayvan kemiği buluntularının dinsel sunular 

olduğu, daha o dönemde hayvan kemiklerinin yeniden doğuşu sağladığına inanıldığı, 

bunun da Asya ve Kuzey Amerika’daki hayvan törenlerinin kökeni olduğu öne 

sürülmektedir. Öte yandan Fransa’daki Lascaux Mağarasında İÖ 15-13. bin yıldan 

kaldığı tahmin edilen resimlerde Şamanizm’in en eski motiflerine rastlanmıştır. 3 

Bazı kaynaklara göre ilksel esrime tekniklerine dayanan Şamanizm4 hem 

gizemcilik, hem büyü hem de bir dindir.5 Başka kaynaklara göre ise Şamanizm, 

                                                 
∗      618-907 yılları arasında hüküm süren Çin hanedanı  
1   Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Çev: Lale Arslan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 

Şubat 2001, s.60,  
2   Michel Perrin, Şamanizm, Çev: Bülent Arıbaş, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001, s.28 
3     Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990, s. 229  
4   Mircea Eliade, Şamanizm, Çev: İsmet Birkan, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, Kasım 1999,         

s. 23 
5  Eliade, a.g.e,  s.16 
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olaylara bir anlam katmak ve onlar üzerinde egemen olabilmek amacıyla insan zihni 

tarafından, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve birbirinden bağımsız biçimde tasarlanan 

büyük sistemlerden biridir.6 Bu bağlamda Şamanizm, toplumun ve toplumsal 

kurumlarının tümünü ilgilendiren dinsel, simgesel, ekonomik, siyasal, estetik ve 

toplumsal bir olgudur. 7   

Şamanizm, başta Sibirya ve Ural-Altay halkları olmak üzere dünyanın hemen 

her yerindeki ilksel toplulukların ve gelişme aşamasındaki toplumların, öbür 

dünyayla ilişki kurma ve hastaları iyileştirme gücü taşıdığına inanılan Şaman 

çevresinde odaklanan bir  inanç sistemidir.8 Asya’nın ve Sibirya’nın iç bölgelerinde, 

Eskimo toplumlarında, Nepal’de, Tibet’de, Laponya’da∗, Amerika’daki 

Kızılderililerde9 ve Afrika’da10 gözlenmiştir. Ancak Sibirya ve Endonezya dinleri 

gibi Şamanizm’in baskın olduğu bölgeler ile Afrika dinleri gibi Şamanizm’in ancak 

tamamlayıcı nitelik taşıdığı bölgeler arasında bir ayrım yapmak gerekir.11 

 

Şamanizm’in Hindistan ve Çin’de doğduktan sonra Kuzey ve Orta Asya’ya 

taşındığı yönündeki varsayımlar günümüzde oldukça tartışmalıdır. İlksel topluluklar 

ile uygarlık aşamasına geçmiş toplumlar arasında çok yönlü bir Şamanist kültür 

alışverişi olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte ilksel toplumların örgütlenmesi 

Şamanizm’in evrensel temelini oluşturur. Bazı araştırmacılara göre Şamanizm 

avcılık-toplayıcılık aşamasında doğmuş, hayvan yetiştirme aşamalarında sürmüştür; 

                                                 
6   Perrin, a.g.e., s 11 
7   Perrin, a.g.e., s. 9 
8   Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
∗      Avrupa’nın kuzeyinde, büyük bölümü Kuzey Kutup Dairesi’nin içinde yer alan bölge. 
9     Perrin, a.g.e., s.28 
10   Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
11   Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”,Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
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başka araştırmacılara göre ise Şamanizm’in kaynağını düzenli sürü besiciliği 

aşamasında aramak gerekir. 12  

Daha geç dönemlerde ve özellikle büyük dinlerin egemenliğini altında, 

Şamanizm daha çok cinlenme ve büyücülük ile bağdaştırılmıştır. Bu tür 

uygulamalara  Çin’de, Kore’de, Japonya’da, Pakistan’da, İran’da, Hindistan’da ve 

Afrika’da rastlanmıştır.13 Genel olarak Şamanizm birtakım büyü uygulamalarıyla bir 

arada bulunsa da14 büyücülüğün Şamanist olmayan toplumlarda da görüldüğü 

unutulmamalıdır. Benzer şekilde, hemen her toplumun kültürel ve dinsel yapısında 

görülen ilksel öğeler de Şamanizm ile karıştırılmamalıdır. Şamanizm’in kavranması 

için ilkelerini, kozmogonisini ve Şaman sözcüğünün kökenini ele almak gerekir.  

1.1. Şamanizm’in Temel İlkeleri 

Şamanizm’in temel ilkelerinden birincisi  insanın ve dünyanın ikili yorumuna 

dayanır. Şamanizm’de insan bir bedenden ve bir ruhtan (ya da birçok ruhtan) oluşur. 

Ruh, bedenden ayrılabilen ve ölümden sonra da yaşamayı sürdüren görünmez bir 

özdür. Sadece insanların değil doğadaki tüm canlı ve cansız varlıkların da ruhları 

vardır. 15 Benzer şekilde dünya da ikili olarak yorumlanır. Bir yanda görünür, 

gündelik ve kutsal olmayan bir dünya diğer yanda ise, sıradan insanların 

göremedikleri öteki dünya vardır. Tanrılar, ruhlar, atalar, ölüler bu ikinci dünyada 

yaşarlar. 16 

Şamanist dünya görüşüne göre, görünen görünmeyenden kaynaklanır ve öteki 

dünya bu dünyayı denetler. İnsanları vuran kuraklık, açlık ve hastalık gibi büyük 

felaketlerin öteki dünyadan kaynaklandığına inanılır. İnsanlar beslenmek için 

hayvanları öldürür ve doğayı yağmalar; buna karşılık öteki dünyanın ruhları da 

insanlara karşı avcılar gibi hareket eder ve intikam almak için onları kovalar. 

                                                 
12   Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
13  Perrin, a.g.e., s.28 
14  Eliade, a.g.e., s.23 
15  Perrin, a.g.e., s.12 
16  Perrin, a.g.e., s.12 
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Hastalık, ölüm, kuraklık, kıtlık, insanın varlığını sürdürmek ve güven altına almak 

için  yağmaladığı doğanın bedeli olarak öteki dünyaya ödediği borçtur. 17  

Şamanizm’in temel ilkelerden ikincisine göre Şaman denilen bazı özel 

insanların öteki dünyayla ilişki kurabildikleri ve sıradan insanlardan farklı olarak 

öteki dünyayı görme ve tanıma gücüne sahip oldukları kabul edilir.18  Şaman bu gücü  

yardımcı ruhlar denilen varlıklar sayesinde kullanır. Böylece Şaman, öteki dünyayla 

dilediği gibi iletişim kurarak insanların yararına olacak şekilde tanrılarla insanlar 

arasında arabuluculuk yapar. 19  

Üçüncü temel ilkeye göre ise Şamanizm’in toplumsal bir işlevi olduğu kabul 

edilir. Şaman, insanların başlarına gelen talihsizliklerin nedenlerini açıklamakla, 

dengesizlikleri önlemekle, sorunları çözmekle ve acıları yatıştırmakla yükümlüdür. 

Toplumdaki sıkıntıları önlemek veya çözüme ulaştırmak için gerektiği zamanlarda 

devreye girer.20 Çevresel, iklimsel, biyolojik ve bazen toplumsal dengeleri yeniden 

kurmaya çalışır. Bir başka ifadeyle Şaman, kendisi için harekete geçmez, toplumun 

ihtiyaçları doğrultusunda hareket eder. Bu anlamda da Şamanizm toplumsal bir 

kurumdur. 21  

1.2 Şamanizm’in Kozmogonisi 

Şamanizm, insanın ve dünyanın özel bir tasarımını içerir. Şamanizm’de 

Evren’in gökyüzü, yeryüzü, yeraltı olarak katmanlara ayrıldığına inanılmıştır. Ancak 

gerektiğinde bir katmandan öbürüne geçiş yapılabilir. Bu dünyalar arasındaki gidip 

gelmeler Şaman tarafından sağlanır. Şaman’ın çeşitli ayinlerde esrime durumuna 

geçerek Evren’in yeraltı, gökyüzü gibi katlarına ulaşabildiğine ve tanrılarla ilişki 

kurabildiğine inanılır.  

                                                 
17  Perrin, a.g.e., s.12 
18  Perrin, a.g.e., s.14 
19  Perrin, a.g.e., s.15 
20  Perrin, a.g.e., s.15 
21  Perrin, a.g.e., s.16 
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Tanrısal kutsallıklar olarak da tanımlayabileceğimiz kültler ise başta Gök 

Tanrı ve diğer tanrılar olmak üzere  güneş, ay, yer-su, ağaç gibi doğa varlıklarıdır.22 

Ayrıca kendilerine ruhlar adı verilen, görünmez fakat zoomorf * olan ve Evren’in her 

katında bulunan kalabalık bir varlıklar grubuna inanılır. Şamanistlere göre Evren ve 

insanların yaşadığı dünya bu ruhlarla doludur. Bu anlamda dağlar, göller, ırmaklar da 

ruh sahibi canlı nesnelerdir. Bunlar yalnız coğrafi isimler değil; aynı zamanda 

konuşan, duyan, evlenen, çoluk çocuk sahibi varlıklardır. Bir Şaman’ın dualarında 

dağlar, ırmaklar gibi doğal varlıklardan mı  yoksa bu varlıklarla aynı adları taşıyan 

insanlardan mı bahsettiğini anlamak zordur.23 Bu dualarından anlaşıldığına göre, 

Şamanistler ruh sahibi olarak gördükleri dağlara, obalara, ırmaklara ibadet ediyorlar; 

onları canlı ve her şeyi duyan varlıklar olarak görüyorlardı. Bu bağlamda 

Şamanistlerin dünya görüşünün ve inançlarının, çok eski ve ilksel animizm 

dönemlerinin izlerini taşıdığını söyleyebiliriz.   

1.3. Şaman 

1.3.1 Şaman Sözcüğünün Anlamı ve Kökeni 

Şamanizm’in doğuşu ve kaynağı gibi Şaman sözcüğünün de nereden geldiği 

ve nasıl bir anlam taşıdığı kesin olarak  belirlenememiştir. Şaman sözcüğünün 

etimolojik kökeni araştırmacılar arasında tartışma konusu olmuştur. 

Bir yaklaşıma göre Şaman sözcüğü, Çin’e kadar tüm Doğu Sibirya’ya 

yayılmış Moğol dilbilim grubuna dahil Tunguz diline ait çaman’ dan gelmektedir. 

Bilmek anlamına gelen ça sözcüğünden türeyen çaman, bilen insan anlamında 

kullanılmıştır.24 Bir başka yaklaşım ise, Şaman’ın sözcüğünün, Hindistan’da Buda 

rahibi anlamına gelen şemen sözcüğü ile ilgili olabileceği yönündedir.25 Benzer 

                                                 
22   Zühre İndirkaş, “Türklerde bir Kadın  Tanrı: Umay”, Toplumsal Tarih Dergisi, S: 17, İstanbul, 

Mayıs 1995. 
*   hayvan şekilli 
23  Abdülkadir  İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 5. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, 2000, s. 50 
24  Perrin, a.g.e. , s. 16 
25  İnan, a.g.e. , s. 75 
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şekilde, bir başka kaynakta da Şaman sözcüğünün, Kuzey Asya’da yaşayan 

kabilelerdeki çileci Budist rahipleri tanımlamak için Sanskritçe’de kullanılan 

Sramanas sözcüğünden geldiği belirtilmektedir. 26  

Bu noktada, Şamanizm ile Budizm arasındaki bağlantıların ve benzerliklerin  

sadece Şaman sözcüğü ile sınırlı olmadığını belirtmek gerekir. Şaman bedeninin sırra 

erme sürecinde kesilip parçalanması, gökyüzüne yükselme ve yeraltına inme gibi 

motiflere Hint-Tibet bölgesinde de yaygın olarak rastlanmaktadır.27 Bu bölgedeki 

rahiplerin, şamanlar gibi ak ve kara olarak ikiye ayrıldığı, törenlerinde davul 

kullandığı28 ve Şamanist geleneklere benzer şekilde hastaları iyileştirdiği 

bilinmektedir.29 Başlangış tarihi bilinmeyen Şamanizm’in, Budizm’le birçok yapısal 

benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, Şamanizm’in  Budizm’den de 

eski bir sistem olduğu düşünülebilir. 30 

1.3.2. Şaman’ın Kimliği 

Şamanizm’i bir esrime tekniği olarak tanımlayan araştırmacılara göre Şaman, 

ruhunu bedeninden ayırarak göğe tırmandığını ya da yeraltına indiğini varsayan bir 

esrime uzmanıdır.31 Derin sezgileri ve geniş düş güçleri sayesinde bütün gökleri ve 

yeraltı dünyasını gezdiğine, tanrıları ve ruhları gördüğüne ve onların dillerini 

bildiğine inanırdı. Çok yorucu olan bu yolculuklara dayanabilmesi için büyük bir 

fiziksel ve ruhsal güce sahiptir. 32 Bu yetenekleri ve güçleri sayesinde sıra dışı kişiler 

olarak görülen Şamanlar, şifacı, yönetici, falcı, kahin, tanrıların sözcüsü  gibi birçok 

farklı görevler üstlenirler. 33 

Birçok farklı görevler yüklenen Şaman’ın en önemli özelliği, öteki dünyayla 

ilişki kurarak ruhlarla insanlar arasında aracılık yapabilme gücüdür. İnsanlar, aileyi 
                                                 
26    Perrin, a.g.e., s. 16 
27    Eliade, a.g.e., s. 469 
28    Eliade, a.g.e., s. 472  
29    Eliade, a.g.e., s. 473 
30    Eliade, a.g.e., s. 480 
31  Eliade, a.g.e. , s. 24 
32  Roux, a.g.e., s. 59 
33  Perrin, a.g.e. , s 10 
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koruyan ateş ruhları, yer-su ruhları gibi küçük ruhlara kendileri saçılar ve kurbanlar 

sunabilirler; fakat kötü ve güçlü ruhlarla bir aracı olmadan savaşamazlardı. Bu 

ruhların isteklerini ancak gücünü göklerden ve atalarından alan Şamanlar bilirdi. 34  

Sıradan insanların çaresiz kaldığı durumlarda Şaman, ruhları gelecek hakkında 

sorgulayabilir, hastaların ruhunu arayabilir, ölülerin ruhuna gökte rehberlik edebilir, 

tanrıların hangi kurbanları istediklerini  öğrenebilirdi.  Özellikle Şamanizm’in başka 

büyü teknikleri ile yabancı dinlerden etkilendiği ortamlarda, şamanın yardımcı 

ruhların denetimine girerek onların sözcüsü durumuna dönüştüğü görülür.35  

Özetlemek gerekirse Şaman, öteki dünyayla yakın ilişkiler kuran, ruhlarla 

insanlar arasında aracılık yapan, toplumun yaşamını sürdürmesinde önderlik yapan 

seçilmiş bir kişidir.  

1.3.3. Şamanlığa Seçilme 

Şaman olmanın başlıca üç yolu vardır. Kişi kendi isteği olmadan ruhların 

seçimiyle Şaman olabilir, kişi kendi isteği ve çabalarıyla Şaman olabilir, son olarak 

da kişi kalıtsal miras yoluyla Şaman olabilir. 36 Şamanlığa seçilme sürecinde bazen 

bu yollardan ikisinin veya üçünün bir arada görüldüğü de olur. Bu yollar arasında en 

sık görüleni ruhların seçimiyle Şaman olmaktır. Kalıtsal miras yoluyla Şaman olacak 

kişiler de yine ruhların seçimiyle belirlenir. 

Şamanlığa çağrılma olarak da bilinen olgu, ataların ruhları tarafından 

gönderildiğine inanılan rüyalarla başlar. Şaman olması istenen kişinin bu çağrıya 

uyması gerektiğine inanılır. 37 Bu kişi çok erken yaşlarda sinirli oluşuyla dikkat 

çeker; sara nöbetlerine ve çılgın öfke nöbetlerine tutulabilir ve bu deneyimler, Şaman 

adayının tanrılarla karşılaşması olarak yorumlanır.38 Ataların ruhları tarafından 

Şaman olması istenen kişi görüler görmeye başlar, uykusunda şarkı söyler, tek başına 

                                                 
34  İnan, a.g.e. ,  s. 76 
35    Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
36  Perrin, , a.g.e, s 31-32 
37  Eliade, a.g.e., s. 37 
38  Eliade, a.g.e.,  s. 33-34 
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dolaşmaktan hoşlanır. Bir süre ormanda yaşayıp ağaç kabuklarıyla beslenir. 

Kendisini suya ve ateşe atmak, bıçakla yaralamak gibi normal dışı davranışlarda 

bulunabilir. O zaman genç Şaman adayı, ruhlar konusunda eğitim görmesi için yaşlı 

bir Şaman’ın yanına eğitilmek üzere verilir. Seçilme yöntemi ne olursa olsun, aday 

ancak iki yönlü bir eğitim aldıktan sonra Şaman olarak tanınır: esrime ve rüyalar gibi 

deneyimleri kapsayan eğitim ve ruhların isimlerinin, ruhların görevlerinin, ataların 

soy ağaçlarının öğretildiği gelenekler düzeyindeki eğitim. Deneyimli Şamanlar ve 

ruhlar tarafından üstlenilen bu iki yönlü eğitim, bir sırra erme süreci niteliğindedir39 

ve bu sürecin sonunda  bir sınav yapılır. 40 Şaman’ın toplum tarafından resmen 

tanınması için bu sınavda başarılı olması gerekir. 41 

 

 

 

 

                                                 
39  Eliade, a.g.e., s. 32 
40  Eliade, a.g.e., s. 35 
41  Eliade, a.g.e,  s. 36 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. TÜRKLERDE ŞAMANİZM  

2.1. Orta ve Kuzey Asya’da Şamanizm 

Şamanizm, dünyanın çok farklı bölgelerinde görülmesine rağmen, daha açık 

ve sürekli bir şekilde eski Türk toplumlarının yaşadığı Orta ve Kuzey Asya’da 

karşımıza çıkar. Bu bölgelerde yaşayan İslam öncesi Orta Asya ve özellikle Sibirya 

ve Ural*  Altay** toplumlarının dinsel inançları temelde Şamanizm’den 

kaynaklanmaktadır. Bu toplumlarda, coğrafi yerleşim ve dinsel yaşam farklılıklarına 

rağmen, Şamanizm şaşırtıcı bir şekilde ve yalnızca ayrıntı sayılabilecek küçük 

farklılıklar göstermektedir. Bu durum, şüphesiz ki Şamanizm’in eskiliğine işaret 

etmektedir.1 Şamanizm’in nasıl ortaya çıktığını ve farklı dinsel akımların etkisinde 

kalmasına rağmen bu bölgelerde yüzyıllar boyunca nasıl yaşayabildiğini 

anlayabilmek için bu bölgedeki halkların yaşayışlarına ve inançlarına bakmak 

gerekir.  

Altaylı halklar kabile ve ailelere bölünmüş halde yaşarlardı. Bunlar  bazı 

dönemlerde büyük ya da küçük imparatorluklar halinde birleşmişlerdir. Bu toplumlar 

genellikle Gök Tanrıya inanırlardı. Ağaçlar dışında doğadaki tüm varlıkların 

insanlara benzer bir yaşam sürdüğünü düşünürlerdi. Tüm varlıkların bir veya birçok 

ruha sahip olduğuna, doğduğuna, büyüdüğüne ve öldüğüne inanırlardı. Altaylılara 

göre, tüm varlıklar aynı güçlere bağlıdır ve Tanrı önünde aynı görev ve haklara 

sahiptir. Tüm varlıklar insanlara benzer şekilde örgütlenmişlerdir ve onların arasında 

da insanlarda olduğu gibi kul, egemen, dost ya da düşman ilişkileri 

                                                 
*  Kara Denizinden Ural Irmağına kadar yaklaşık 2000 km boyunca kuzey-güney doğrultusunda 

uzanan sıradağlar. Doğu yamaçları Avrupa ve Asya arasındaki geleneksel fiziki coğrafya sınırının 
bir parçasının oluşturur. 

**  Sibirya’nın güneybatı kesiminde bölge. Güneydoğuda Moğolistan ve Çin sınırlarına kadar uzanır. 
1  Jean Paul Roux, “Şamanizm, Hayvansal Yaşamda Tinsel bir Deneyim”, Tarih ve Toplum 

Dergisi, Çev: Işık Tandoğan-Abel, S: 29,  Mayıs 1986, s.54 
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görülebilmektedir. Madenler, bitkiler, hayvanlar, insanlar, kısaca varolan her şey 

arasındaki fark, görünüm ve güç farkından kaynaklanır. 2 

Bu toplumların başlıca geçim kaynakları hayvancılık ve av, bazen de 

yağmacılık ve ticaretti. Gündelik yaşamı hayvanlar, av, süt, yün ve et üretimi üzerine 

kurulu olan insan, doğal olarak hayvanlarla sürekli ve kaçınılmaz bir ilişki içindeydi. 

Hayvanı hem kendine en yakın, en tanıdık ve güven duyduğu, hem de çok farklı ve 

kaygı verici bir varlık olarak görürdü. Aynı zamanda hazırladığı silahların gücünden, 

kurduğu tuzakların sağlamlığından, kısrak ve koyunlarının verimliliğinden emin 

olmak isterdi. Toplumdaki her birey avdaki başarı, sütün bolluğu, davarın verimliliği 

ile yakından ilgiliydi. Bunlarla ilgili belirsizlikleri gidermek için yapılan ilk ürünün 

bağışı gibi belli ayinler herkes tarafından bir aracıya gerek olmaksızın yapılabilirdi. 

Ancak insanlar alışık olmadıkları durumlar veya her zamankinden büyük bir 

tehlikeyle karşılaştıklarında; tüm sorumluluğu üstüne alıp ayinleri yönetebilecek 

bilgili ve güçlü bir Şaman’a ihtiyaç hissederlerdi. 3  

Örneğin doğumlarda, hayvan biçiminden insan biçimine geçildiğine, 

ölümlerde de insan biçiminden hayvan biçimine geçildiğine inanılırdı ve bu geçişi 

kolaylaştırmak Şaman’a düşerdi. Benzer şekilde, hastalıklar da yabancı bir varlığın 

hastanın bedenine uğursuzca yerleşmesi veya bir hastanın hayvan biçimindeki 

ruhunun yine hayvan biçimindeki bir uğursuz ruh tarafından kaçırılması olarak 

görüldüğünden, hasta kimselerin tedavisi için Şaman’a başvurulurdu. Cenazelerde, 

ölen kişinin huzursuz ruhunu sakinleştiren ve  dünyadaki yaşamında alışık olduğu 

yerlere dönmesini engelleyen kişi Şamandı. Öte yandan ölen kişinin ruhuna ölüler 

dünyasının yolunu göstermek ve  böylece onu yolundan saptırmak isteyebilecek 

ruhlardan korumak da gerekirdi. Anma törenlerinde, ölülerle ilişkiye geçmek 

gerektiğine, topluluğun geleceği kahinlik toplantılarında konuşulduğunda, göç 

hazırlıklarında, kurban törenlerinde de Şaman’a çok önemli görevler düşerdi.4 

                                                 
2  Jean Paul Roux, “Şamanizm, Hayvansal Yaşamda Tinsel bir Deneyim”, Tarih ve Toplum 

Dergisi, Çev: Işık Tandoğan-Abel, 29. sayı, Mayıs 1986, s.54 
3  Jean Paul  Roux, a.g.e., s.54 
4  Jean  Paul  Roux, a.g.e. , s.54 
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2.2. İslam Öncesi  Türk Toplumlarında Şamanizm 

Türklerin İslam öncesi inanç sistemi olarak bilinen Şamanizm, Orta ve Kuzey 

Asya’daki eski Türk toplumlarından başlayarak yüzyıllar boyunca Türklerin 

yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. XI. yüzyılda da İslam yaygın bir din 

haline gelinceye kadar Şamanizm özellikle göçebe Türk toplumları arasında 

görülmekteydi. 5  Bilindiği gibi eski Türk toplumları genellikle çoban ve hayvancı 

insanlardan oluşurdu ve göçebelik hepsinin esas karakteriydi. Bu yaşam tarzının da 

etkisiyle Şamanizm, Türk toplumlarında çok eski çağlardan beri atalar kültü, hayvan 

kültleri, güneş, ay, yer-su, ateş, ölüler ve diğer doğa kültleriyle birlikte görülmüştür. 

Bu kültler Altaylılar∗,  Yakutlar∗∗ gibi Orta ve Kuzey Asya toplumlarında, daha 

sonraki yüzyıllarda ise Hunlarda, Göktürklerde, Oğuzlarda, Moğollarda ve 

Anadolu’daki birçok Türk toplumlarında görülmektedir. Eski Türklerdeki kült 

inançlarına ve Şamanist uygulamalara aşağıdaki örnekler verilebilir: 

İÖ III.  yüzyılın sonunda, Orta Asya’nın büyük bir bölümüne egemen olan ve 

İS 370 yılında Avrupa’yı istila ederek büyük bir imparatorluk kuran Hunlarda7 

hakanın karargahındaki tapınakta her yılın başında ayin yapılırdı. Bu ayine Hunların 

başbuğları katılır;  atalarına, Gök Tanrı’ya, yer-su ruhlarına kurban sunarlardı. 

Hakan, her sabah çadırından çıkarak güneşe ve geceleri aya tapardı. Hunlar önemli 

bir işe girişmeden önce yıldızların ve ayın durumlarına bakarlardı.8 

Hunlardan sonra Orta Asya’da devlet kuran farklı toplumlar da Gök Tanrı’ya, 

yer-suya, güneşe ve aya kurban sunmuşlardır. Bu toplumlardan biri olan  Göktürkler  

552-745 yılları arasında Orta Asya’da bir federasyon çatısı altında birleşen Türk 

                                                 
5   Turgut Akpınar, “Eski Türklerin Dini Tek Tanrı İnancı mıydı?”, Tarih ve Toplum Dergisi, S: 27 

, Mart 1986, s. 18 
∗     Altay dağları yöresinde yaşayan Türklere verilen ad.  
∗∗  Günümüzde büyük ölçüde Ruslaşmış Türk kökenli halk. Sibirya’nın kuzeydoğu bölgesinde 

yaşarlar. Bazı bulgulara göre Yakutların ataları güneyde bozkırlarda ve Altay dağlarında yaşayan 
Türk boylarıyla bağlantılıdır. Yakutların şamanist inançları günümüze değin sürdü.  

6    Philip W. Goetz vd., “Hunlar”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 11, 15. Baskı, İstanbul, Ana 
Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 279 

7  İnan, a.g.e., s. 3 
8  İnan, a.g.e., s.3 
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boylarından oluşmaktaydı.9 Göktürkler ve yönetimleri altında bulunan Türk boyları 

Şamanizm’i benimsemişlerdi. Bu topluluklar tanrılarının tasvirlerini keçeden 

yaparlar ve bunları deri torba içinde korurlardı. Bazı tasvirleri de iç yağıyla yağlarlar 

ve sırıklar üzerine dikerlerdi. Yılın dört mevsiminde tanrılara kurban keserlerdi. 

Daha sonraki bölümlerde de göreceğimiz gibi bu tasvirler Altaylıların töz, 

Moğolların ongun dedikleri putlardır. 10 

Orta Asya’daki yurtlarından yayılarak ortaçağ boyunca geniş bir bölgede 

etkin olan Oğuzlar, Türkiye Türkleri ile Türkmenistan, Azerbaycan, İran ve Irak 

Türklerinin atası sayılmaktadır.11  XI. yüzyılda Oğuzlar, İslam ülkelerine komşu 

oldukları halde Şamanist inançları korumaktaydılar. Oğuzların cenaze törenleri, eski 

Göktürklerin defin/ cenaze törenlerine benzerdi: mezar üzerine kurgan∗ yaparlar; 

kurban olarak kesilen hayvanların derilerini başları, ayak ve kuyruklarıyla beraber 

sırıklara asarlardı. 12 

Görüldüğü gibi, eski Türk toplumlarındaki geçmişi çok eski dönemlere 

dayanan Şamanizm yüzyıllar boyunca Hunlar, Göktürkler, Oğuzlarda karşımıza 

çıkmaktadır. Göktürk devletinin Uygurların eline geçtiği VIII. yüzyılın son yarısına 

kadar Orta Asya’nın kuzey bölgelerinde Şamanizm egemendi. Batıdan ve güneyden 

gelen kitaplı dinlerin etkileri henüz çok zayıftı.13 XIII  yüzyılda Cengiz Han 

döneminde bağımsız ve birleşik bir güç olarak tarih sahnesine çıkan Moğollar14 da 

Şamanist gelenekleri sürdürmekteydi. Bu dönemde İslamlık, Hıristiyanlık ve Budizm 

hızla yayılmakta ve etkileri Şamanizm’e de yansımaktaydı. XIV. yüzyıla 

gelindiğinde Orta Asya’da ve İran’da İslam dini, Moğolistan∗’da ise Budizm 

                                                 
9    Philip W. Goetz vd., “Göktürkler”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 9, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 593 
10  İnan, , a.g.e , s. 5 
11    Philip W. Goetz vd., “Oğuzlar”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 17, 15. Baskı,  İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 43    
∗      mezar üzerine toprak yığılarak yapılan küçük tepe 
12  İnan, , a.g.e, s. 10 
13  İnan, , a.g.e, s. 6 
14   Philip W. Goetz vd., “Moğollar”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 16, 15. Baskı,  İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 173 
∗ Orta Asya’yı oluşturan büyük platonun kuzeydoğusundaki dağlık bölge 
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hakimdi. Şamanizm ise  İslam’da ve Budizm’de birçok izler bırakarak Sibirya 

ormanlarında ve Altay dağlarında barınabildi. 15 

İslam’ı kabul eden Türkler, Şamanizm’den kalan birçok inanç, gelenek ve 

ayinleri yeni dinlerinde alttan alta sürdürdüler. Orta Asya’yı terk etmeyen diğer 

Şamanist hakların aksine Türklerin Hazar Denizi’nin kuzeyinden ve güneyinden 

batıya ve güneybatıya göçleri, onların yeni kültürlerle yoğun bir şekilde 

karşılaşmasını sağlamıştır. Bu şekilde Şamanizm ile yeni dinlerin özellikle de 

İslam’ın bir araya gelmesi sonucu ilginç sentezler ortaya çıkmıştır.16 Bu konuda bir 

diğer önemli nokta da farklı Türk toplumlarının İslam’ı farklı tarihlerde kabul etmiş 

olmalarıdır. Daha erken Müslüman olmuş toplumlara sonradan Müslüman olmuş 

Şamanistler’in katılmaları birçok Şamanist geleneğin canlanmasıyla 

sonuçlanmıştır.17  

Örneğin, Dede Korkut Kitabı’ndan da anlaşıldığına göre, X. yüzyılın 

başlarında İslam’ı kabul etmeye başlayan  ve XI. yüzyılın başlarında tamamen 

Müslüman olan Selçuklu Oğuzlarında, XV. yüzyılda bile birçok Şamanist gelenek 

korunmuştur. Selçuklu Oğuzlarında rastlanan Şamanist geleneklere şu örnekler 

verilebilir: matem töreninde ölünün bindiği atın kuyruğunu keserek kurban etmek, 

aygır kesip aş vermek, ağacı kutlu saymak gibi... Oğuzların  torunları olan bugünkü 

Anadolu Türklerinde de Şamanist inanç ve geleneklerin derin izlerine 

rastlanmaktadır.18  Şamanların yer altına iniş ve gökyüzüne çıkış hikayeleri pek çok 

Anadolu halk destanında önemli yer tutar.  Geyikli Baba’nın geyiklerle birlikte 

yürümesi ve geyiğe binmesi motifi, Şaman dualarında da neredeyse aynen vardır.19 

Benzer şekilde Hacı Bektaş Veli’nin şahin olarak uçup gitmesi, Karaca Ahmed oğlu 

Hacı Doğrul’un doğan biçimine bürünmesi Şamanist köklerle ilişkilendirilebilir.20  
                                                 
15   İnan, , a.g.e, s. 12 
16  Tolga Ersoy, “Şaman ve Şamanların Göçü”, Toplumsal Tarih Dergisi, 7. sayı, Temmuz 1994, 

s.10 
17   İnan,  a.g.e., s. 204 
18     İnan, a.g.e., s.207 
19   Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı,  İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
20   Philip W. Goetz vd., “Şamanizm”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
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Anadolu halk kültüründeki alkarısı (albastı) efsanesi; uzun ömürlü olması için 

çocuklara Yaşar, Durmuş, Satılmış, Satı gibi adlar vermek; türbelere, kutlu ağaçlara 

ve çalılara paçavra parçaları bağlamak; hastalık dolayısıyla çocuğun adını özel bir 

törenle değiştirmek; kötü ruhlardan korunma amacıyla iyi satta olsunlar demek gibi 

gelenekler de birçok Şamanist inancın günümüze kadar sürüp geldiğini 

göstermektedir.21  

Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi Şamanizm, Orta Asya halklarında 

ve eski Türklerde sadece bir inanç sistemi olarak değil, farklı dinlerin içinde de 

görülebilen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Orta Asya’ya ulaşan 

tüm dinlerden etkilenen ve onları etkileyen Şamanizm’in izleri, İslami motifler 

taşıyan destanlarda da açıkça görülmektedir.22 Sonuç olarak, yüzyıllar boyunca Türk 

toplumlarının sosyal ve kültürel yaşamının ayrılmaz bir parçası olan Şamanizm’in 

uzun bir süre yeni dinlere direndiğini, Anadolu halk kültüründe derin kökler saldığını 

ve izlerinin günümüze dek ulaştığını söyleyebiliriz.  

2.3.  İslam Öncesi Türk Toplumlarında Şaman’ın Kimliği   

İslam öncesi Türk toplumları Şaman sözcüğünü bilmemekteydi. Avrupa bilim 

dünyasında XVIII. yüzyılda kabul edilmiş olan Şaman sözcüğü, Rusların Kuzey 

Sibirya’daki Tunguzlardan öğrendikleri bir sözcüktür.23  Şamanist olan Kırgız 

Kazaklarının Şamanları için kullandıkları bakşı veya baksı sözcükleri de Budizm’den 

alınmış  sözcüklerdir.  Eski Türkler Şamanlarına kam derlerdi. 24 Tunguz- Mançu 

dilinde yer alan ve bilen kişi anlamında kullanılan şaman  adının, Türk 

topluluklarında aynı anlamda kullanılan kam sözcüğünden bozularak türediği 

yönünde savlar vardır. Sözcüğün Mançu dilinde taşıdığı  sıçramak, dövünmek,  coşku 

içinde olmak  gibi anlamlar da şamanın ayin davranışlarıyla ilişkilidir. 25 

                                                 
21  İnan,  a.g.e., s. 207 
22  Ersoy,  a.g.e., s. 11 
23   İnan,  a.g.e., s. 74 
24  İnan, a.g.e., s. 75 
25    Philip W. Goetz vd., “Şaman”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, Ana 

Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
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Türk toplumlarındaki Şamanlarla ilgili yazılı tanımlara ancak XI. yüzyılda 

İbn Sina∗ ve İranlı şair Marvazi’de rastlıyoruz.26 Daha sonraki bölümlerde verilecek 

örneklerden de görüleceği gibi, Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t Türk adlı 

eserinde  de Şamanların işlevlerinden birçok yerde bahsedilmektedir. 

İslam öncesi Türk toplumlarında Şamanlar kadın veya erkek olabilirdi. İlksel 

toplumların ilk örgütlenme aşamalarının anaerkil niteliği Şamanların kişiliğine de 

yansımıştır. En eski Şamanların kadın veya anaerklilik uyarınca görevlendirilmiş, 

kadın gibi davranması gereken bir erkek olduğu düşünülmektedir. Özellikle Asya 

toplumlarında erkeklerin Şaman olabilmesini destekleyen en önemli özellik kadınsı 

olmalarıdır. Örneğin Yakut Türklerinde Şaman özel cüppesi bulunmadığı zaman 

kadın giysisiyle ayin yapardı. Ataerkil geleneklere çok bağlı olan Kırgız-Kazak 

Şamanları bile bazı törenlerde kadın kılığına bürünürlerdi. Daha geç dönemlerde  

Orta Asyalı Müslümanlar arasında saçını tıraş etmek dinsel bir gösterge sayıldığı 

halde bazı Şamanlar bir tutam uzun saç bırakırlardı. Yine ataerkil özellikler taşıyan 

Moğollar arasında da, hanların törenine katılan tek kadın, en önde giden kadın 

Şamandır. 27 

İslam öncesi Türk toplumlarında Şaman’ın kimliği ile ilgili bir diğer nitelik  

Ak Şaman - Kara Şaman ayrımıdır. Ak Şamanlar, Şaman elbisesi taşımazlar ve davul 

kullanmazlardı. Kötü ruhlara ve yeraltı tanrılara ayin yapmazlar, kanlı kurbanlar 

vermezlerdi. Sadece gündüzleri iyi ruhlara kansız kurban ayinleri yaparlardı.28 Ak 

Şamanların Kara Şamanlardan daha kutsal sayılması,  ak rengin Şamanizm’in önemli 

tanrılarından Tanrı Ülgen'in simgesi olduğundan da kaynaklanabilir. Ak Şamanlar 

halk tarafından çok sayıldıkları halde Kara Şamanlar kadar iş görmezlerdi. İnsanlar, 

ayin yaptırmak için çoğunlukla Kara Şamanlara giderdi. Çünkü insanlar daha çok 

yeraltının tanrılarından korkarlar ve Kara Şamanlar aracılığıyla onların 

                                                 
∗      En büyük İslam bilginlerinden biri olarak kabul edilen  filozof ve hekim.  
26   Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Çev: Lale Arslan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 

Şubat 2001, s.60 
27    Philip W. Goetz vd., “Oğuzlar”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 17, 15. Baskı, İstanbul, 

Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 41  
28  İnan , a.g.e., s. 84 
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kötülüklerinden korunmaya çalışırlardı.29 İlk Şaman’ın Ak Şaman olduğunu ve Kara 

Şaman’ın sonradan ortaya çıktığını ileri süren araştırmacılar olmuştur. Şamanların bu 

şekilde ikiye ayrılması daha geç dönemlere ait bir olgu olabilir.30 

Nitelikleri ne olursa olsun Şamanlar, insanların ruhlarla karşılaşmak zorunda 

oldukları olaylarda çok farklı işlevler üstlenirdi. Örneğin Eski Türklerde kurban 

sunma, sadece bir hayvanın öldürülmesi değil, aynı zamanda insan ruhuna benzeyen 

bir ruhun yola salınması işlemidir ve bu olayda Şaman’ın görevi, kurban adama veya 

kurbanı öldürmekten daha çok hayvanın ruhuna gökte rehberlik etmektir. Ruhları 

yatıştırmak için ne yapılması gerektiğini söylemek, çoğunlukla hayvan biçiminde 

olan putları hazırlamak, hangi hayvanların tanrılara adanacağını bilmek de Şaman’ın 

görevleridir.31 

Bu şekilde toplumsal hayatın odağında yer alan Şaman, aynı zamanda 

toplumun bilgi ve gelenek dağarcığının koruyucusu, bir ölçüde de yaratıcısıdır. Orta 

Asya topluluklarında han, hakan, kağan gibi adlarla anılan siyasal önder ile 

toplumsal sürekliliği ve sağlılığı korumakla yükümlü Şaman arasında bir tür 

işbölümü oluşmuştur. Zamanla hanın konumu yükselmiş, Şaman ise daha çok öteki 

dünya ile ilgili konularda etkinliğini sürdürmüştür. Bununla birlikte XVI. ve XVII. 

yüzyıllarda bile Orta Asya’da bazı Şamanların savaşlarda önderlik görevi üstlendiği 

bilinmektedir.32  

Şaman, toplumsal yaşamda olduğu gibi kişisel yaşamın önemli anlarında da 

karşımıza çıkmaktadır. Şifa verir, ölülerin ruhlarına yol gösterir, hamile kadınların ve 

lohusaların başucunda dururdu. Şaman, doğacak çocukların ruhlarının, doğumdan 

önce nerede bulunduklarını ve annelerinin bedenine nasıl girdiklerini bilirdi. Bu 

bilgileri sayesinde doğum sürecini yönlendirir, ruhları seçer ve onların insan 

vücuduna girişlerini kolaylaştırırdı. Doğumun esrarıyla yüz yüze geldiği gibi, yeni 
                                                 
29   İnan , a.g.e, s. 84 
30  Eliade,  a.g.e., s. 218 
31  Jean Paul  Roux, “Şamanizm, Hayvansal Yaşamda Tinsel bir Deneyim”, Tarih ve Toplum 

Dergisi, Çev: Işık Tandoğan-Abel, S: 29, Mayıs 1986, s.55 
32  Philip W. Goetz vd., “Şaman”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, 15. Baskı, İstanbul, Ana 

Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s. 229 
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doğmuşların geleceğini de okuyabilirdi. Görevlerinin arasında çocuğa ismini vermek 

de vardı. 33 

Daha önceden de belirtildiği gibi, Şaman’a verilen bu görevler ve yetkiler, 

ruhlar ile ilişki kurabildiği içindir. Şaman, her şeyden önce zoomorf ruhların 

dünyasına girebilmelidir. Bu nedenle Şaman adaylarının eğitimleri sonunda yapılan 

sınavlarda hayvansal deneyimler büyük önem taşımaktadır. Kendisine verilen görev 

ve yetkilerle bağdaşır şekilde Şaman, hayvan postları veya deriden uzun bir giysi 

giyer, boynuzlar takar, pençeleri taklit eden eldivenler kullanır, hayvanları 

simgeleyen birçok süslerle donanırdı. Hayvanların davranışlarını taklit edip, 

dillerinden anladığını göstermeye çalışırdı. Yardımcı ruhları çağırıp, düşman ruhlarla 

kavgaya tutuşurdu. Bazen bir yılan gibi yerde kıvrılarak sürüklenir, bazen de bir 

kuşun kanat çırpmasını taklit ederdi. Bu hayvansal deneyimler sırasında Şaman’ın 

insan olmaktan çıkarak hayvanlaştığı ve adeta karma bir yaratığa dönüştüğü kabul 

edilirdi. Bu deneyimler sırasında Şaman’ın kişiliği öylesine zenginleşirdi ki, aynı 

anda veya sırasıyla birçok değişik hayvanın fiziksel özelliğine ve dolayısıyla 

doğasına sahip olabilir ve bu farklı doğaları yansıtabilirdi. Böylece tüm hayvan 

türlerinin Şaman’a açık olduğu düşünülürdü, bu yüzden de Şaman tüm doğanın dilini 

anladığını söylerdi. 34 

Bu şekilde, Şaman’ın  birçok hayvanın temsilcisi olarak karşımıza çıkması, 

Sibirya ve Orta Asya’nın göçebe toplumlarının yaşayışları açısından şaşırtıcı 

değildir. Gerçekten de bu toplumların hayvan kökenci/ hayvandan türeyiş 

efsanelerinin yanı sıra, eski dönemlerden kalma dikme taşlar veya kayalar üzerinde 

de birçok öğeden oluşmuş karma yaratıkların betimlerine rastlanmaktadır. Örneğin 

bazı heykellerin vücudu insan, ağzı aslan, boynuzları geyik, saçları yılan 

biçimindedir.  

Görüldüğü gibi doğayla iç içe yaşayan ve totemci örgütlenmeye dayanan eski 

Türk toplumları Şamanizm’in yeşermesi ve Şaman kimliğinin gelişmesi için en 
                                                 
33  Roux, a.g.e., s.55 
34  Roux, a.g.e., s.56 
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uygun zemini sağlamışlardır. Bu toplumlarda Şaman’ın, insanların ruhlarla 

karşılaşmak zorunda olduğu her olayda yetkili olduğu ve hem toplumsal hem de 

kişisel hayatı ilgilendiren birçok görevler yüklendiği görülmektedir. 

2.3.1.   Şaman’ın Mitolojik Kökeni  

Şamanın mitolojik kökeni kesin olarak belli olmamakla birlikte aşağıda 

aktarılan iki  örnekte de görüleceği gibi, Şaman’ların kökeniyle ilgili efsanelerin 

çoğu doğrudan doğruya Tanrı’yı veya onun temsilcisi olan kartalı devreye sokar.  35 

Yakutların inançlarına göre Şamanlar, yeryüzüne bir kartal tarafından 

getirilirdi. Şaman olacak bir çocuğun ruhu, çocuk daha doğmadan bir kartal 

tarafından yenirdi. Bu ruhu yiyen kartal, bundan sonra güneşli bir bölgeye göç 

ederdi. Ortası büyük bir çayırlıkla kaplı olan bu bölgede, güneşin ışıkları solmaz ve 

her zaman pırıl pırıl parlarmış. Tam bu çayırların ortasında ise kırmızı bir çam, bir 

gürgen bir de kayın ağacı varmış. Kartal, bu ağaçların üzerine gelir ve yumurtasını 

bıraktıktan sonra gidermiş. Yumurta, bir süre ağaçların üzerinde kaldıktan sonra 

yarılır ve içinden bir çocuk çıkarmış. Ağaçların altında da bir beşik bulunurmuş. 

Çocuk, yumurtadan çıkar çıkmaz hemen bu beşiğin üzerine düşer ve orada 

büyümeye başlarmış. Bu mitosa göre iyi Şamanlar kırmızı çam üzerindeki 

yumurtadan, kötü Şamanlar ise gürgen ağacı üzerindeki yumurtalardan çıkarlarmış. 

Yumurtadan çıkan bu Şamanlar tüm yaşamları boyunca Kartal Ana tarafından 

korunurlarmış. Bu kartal onların her işlerinde büyük bir yardımcı olurmuş. 36  

Buryatların∗ anlattıklarına göre ise çok önceleri ne hastalık ne de ölüm 

varmış. Zamanla kötü ruhlar yeryüzüne çıkıp insanlara kötülük getirmeye 

başlamışlar. Bunun üzerine Tanrı, insanlara yardım etsin diye gökten bir kartal 

göndermiş. Kartal, yeryüzüne inmiş ve insanların arasına gelmiş. Onlarla anlaşıp 

birleşmek istemiş fakat ne o insanların ne de insanlar onun dilini ve düşüncesini 

                                                 
35  Eliade, a.g.e.,  s. 95 
36  Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, I. Cilt, 4. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2003, 

s.595-596 
∗     Budizm ile Şamanizm’in karmaşık bir bileşimini  geliştiren Moğol halklarından biri.   
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anlayabilmişler. Kartal bakmış ki olmayacak, çaresiz yine göğe dönmüş ve Tanrı’ya 

olduğu gibi her şeyi anlatmış. Tanrı başka bir yol düşünmüş ve kartala şöyle bir 

tavsiyede bulunmuş: “İn yeryüzüne ve karşına çıkacak ilk insanı, senin dilini 

anlayabilecek bir Şaman yap”. Bunun üzerine kartal, yine kanatlarını açmış ve 

yeryüzüne inmiş. Bir ağacın altında uyuyan bir  kadın görmüş. Bu kadını kocasından 

ayırmış ve onunla yaşamaya başlamış. Kadın kartaldan hamile kaldıktan sonra 

kocasına dönmüş. Ayı ve günü dolunca da bir erkek çocuk doğurmuş. Çocuk 

büyüyünce yeryüzünün en büyük Şaman ve bütün Şamanların atası olmuş. 37 

 2.3.2. Şamanlığa Seçilme 

Devlet olarak örgütlenmemiş eski Türk toplumlarında Şaman’ın seçimi 

genellikle ölmüş ataların ruhları tarafından bildirilir. Örneğin bazı Sibirya 

toplumlarında Şamanlık görevinin devri dededen toruna, yani her iki kuşakta bir 

yapılır. Bir kuşağın atlanması ekonomik ve toplumsal açılardan da yarar sağlar. Bu 

şekilde her iki kuşaktan birine, Şamanlık görevinin üstlenmeyi engellediği işleri 

yüklenme fırsatı doğmuş olur.38  Aynı şekilde Güney Sibirya’da yaşayan Buryatlarda 

Şamanlık genellikle kalıtsaldır, ama tanrıların seçimiyle veya bir kaza sonucunda 

Şaman olunduğuna da rastlanır. Örneğin, tanrılar Şaman olacak kişiyi başına yıldırım 

veya taşlar düşürerek seçebilirler. Şaman olacak kişinin yıldırımla seçilmesi aynı 

zamanda Şamanlık güçlerinin kaynağının gökte olduğunu gösterir. Bu nedenle bazı 

Şamanların giysisi veya davulu üzerinde yıldırım figürleri çizildiği görülmektedir.39 

Altaylılarda da Şaman seçimi genellikle kalıtsal miras yoluyla yapılmaktadır. 

Çalışmanın ilk bölümünde de sözü edildiği gibi, Türk toplumlarında da kendi isteği 

ile Şaman olanlar var. Ancak bunlar kalıtsal miras yoluyla seçilen Şamanlara göre 

daha az saygı görür ve daha aşağı düzeyde sayılırdı. 40  

Görüldüğü gibi, Sibiryalı toplumlarda ve eski Türk toplumlarında Şamanlığa 

seçilme genellikle kalıtsal miras yoluyla yapılmaktadır. Şaman olacak kişinin bilinen 
                                                 
37  Ögel, a.g.e. I. Cilt, s.596 
38  Perrin,  a.g.e., s. 34 
39  Eliade, a.g.e., s. 38 
40  Eliade, a.g.e., s. 39 
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bir Şaman’ın soyundan gelmesi gerekir. Ölmüş Şaman ataların ruhlarında biri kişiyi 

Şaman olmaya zorlar. Kişi, önce bu ruhun zorlamalarına direnir ancak  Şaman 

olmayı ısrarla ret ederse delirir.41 Şaman belirtileri göstermeye başlayan gencin ailesi 

bunu engellemeye çalışır. Çünkü Şamanlar genellikle ücretsiz ayin yaparlar ve 

kazançları çok az olur. Çocuklarından biri Şaman olan aile, bir işçi kaybetmiş sayılır. 

Bütün zorluklara rağmen Şaman olmakta ısrar eden kişi, ruhların adları, dualar, 

Şaman atalarının soy ağaçları, ayinlerin kuralları ile ilgili eğitim alması için yaşlı bir 

Şaman’ın yanına gönderilir42. Bu eğitim sürecinin sonunda genç Şaman’ın bütün 

yakınları toplanır ve kam bakşı toy denilen bir ayin düzenlenir. Bu ayin, yaşlı 

Şaman’ın gözetimi altında genç Şaman tarafından yapılır. Bu ayinin sonunda genç 

Şaman adayı Şamanlık görevine kabul edilmiş sayılır. 43 

Şamanlığa girişte yaşanan esrime deneyimlerinin içeriği çok çeşitli ve zengin 

olmakla birlikte, genel olarak şu durumlar görülebilir: bedenin parçalanması ve tüm 

iç organların yenilenmesi; göğe çıkıp ruhlarla veya tanrılarla konuşma; yeraltına inip 

ruhlarla ve özellikle ölmüş Şamanların ruhlarıyla konuşma; çeşitli dinsel 

açıklamalara  ve meslek sırlarına muhatap olma.44 Örneğin Sibirya’daki Yakutlarda 

tümüyle doğaüstü olarak nitelendirilebilecek bir sınama geçerlidir. İnanışa göre, 

baygınlık sırasında adayın veya kopyasının bedeni öteki dünyada parçalara ayrılır. 

Ruhlar bedendeki kemikleri sayarlar. Ancak bir fazla kemiğe sahip olan Şaman 

olabilir.45 Bu sınamadan sonra adayın Şaman olabileceğine karar verilirse bir dağ 

veya tepeye çıkılır. İhtiyar bir Şaman göreve sadakat yemini niteliğinde olan duayı 

söyler, Şaman adayı da onun sözlerini tekrarlar. Bu yemin duası şöyledir: 

“ Zavallıların koruyucusu, yoksulların babası, öksüzlerin anası olmağa and içiyorum. Yüksek 

dağ tepelerinde bulunan ruhlara saygı göstereceğim; and ediyorum ki onlara candan bütün 

varlığımla hizmet edeceğim. Bunların en büyüğü ve en kudretlisi, üç bölük ruhların amiri olan, dağ 

tepesinde yaşıyan, şamanlar tarafından Sustuganah Ulu Toyon tesmiye olunan Tanrıya, onun büyük 

                                                 
41  İnan, a.g.e., s.76  
42  İnan, a.g.e., s.76 
43   İnan, a.g.e., s.76  
44  Eliade, a.g.e., s. 56 
45  Perrin, a.g.e., s. 43 
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oğlu Uygul Toyon’a karısı Uygul Hatuna...bunların sayısız ailelerine ve uşaklarına saygı göstermeğe, 

hizmet etmeğe söz veriyorum.”  46 

Şamanlığa girdikten sonra her Şaman’ın hayvan ana denilen bir koruyucu 

ruhu olur. Özellikle Orta Asya ve Sibirya Türklerinde çok yaygın olan hayvan ana 

ongunu, bütün toplumun atası ve koruyucusu olarak kabul edilen hayvan ata 

ongunundan farklıydı. Hayvan ana yalnızca belirli bir Şaman’ın koruyucu ruhuydu 

ve bu ruh Şaman’a hayatı boyunca yardım ederdi. Şaman’a, esrime halinde 

bulunduğu zaman öteki dünyadan  haber verenler de bu ruhlardır. Hayvan ana, 

Şaman’ın herhangi bir hayvanda cisimlenen canı veya eş ruhu olarak da 

düşünülebilir. Bir bakıma Şaman, bu ruhla bir hayvanda bedenleşir. Bu hayvanın 

hayatıyla Şaman’ın hayatının birbirine bağlı olduğu,  hayvan ana ölürse Şaman’ın da 

öleceği kabul edilir. Örneğin iki rakip Şaman’ın hayvan anaları  kavga edebilir ve 

birbirini öldürebilirler.47 Bu nedenle ruhları küçük ve önemsiz hayvanlar olan 

Şamanların değerleri de toplum içinde azdı. Fakat Şaman olgunlaştıkça yeni bir 

hayvanı hayvan ana olarak alabilirdi. İyi hayvan analar boğa, aygır, geyik, kartal ve 

ayıydı; daha zayıf  hayvan analar  ise kurt ve köpekti. 48 

Özetle, İslam öncesi Türk toplumlarında Şamanlığa seçilme, ataların 

ruhlarının zorlaması ve Şamanlığa çağrılma belirtileriyle başlayan; ciddi bir eğitim 

ve sınama süreçleriyle devam eden; hayvan ananın belli olması ve yeni Şaman’ın 

toplum tarafından resmen tanınması ile sona eren uzun ve kapsamlı bir süreçtir. 

2.3.3.  Şaman’ın Görevleri  ve Şamanist Ayinler 

Toplumu ve kişileri ilgilendiren her konuda sorumluluk taşıyan Şaman’ın 

yerine getirmesi gereken belirli görevleri vardır. Bu görevler topluluğun bulunduğu 

gelişme aşamasına ve inanç sisteminin diğer özelliklerine göre değişmekle beraber 

Şaman’ın ilgilendiği başlıca konular şöyle sıralanabilir: Kurban kesmek, kehanette 

                                                 
46   İnan,  a.g.e., s.77 
47   İnan, a.g.e., s. 81 
48   Ögel, a.g.e., Cilt I,  s.36 
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bulunmak, fal bakmak, büyü yapmak,  ruhlarla ilişki kurarak toplumun çözemediği 

sorunlara çözüm bulmak, ölünün ruhunu öteki dünyaya göndermek, avdaki 

şanssızlığı ortadan kaldırmak, ağır hastalıkları tedavi etmek gibi...Bu konularda 

insanların yararına olacak sonuçlar elde etmek için Şamanlar değişik ayinler 

yaparlar.  

Doğaçlamaya dayalı olarak yapılan Şamanist ayinler, kesin ve katı bir düzene 

bağlı değildir. Şaman’ın kendisi bile ayin sırasında ne okuyacağını, ayine nasıl bir 

yön vereceğini bilmez. Çünkü ayinde okunacak duaları Şaman’ın koruyucu 

ruhlarının belirlediğine inanılır. Bu nedenle Şamanlar, seleflerinin okuduklarını 

ezberlemek ve tekrarlamak zorunda olmadığı gibi49 , ayin sırasında söylediklerinin 

anlaşılması da gerekmez. Nitekim Şaman dualarında anlamı anlaşılmayan sözcükler 

ve cümleler,  etkisi en güçlü sözler olarak kabul edilir.50 Şamanist ayinlerde kanlı 

veya kansız kurban bulunması gerekir. Kanlı kurban olarak erkek hayvanlar tercih 

edilirdi. Kansız kurbanlara örnek ise saçı saçma, ağaçlara ve şaman davuluna paçavra 

bağlama, ongun  yedirme (ongunların ağızlarını yağlama), ateşe yağ atma ve şarap 

serpme verilebilir. Kansız kurbanların en önemlisi ise ıdık olarak adlandırılan ve 

ruhlara bağışlanarak başı boş salıverilen hayvanlardır.51 Şamanistler, ayinler 

sırasında ruhlara bağışlanan bu kurbanlarla dünyanın dengesini ve insanların 

huzurunu koruduklarına, düzensizlikleri ve acıları önlediklerine, sorunlara çare 

bulabileceklerine inanırlardı. Şamanist ayinler, aşağıdaki örneklerde de görüldüğü 

gibi toplumsal ve kişisel hayatın  her alanında karşımıza çıkmaktadır. 

Ölülerin ruhlarını mezarlarına kadar götürüp etkisiz hale getirmek için 

yapılan ayinlerde Şaman ölülerin ruhlarına ruh kılavuzluğu yapardı. Benzer şekilde, 

kurban edilen hayvanın ruhunu da öteki dünyaya götürmek zorundaydı. Altay 

Tatarlarının Şamanları  ayinlerini genellikle geceleri düzenler, çünkü öteki dünyanın 

                                                 
49  İnan, a.g.e., s.120 
50  İnan, a.g.e.,  s.145 
51  İnan, a.g.e., s. 98 
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geceleri daha kolayca açığa çıktığına, ruhların gece harekete geçtiğine ve 

öldürdüğüne inanılırdı. 52 

Avla ilgili ayinler, özellikle avcılıkla geçinen toplumlarda çok önem 

taşımaktadır. Sibiryalı avcı topluluklarda, Şaman’ın varlığı avı olumlu etkilemek 

üzerine kuruludur. Bu ayinlerde Şaman, av hayvanlarının yakalanabilmesi için 

hayvan ruhlarıyla işbirliği yapardı. Örneğin Baykal Gölü dolaylarında yaşayan 

Sibiryalı Buryatlara göre, rengeyiklerinin ve balıkların ruhları vardır. İnsanların bu 

hayvanları öldürebilmeleri için, Şaman’ın, av mevsiminden önce düzenlenecek bir 

ayinle, önce bu ruhlara sahip olabilmesi gerekir. 53 

Şamanların koruyuculuk görevleri gereği yaptıkları ayinler de 

vardır.  Tunguzların Şamanları, topluluğun yaşadığı toprakların sınırlarına görünmez 

engeller dikerdi. Kuşların havayı gözetim altında tuttuğuna, balıkların ırmakların 

girişini koruduğuna, dört ayaklıların ormanda kol gezdiğine inanılırdı.  54 

Mevsimlerle ilgili ayinlere örnek olarak baharın gelişiyle ilgili olanlar 

verilebilir. İlk ürünün bağışı ayinleriyle birlikte kötü ruhlardan korunmak amacıyla 

yapılan sonbahar ayinleri de önem taşımaktaydı.55 Yakutlarda yapılan ayinlerinden 

en büyüğü Şamanlık mesleğine girenler için yapılan ayinleridir.56 Tüm toplumu 

ilgilendiren bu tür ayinlerde Şaman, özellikle yerleşme biçiminin dağınık olduğu 

topluluklarda, toplumsal yaşamın canlandırıcısı işlevini de üstlenir. 57  

Toplumsal ayinlerden başka kişiler için yapılan özel ayinler de vardır. 

Bunlardan biri yeni ev yapmak için seçilen yerde yapılan ayindir.58 Hastalığı başka 

                                                 
52  Perrin, a.g.e., s. 84-85 
53  Perrin, a.g.e., s. 72 
54  Perrin, a.g.e., s. 77 
55   İnan, a.g.e.,  s.102 
56   İnan, a.g.e., s.116 
57  Perin, a.g.e., s. 71 
58   İnan, a.g.e., s.117 
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bir nesneye veya hayvana göçürme de kişiler için yapılan özel ayinlerden biridir. 

Özel ayinlerden en önemlisi de ruhlardan birine ıdık  bağışlarken yapılan ayindir.59 

Şaman, ayinlerde yaptığı esrik yolculuk sırasında gökyüzüne çıkar veya 

yeraltına inerdi. Göğe yolculuğu sırasında kartal, ördek, kaz, kuş, geyik, at ,ayı, kurt 

gibi çeşitli hayvanlardan yardım alır ve Evren Ağacı’nı merdiven olarak kullanırdı. 

Özellikle at Şaman’ın binek hayvanı ve kurbanlık hayvan olarak önem kazanmıştır. 

Yukarıda adı geçen hayvanlardan biri aynı zamanda Şaman’ın hayvan anası olurdu. 

Şaman bu hayvanların biçimine bürünerek gökyüzüne çıkar,  tanrılardan veya 

ruhlardan gerekli şeyleri alır ve insanların isteklerine çare bulurdu.  

 Bazı ayinlerdeyse Şamanlar yeraltına indiklerini ve orada gezdiklerini temsil 

ederlerdi.60 Göğe çıkışa göre yeraltına iniş daha zor ve tehlikelidir. Şamanlar yeraltı 

yolculuğuna mağara, kuyu, çukur, yerdeki bir delik, pınar, ağaç kütüğü ve kökleri 

gibi bir yerden başlarlardı.61 Yeraltına giden bu kapılara Altaylılarda yerin bacası adı 

verilirdi. Yeraltında dolaşan Şamanlar, bu kapıdan yerin altına girerlerdi.62 Bu 

yolculuk sırasında Cehennem üzerindeki kıl köprüden geçtiklerini; günahlı 

Şamanların sayısız iskeletlerini gördüklerini; karanlık tanrılarına, yılanlara, ejderlere, 

canavarlara rastladıklarını anlatırlardı.  

 2.3.4. Şaman Elbisesi ve Davulu 

2.3.4.1. Şaman Elbisesi 

Düzenledikleri ayinlerin geçerli olabilmesi için Şamanlar özel elbiseler 

giymek zorundaydı. Bu nedenle Şaman elbiseleri kutsal ayinlerin ayrılmaz bir 

parçasıdır.  Bu elbiselerin işlevi, Şaman’a hayvan biçiminde yeni ve sihirli bir beden 

vermektir.63 Şaman elbisesi, Şaman’ın esrik yolculuğu sırasında biçim değiştirme 

                                                 
59   İnan, a.g.e., s.107 
60   İnan, a.g.e., s.107 
61   Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, Haziran 2002,  s. 69 

-70 
62   Ögel, a.g.e., Cilt II,  s.252  
63   Eliade, a.g.e., s.186 
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yeteneğine sahip olduğuna işaret etmektedir.64 Böylece Şaman, bu elbiseyi giymekle 

sıradan insanların yaşadığı dünyayı aşıp öteki  dünyayla ilişki kurmaya hazırlanmış 

olur.  65 

Şaman elbisesi incelendiğinde, Şamanizm’in felsefesini ve efsanelerini ortaya 

çıkardığı görülür.66 Eski Türk toplumlarındaki Şaman elbiseleri, totemizmin izlerini 

taşımaktadır. En eski ve en özgün Şaman elbiseleri, kuş ya da hayvan şekillerini 

taklit ederek yapılırdı.67 Bunlar o toplumun koruyucusu kabul edilen hayvan atayı 

temsil ederdi. Diyebiliriz ki Şaman elbisesinin ilk ve en önemli amacı, bir hayvan 

atayı sembolleştirmek ve o hayvanı temsil etmekti. Orijinal ve bozulmamış Şaman 

elbiselerinde, baş süslerinden ayakkabının süslerine kadar aynı hayvanın belirtileri ve 

işaretleri görülür. Böylece elbise tek bir hayvanı temsil ederdi. Elbise üzerinde asılan 

süsler ve çıngıraklar da, yine aynı hayvanın derileri ve kemiklerinden yapılırdı. 68 

Şaman elbiseleri için öykünülen başlıca üç hayvan kuş, geyik ve ayıdır; ama 

kuşun ayrı bir yeri vardır. Ruhun kuş biçiminde olması, bir başka deyişle kuşların ruh 

simgesi olması, Türk mitolojisinde yaygın olarak görülen bir özelliktir. Bu nedenle 

hemen bütün Şaman giysilerinde kuş tüyleri bulunur. Bu giysilerin tasarımı ve yapısı 

da bir kuşun biçimini taklit etmeye çalışır. 69  

Örneğin Tunguzların inancına göre kuş, giysinin öteki dünyaya yolculuk için 

mutlaka gereklidir ve giysi hafif olduğunda öbür dünyaya daha kolay ulaşılır.70 

Altaylıların ve diğer bazı Sibirya halklarının Şamanları da giysilerini baykuşa veya 

kartala benzetmeye çalışırlar.71 Yakutlarda anlatılan bir hikayeye göre ise kartal, 

ağaçlar üzerinden uçarken kanatlarından bir kısmını atar ve Şaman’a  bu kanatla 

                                                 
64   Çoruhlu, a.g.e.,  s.71 
65   Eliade, a.g.e., s.177 
66   Eliade, a.g.e., s.176 
67  Ögel, a.g.e., Cilt I, s.29 
68   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.36- 37 
69   Eliade, a.g.e., s.186-187 
70   Eliade, a.g.e., s.187 
71   Eliade, a.g.e., s.186 
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uçmasını söylermiş. Şaman da bu kanatları alıp göğe uçarmış.72 Burada Şaman’ın 

mitolojik kökeninin efsanelerde çoğunlukla kartalla ilgili olduğunu hatırlayabiliriz.  

Şaman elbisesinde yer alan kuş tüyleri, deri parçaları, hayvan kemikleri, 

örgüler, kumaş parçaları ve diğer süs parçaları Şamanların ruhlar dünyasında 

bulunduğunu varsaydıkları bütün varlıkların sembolleridir. Örneğin elbisenin 

yakasında sıralanan dokuz küçük kukla Tanrı Ülgen’in dokuz kızını, küçücük 

elbiseler onların elbiselerini, demir veya başka madeni şeyler küpelerini temsil 

ederdi. Şaman’ın kötü ruhlarla savaşmak için kullandığı yayın ve diğer silahların 

sembolleri küçücük yay ve çıngıraklardır. Aynı şekilde ay, güneş, yıldızlar, kötü 

ruhlar, Tanrı Erlik’in dünyasında yaşayan yılanlar ve kurbağalar da Şaman’ın 

elbisesinde temsil edilirler.73 Örneğin Altaylılarda Şaman’ın giysisinde birçok 

demirden nesne vardır. Bunların arasında özellikle kötü ruhları korkutmaya yarayan 

küçük bir yay ve oklar dikkat çeker. Giysinin yakalığına da başları birer baykuş 

tüyünden bebekler ve çıngıraklar dikilir. Bunlar Tanrı Ülgen’in kızlarını ve bu 

kızların seslerini temsil ederler. 74 

Hayvan atanın kemiklerinin ve tüylerinin üzerinde yer aldığı Şaman elbisesi 

kutsaldı ve Şaman’ın hizmet ettiği ruhların isteğine göre dikilirdi. Belirli kurallara 

uyularak kadınlar tarafından dikilen elbise, manyak takdis etme töreniyle ruhların 

incelemesine ve onayına sunulurdu.75  Elbiseyi giymeye hak kazanan Şaman hem 

kendi atasını temsil eder hem de istediği zaman hayvan atanın şekline girebileceğini 

gösterirdi. Böylece Şamanlık görevini yapmak ve ayinleri yönetmek için gerekli yeni 

bir bedene girmiş sayılırdı. 

2.3.4.2. Şaman’ın Davulu 

Şamanlar için elbiseden sonra en önemli kutsal nesne davuldur. Ayinlerin 

önemli öğesi olan davulun birçok işlevi ve karışık bir simgeselliği vardır. Şaman’ın 

                                                 
72   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.37 
73   İnan, a.g.e., s.92 
74   Eliade, a.g.e., s.183 
75   Çoruhlu, a.g.e., s.71 
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havada uçmasını sağlamak, ruhları çağırmak ve hapsetmek, gürültüsüyle Şaman’ın 

işine yoğunlaşmasını ve öteki dünyayla ilişki kurmasını sağlamak davulun işlevleri 

arasındadır.76 “Karada gezerken davul at, tokmak kamçı; sulardan geçerken davul 

kayık, tokmak kürek; göklere çıkarken binilecek kuş olurdu.” 77 

Şamanların davul sahibi olmaları da tıpkı giysi sahibi olmaları gibi koruyucu 

ruhların emriyle olur. Giysi ve davulun süsleri, biçimi ve diğer özellikleri bütünüyle 

bu ruhlar tarafından belirlenirdi. Hiçbir Şaman kendi isteği ile davul yaptıramaz, 

yaptırdığı davulu koruyucu ruh ve ruhlar tarafında kabul edilmedikçe             

kullanamazdı. 78 

2.4. Şamanizm’de Evren ve Tanrı Anlayışı 

 2.4.1. Evren Anlayışı ve Evren Ağacı 

Şamanizm’de Evren gökyüzü, yer ve yeraltı olarak üçe ayrılmıştır. 

Gökyüzünde iyi ruhların, yeryüzünde insanların, yeraltında da kötü ruhların 

bulunduğuna inanılırdı. İyi ruhların başında Tanrı Ülgen, kötü ruhların başında Tanrı 

Erlik isimli tanrılar vardır. Bunlar yaşayan insanlar gibi aile düzeni kurduklarından 

eşleri, çocukları ve yardımcıları vardır. İnsanları yaratan, koruyan bütün iyi ruhlar ve 

tanrılar, Evrenin üst katlarına yerleşmişlerdi. Alt katlarda da insanlara zarar vermek 

isteyen kötü ruhlar ve yeraltı tanrıları yaşardı.  

Evren canlı bir organizma olarak görülmüş ve hayatın tükenmez bir şekilde 

belirmesinin sırrı, Evren’in kendini ritmik ve sürekli bir şekilde yenilemesine 

bağlanmıştır. Evren’in kendini yeniden diriltme yeteneği, simgesel olarak ağacın 

hayatıyla ifade edilmiştir.79  Bu nedenle Evren’in üç katmanının birbirine Evren 

Ağacı ile bağlı olduğu kabul edilirdi. Bütün Evren katlarında dolaşabildiğine inanılan 

Şaman, davulunu onun odunundan yapar, davulunun üstünde bu ağacın resmini çizer 
                                                 
76   Eliade, a.g.e.,  s.199-200 
77   İnan, a.g.e., s.95 
78   Inan, a.g.e., s.94 
79   Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Gece Yayınları, Aralık 

1991 ,s.126 
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ve ayinlerde bu ağaca tırmandığına inanırdı.80 Örneğin Altaylıların Şaman’ı 

ayinlerde, gövdesine belli sayıda basamaklar oyulmuş bir kayın ağacına tırmanırdı. 

Burada kayın Evren Ağacı’nı simgeler, basamaklar da Şaman’ın göğe yolculuğunda 

geçmek zorunda olduğu gökyüzü katlarını temsil ederdi.81 

Ağaç simgesi sadece Evren’i simgelemek için değil, aynı zamanda hayatı, 

gençliği, ölümsüzlüğü, bilgeliği ifade etmek için de kullanılmıştır. 82  Dolayısıyla 

Evren Ağacı, birçok toplumun geleneğinde Evren’in sürekliliğini, yeniden doğuşu ve 

doğurganlığını ifade eder; yaratılış, canlılık, verimlilik, sırra erme, mutlak gerçeklik, 

ölümsüzlük, kader  kavramlarının sembolü olarak kullanılırdı. Bu nedenle Hayat ve 

Ölümsüzlük Ağacı olarak da bilinir. Evren Ağacı, efsanelerde ve tasvirlerde kadın, 

hayvanlar, süt, yemişler, kaynak gibi birçok  tamamlayıcı simgelerle zenginleşmiş 

olarak karşımıza çıkar.83  

Mitolojik olarak Evren Ağacı yeryüzünün tam ortasında, yeryüzünün 

göbeğinin bulunduğu yerde yükselir; dalları da Tanrı Ülgen’in sarayına sürünür. Bazı 

toplumlarda dallarının göğe değdiğine, köklerinin de yeraltı dünyasına daldığına 

inanılır.84  Sibirya Tatarlarına göre Evren Ağacı’nın bir eşi de yeraltında bulunur. 85 

Bazı toplumlarsa üç Evren Ağacı sayarlar: birincisi göktedir; insanların ruhları kuşlar 

gibi onun dallarına konmuştur ve doğacak çocuklara can vermek üzere yere inmeyi 

beklerler; ikincisi yeryüzünde; üçüncüsü de yeraltındadır.86 Altay mitolojisine göre 

gökyüzüne doğru çok büyük bir çam ağacı yükseliyordu. Gökleri delip çıkan bu 

ağacın tepesinde ise Tanrı Ülgen otururdu. Şaman davullarında resmedilen bu ağacın 

kökleri dünyadan değil, göğün başladığı yerden başlıyordu. Gökteki bir dağ veya 

                                                 
80   Mircea Eliade, Şamanizm, Çev: İsmet Birkan, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, Kasım 1999, 

s.302 
81   Mircea Eliade, Şamanizm, Çev: İsmet Birkan, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, Kasım 1999,  

s.10 
82  Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Gece Yayınları, Aralık 

1991, s.127 
83  Mircea Eliade, Şamanizm, Çev: İsmet Birkan, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, Kasım 1999, 

s.304 
84   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.111 
85   Eliade, a.g.e., s. 303 
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tepe üzerinde bulunan bu ağacın dokuz dalları vardı. Ağacın bir yanında ay ve diğer 

yanında da güneş bulunurdu. 87  

Altay bölgesinde kayın ağacından türeme inancı yaygındır. Altay Türklerine 

göre insanlar türediği zaman Umay Ana ile birlikte iki kayın ağacı da yere inmişti. 

Ölümsüz Şamanlar gökteki ağaçtan, ölümlü Şamanlar ise yerdeki kayın ağaçlarından 

türemişlerdi. Ölümsüz Şamanların ağaçları asla solmazken ölümlü Şamanların 

ağaçları soluyordu.88 Benzer şekilde Yakutların inanışına göre de Şamanların canı 

gökteki kutlu ağacın dallarında biter. Şaman anasının karnında iken bu ağaçtaki kut 

(can) yere inip Şaman olacak çocuğun bedenine girer.89 Gençler Şaman olmaya 

niyetlenince hemen bir ağaç dikerler ve bu ağaç büyüdükçe de saygınlıkları artardı. 

Şaman’ın ölümü ile birlikte ağacı da yok edilirdi. Bu inanış Yakut mitolojisinde 

anlatılan şu hikayeye dayanmaktadır: Tanrı gökte ilk Şaman’ı yarattığı zaman, onun 

evinin kapısının önüne sekiz dallı bir ağaç dikmişti. Gökteki Şaman ebediyen 

yaşadığı için, onun ağacı da solmadan ve çürümeden ebediyen dururmuş. Gökteki bu 

ebedi ağaç zamanla büyümüş ve her tarafa dal budak salmış ve Tanrı’nın 

çocuklarının hepsi de bu ağacın dallarına saklanıp onun himayesine girmişlerdi. 

İnsanların ruhları da bu ağacın dalları arasında uçuşur dururlarmış. Bir insan 

doğduğu zaman, bu ağacın dalları arasından kuş şeklinde bir ruh gelir ve insana can 

verirmiş.90 Yakutlarla benzer şekilde Sibirya toplumları da doğumdan önce 

çocukların ruhlarının küçük kuşlar gibi Evren Ağacı’nın dallarında beklediklerini ve 

Şamanların gidip onları oradan getirdiklerini söylerler.91 Bu şekilde her çocuğun 

ruhu, doğumdan önce bir kuş şeklinde gökten gelip kadının karnına girerdi. 92    

Evren Ağacı motifi şaman davullarında ve Şamanlarla ilgili hikayelerde 

görüldüğü kadar ilk insanın türemesiyle / yaratılışıyla ilgili efsanelerde de karşımıza 

çıkmaktadır. Ağaçtan türeme inancı Yakutlarda da görülmektedir. Onlara göre yerin 

                                                 
87   Ögel, a.g.e.,Cilt I, s.90 
88   Ögel, a.g.e., Cilt  II, s.482 
89   İnan, a.g.e., s. 84 
90   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.93-94 
91   Eliade, a.g.e.,  s.305 
92   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.559 
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göbeğinde sekiz dallı bir ağaç yükselir. Bu ağaç bir tür ilk cennettir, çünkü ilk insan 

orada doğmuş ve yarı yarıya ağacın gövdesinden çıkan bir kadının sütüyle 

beslenmiştir.93 Yakut Türklerinin millî destanı olarak kabul edilen Er Sogotoh’ta ilk 

insan, nereden geldiğini düşünmüş ve bu konuda gün geçtikçe kafasını yormaya 

başlamış. Nasıl doğduğunu, nasıl dünyaya geldiğini düşünür gezermiş. Bir gün 

kendine şöyle söylenmeye başlamış:  

”Eğer gökten düşseydim, o zaman kar ve buzla örtülü ve buzdan bir adam olurdum. Güney, 

kuzey, doğu ve batı yönlerinden birinden gelseydim, o zaman ben de ağaç ve çayırların izleri olur ve 

bunlar da rüzgarlarla uçuşurdu. Yok yerin en derinliklerinden gelseydim, elbette ki o zaman çamur ve 

toz içinde kalırdım!” 

  İlk insan böyle düşüne düşüne kala kalmış. En sonunda şu karara varmış:  

“Beni doğursa doğursa, yine Büyük Ana Kübey Hatun doğurmuş olmalıdır. Çünkü onun 

içinde bulunduğu ağacın içinden sütler akar.”  

İlk insan ağacın karşısına gitmiş ve şöyle demiş: 

 “Beni doğuran ana sen olmalısın! Beni yaratıp meydana getiren anne sen olmalısın!”  

Ağaç ilk insana, ilk insan da ağaca bakmış ve sonunda adam, bu ağacın kendi 

annesi olduğunu anlamış ve şöyle demiş:  

”Ben yetim bir çocuk iken, sen beni büyüttün! Ben küçük bir çocuk iken, sen beni adam 

ettin!” 94 

Türk boylarının kökenleri hakkında söylenen efsanelerde de ağaç önemli yer 

tutmaktadır. Bir Uygur efsanesinde Uygur hakanlarının ağaçtan türedikleri anlatılır.95 

Oğuz destanlarında da ağaçtan türeme efsanesinin izlerine rastlanır. Buna göre Oğuz 

                                                 
93   Eliade, a.g.e., s.305 
94   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.96-97 
95    Ögel, a.g.e.,Cilt I, s.88 
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Han bir sefer dönüşünde, savaşta ölen bir askerinin eşi ağaç kovuğunun içinde bir 

oğlan doğurmuştu. Oğuz Han bu çocuğu evlat edindi ve ona ağaç kovuğu anlamına 

gelen Kıpçak  adını verdi. Oğuzlar’ın Kıpçak boyunun ismi de buradan 

gelmektedir.96  

Yukarıda aktarılan özelliklerinin yanı sıra Evren Ağacı, birçok toplumda 

karşımıza Yazgılar Kitabı niteliğinde de çıkmaktadır. Ostyaklar∗ ve Sibiryalı 

Tatarların efsanelerine göre tanrılar yeni doğan çocuklarının kaderlerini bir Yazgılar 

Kitabı’na yazarlar. Ostyaklar yedi katlı göksel bir dağın üstünde bir tanrıçanın 

oturduğunu ve yeni doğan çocukların yazgılarını yedi dallı bir ağaca yazdığına  

inanırlar. Bu yüzden de iyi bir Şaman, topluluğun geleceğini ve insan ruhunun 

yazgısını sorgulayabilmek için Evren Ağacı’nın tepesine ulaşabilmelidir. Birçok 

Şamanist geleneği sürdüren Osmanlı Türklerinin inanışına göre ise Hayat Ağacı’nın 

bir milyon yaprağı olup her birinin üzerine bir insanın yazgısı yazılmıştır ve her 

insan öldüğünde ağaçtan bir yaprak düşer.97 

2.4.2. Tanrı Anlayışı 

Şamanist efsanelerden ve ayinlerinden anlaşıldığına göre Şamanistler, 

Tanrı’nın gökyüzünde bulunduğuna inanmaktaydılar. Ancak Şaman bazı dualarında 

bu gökteki bir tanrıya hitap ediliyorsa da bu dualar incelendiğinde bir tanrı 

ifadesinin tek tanrılı dinlerdeki Tanrı sözcüğüyle aynı anlamı taşımadığı görülür.   

Kâşgarlı Mahmûd,  Şamanistlerin kullandığı tengri sözcüğü konusunda: 

“Kâfirler-Allah’ın gazabı üzerlerine olsun-göğe tengri derler, aynı zamanda azametli 

gördükleri herşeyi, örneğin bir dağı ya da bir ağacı da tengri olarak adlandırır ve 

önünde secde ederler.“ 98 demektedir. İbn Fazlan Seyahatnamesi’nde bu konuda yer 

alan bilgilere göre eski Şamanist Türkler çeşitli doğa güçlerine, atalarının ruhlarına 

                                                 
96   İnan, a.g.e., s.65 
∗      Obi ırmağı havzasında avcılık ve balıkçıla geçinen Batı Sibirya halkı. 
97   Eliade, a.g.e., s. 306 
98   Kâşgarlı Mahmûd, Divânü Lugâti’t- Türk, Çev: Seçkin Erdi- Serap Tuğba Yurteser, , İstanbul,  

Kabalcı Yayınevi, Mayıs 2005,  s.551 
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ve kendilerine etki eden herşeye taparlar; ancak göğün tanrısının diğer tanrılardan 

daha büyük olduğuna inanırlardı.99 Dağları ve ırmakları ruh sahibi olarak gören 

Şamanist Türkler, benzer şekilde göğü de yüksek ve büyük bir ruh olarak 

algılamışlardır. 100 Nitekim Eski Türkçe’de tengri sözcüğü hem göze görünen gök  

hem de tanrı anlamına gelmektedir.101  Bir başka ifadeyle, eski Türkçe’de gök  ve  en 

büyük ruh  kavramları tek bir sözcükle  ifade edilmiştir. Çünkü her iki kavram da 

sonsuzluğu çağrıştırıyordu.102  Eski Şamanist Türklerde görülen Gök Tanrı kültü’ü de 

buradan kaynaklanmıştır. 

2.4.3. Göksel  Tanrılar ve  Ruhlar 

2.4.3.1. Gök Tanrı 

Orta Asya’daki topluluklarda ve bu bağlamda devlet kuran Türk 

toplumlarında  Gök Tanrı kültü bulunmaktadır. Özellikle VI-VIII. yüzyıllar arasında 

yaşayan Göktürklerde Gök Tanrı kültü  gelişmiş ve olgunlaşmıştır.103 Ancak bu 

konuda İbn Fazlan Seyahatnamesi’nde şu bilgiler aktarılmaktadır: 

 “Şu noktaya dikkat etmek de lazımdır ki, çok tanrılı bütün dinlerde de olduğu gibi eski 

Şamanist Türk toplumları da bütün tanrıların üzerinde bir Gök tanrıya inanırlardı. Fakat bu tanrı 

onlara göre pasiftir. İnsanın hayatı üzerinde etkili olanlar diğer tanrılardır.” 104   

Nitekim Şamanist inançlara göre Gök Tanrı yaratılıştan sonra göğe çekilmiş 

ve temsilci olarak başka tanrıları yeryüzüne göndermiştir. Bununla birlikte 

insanlardan tamamen uzaklaşmamıştır ve darda kaldıklarında insanlar yine ona 

başvurmaktadır. 105 Örneğin Orhun yazıtlarında, Türklerin başarı ve zafer 

                                                 
99  Ramazan Şeşen, İbn Fazlan Seyahatnamesi Tercümesi, İstanbul, Bedir Yayınevi, 1975, s.78, 

s.131 
100   İnan, a.g.e.,  s.28 
101   İnan, a.g.e.,  s.28 
102   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.149 
103   İnan, a.g.e.,  s. 26 
104  Akpınar, a.g.e.,  s. 21 
105   Mircea Eliade, Kutsal ve Dindışı, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Gece Yayınları, Aralık 

1991, s.97-98 
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kazanmalarını sağlayan, onları felaketten koruyan Gök Tanrı’nın adı birçok yerde 

tekrarlanmaktadır. 106  

Bilindiği gibi bugün kullandığımız gök sözcüğü, eski Türklerde kök şeklinde 

kullanılmış ve gök rengini ifade etmiştir. Kök Tengri ve Kök Türk ifadelerindeki kök 

sözcüğü de gök rengini anlatmaktadır. 107 Gök / mavi renk, kutsal göğün olduğu 

kadar, Tanrı’nın da bir sembolüydü. Kutsal sayılan veya Tanrı ile ilgili olduğu 

düşünülen şeyler gök renginde tasvir edilir/ betimlenir veya gök sözcüğü ile birlikte 

anılırdı. 108 

 2.4.3.2. Güneş ve Ay Tanrıları 

Orta Asya toplumlarında çok eski çağlardan beri güneş ve ay kültlerinin 

bulunduğu bilinmektedir. 109 Şamanistlere göre güneş ve ay ile kötü ruhlar mücadele 

ederler, kötü ruhlar bazen güneş ve ayı yakalayıp karanlık dünyasına sürüklerler. 

Güneş ve ay tutulmalarının sebebi budur. Böyle zamanlarda Şamanlar, kötü ruhları 

korkutmak ve güneşle ayı onların elinden kurtarmak için bağırıp çağırırlar ve davul 

çalarlardı.110  

Güneşi ana, ayı ata gören Altaylı Şamanistler güneşe ant içerlerdi ve ateşin 

güneşi temsil ettiğine inanırlardı. 111 Elbiselerinde görülen demirden veya gümüşten 

halkalar da güneşi sembolize ederdi.112 Yakutlara göre ise güneş ve ay iki kardeştir, 

her ikisi de tanrıdır. Bu nedenle Yakut masallarındaki büyük kahramanlar güneş ve 

ayın koruması altında bulunurdu. 113 

 

                                                 
106  Nejat Diyarbekirli, Hun Sanatı,  1. Baskı, İstanbul, M.E.B Yayınları, 1972 ,s.82 
107   Ögel, a.g.e., Cilt  II, s.152 
108   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.42 
109  İnan, a.g.e., s.29 
110   İnan, a.g.e., s. 29 
111  İnan, a.g.e., s.29 
112  İnan, a.g.e., s. 29 
113   İnan, a.g.e., s.29 
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2.4.3.3. Tanrı Ülgen 

Şamanların dua ve ilahilerinde adı geçen en büyük Tanrı Ülgen’dir. Bazı 

toplumlarda Tanrı Kuday olarak da anılan 114 Ülgen, bütün varlığı yaratan, her şeyi 

bilen ve iyilik eden bir tanrıdır. Ay ve güneşin ötesinde, yıldızların üstünde yaşadığı 

anlatılır.  Ateşi insanlara veren, ocakları tutuşturan ve iyi ruhları yöneten tanrıdır. 115 

Gökyüzünün yedinci, dokuzuncu ya da on altıncı katında oturduğu belirtilmektedir. 

İnsan şeklinde tasavvur edilen Ülgen’in, gökyüzündeki sarayında altın bir tahtta 

oturduğu anlatılır. Onun huzuruna gidecek yolda yedi veya dokuz engel bulunur ve 

bu engelleri ancak Şaman aşabilir.  116  

Ülgen, ayı ve güneşi hareket ettiren, beyaz bulutları bir ülkeden bir ülkeye 

aşıran ve bütün doğa olaylarını yöneten tanrıdır. odur Gökten dökülen rahmet 

yağmurları onun ağzından akan salyalar olarak görülür.117  

Ülgen, Şamanist efsanelerde bütün varlıkların ve Evren’in sahibi olarak 

görülmüyor. O daha çok ikinci derecede ve yardımcı bir tanrıdır.118  Konuşmalarının 

hepsinde derin bir fikir ve felsefe vardır. İnsanların takip etmesi gereken adalet 

kanunlarını, erdemli olmanın yollarını, söylenecek iyi sözleri, iyi işleri, iyi 

düşünceleri, yalancı ve aldatıcı kötü ruhlardan kaçınmayı öğretir. 119 

Ülgen’in hizmetindeki iyi ruhlar arasında Yayık, Suyla, Karlık  vardır. 120 

Bunlar Şaman göğe çıkarken ona rehberlik eden ve kötü ruhlardan koruyan yardımcı 

tanrılardır. Bu yüzden şamanın eşlikçileri olarak da bilinirler. Utkucu denilen bir 

diğer yardımcı tanrı ise Şaman’ın kurbanını Ülgen'e ileten ve Ülgen’in elçisi sayılan 

                                                 
114  İnan, a.g.e ., s.31 
115  İnan, a.g.e., s. 32 
116   İnan, a.g.e., s. 32 
117   İnan,  a.g.e., s.33 
118   Ögel, a.g.e.,  Cilt I,  s.437 
119   Ögel, a.g.e.,  Cilt I, s. 427 
120   İnan, a.g.e., s. 33 
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ruhtur. Utkucu yeryüzüne inmez, Şaman’ı gökte karşılar ve onun dileklerini Ülgen'e 

ulaştırır. 121 

Ülgen çoluk çocuk babasıdır, yedi oğlu ve dokuz kızı vardır. Ülgen'in 

bedeninden ayrıldığı kabul edilen oğulları ve kızları için de ayinler yapılır ancak bu 

ruhlar için ongunlar yapılmaz.  122 

2.4.3.4. Akkızlar 

 Ak sözü Altay Türkçesinde cennet anlamına gelirdi. Cennette oturan tanrılara 

da rengi ve ruhu apak anlamına gelen Aktu (Aklılar)  denirdi. 123  Temizlik, parlaklık, 

beyazlık anlamında kullanılan Ak’lık, Altay Şamanizm’de tanrıçalara özgü bir renk 

olarak görülürdü. 124 

Beyaz renk birçok destanda ve tasvirde Tanrı Ülgen’in rengi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Güney Sibirya'da yaşayan Altay Türklerinin Maaday-Kara destanında, 

gugu kuşlarının sesinden beyaz renkli çiçekler açılır ve böylece bu kuşların Tanrı 

Ülgen’in olduğu anlatılır. Çünkü beyaz çiçek, beyaz renk Ülgen’e aittir.125 Ülgen’in 

kızlarına da Ak Kızlar anlamına gelen Ak Kıstar veya Kıyanlar denir. Özel isimleri 

bilinmeyen bu kızlar,  Şaman’ın ilham perileridir ve yalnızca Şaman onlarla ilişki 

kurabilmektedir. Akkızlar için Şaman ilahilerinde "ay (gibi) kulağıma kişi olup 

söylüyorsunuz" denilmektedir:  

"Ay kulagıma kişi boplu 

Ayıtıp bereten edinger..." 126 

 Daha önceki bölümlerde de söz edildiği gibi, bu kızları temsilen kukla 

biçiminde yapılan ongunlar Şaman’ın elbisesine iliştirilmektedir. Daha önce de 

                                                 
121   İnan, a.g.e ., s.34 
122   İnan, a.g.e ., s.33 
123   Ögel, a.g.e.,  Cilt  I, s.571 
124   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.570 
125   Zühre İndirkaş, Türklerde Hükümdar Tacı Geleneği, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 

2002, s.23 
126   Inan, a.g.e., s. 33-34 
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bahsedildiği gibi, bu şekilde Şaman elbiselerinde sıralanan dokuz küçük kukla 

Ülgen’in dokuz kızını, küçücük elbiseler onların elbiselerinin, demir veya başka 

şeyler onların küpelerini temsil eder. 127 

2.4.3.5. Umay ve Diğer Tanrıçalar 

Şamanistlerin tanrılar sisteminde, Akkızlardan başka birkaç iyi dişi ruh / 

tanrıça daha vardır. Altaylılarda Umay, Ana Maygıl ve Ak Ana; Yakutlarda Ayısıtlar 

bunların belli başlılarıdır. 128 Altaylıların yaratılış efsanesine göre Tanrı, yaratma 

gücünü ve ilhamını Ak Ana’dan almıştır. Ana Maygıl, ulusu koruyan bir dişi ruhtur 

ve  ulus anası olarak da anılır. 129 Ayısıtlar bereketi ve refahı sağlayan yaratıcı dişi 

ruhlardır.130 Umay Tanrıça kültü ise birçok Türk toplumunda görülmekte ve farklı 

anlamlarda karşımıza çıkmaktadır.   

Umay kültünün kökeni ve kaynakları tartışmalıdır. Görüşlerden birine göre 

Umay sözcüğü Sanskritçe’den gelmektedir ve bu nedenle bu tanrıçanın Hint kökenli 

olduğu ileri sürülmüştür. Başka bir görüşe göre Umay’ın kaynağı Çin kültüründe 

yaşayan kutsal kuşlardan biridir. Bu kutsal kuş İran mitolojisinde Hüma ya da 

Hümay, Türklerde ise Kumay kuşu olarak bilinmektedir. Kuşların Şamanizm’deki 

önemli yeri hatırlanırsa, Umay kültünün kökeninin kutsal bir kuş olduğu 

düşünülebilir. 131 

Umay adına Türk edebiyatında ilk kez VIII. yüzyıldan kalma Göktürk 

yazıtlarında rastlanır. 731 yılında dikilen Kültegin yazıtında∗, Bilge Hakan anasının 

çocuklarına karşı gösterdiği sevgi ve şefkatten bahsederken  “Umay gibi anam” 

diyerek anasını merhametli tanrıça Umay’a benzetmiştir :  

                                                 
127   İnan, a.g.e ., s. 92 
128   İnan, a.g.e., s.34 
129   İnan,  a.g.e., s.39 
130   İnan, a.g.e.,  s.37 
131   Zühre İndirkaş, “Türklerde bir Kadın Tanrı; Umay”, Toplumsal Tarih, İstanbul, Mayıs 1995, 

s.46 
∗      Göktük komutanı Kültigin’in adına ölümünden sonra 731 yılında  Bilge Kağan tarafından Türkçe 

ve Çince olarak dikilen yazıt.  
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“Babam hakan öldüğü vakit küçük kardeşim Kül Tegin yedi yaşında idi. Umay gibi anam 

hatun sayesinde küçük kardeşim Kül Tegin er-kahraman adını aldı.” 132 

Orhun yazıtlarından bir diğeri olan ve 726 yılından kaldığı kabul edilen 

Tonyukuk yazıtında Tonyukuk∗∗, düşmanı çok kalabalık görüp kaçanlara cesaret 

vermek için 

 “Galiba Tanrı Umay, kutsal yer ve su (ruhları bize) yardımcı oluverdiler. Niye 

kaçıyorsunuz?”  

demektedir. Göktürk vatanına saldıran düşmanlar, Umay Ana ve yer-su 

ruhlarının yardımıyla  yenilmiştir (tangri, Umay, yer-sub basa berti). 134 Burada 

Umay’ın savaşa gidenlere yardımcı olan tanrısal güçlerden biri olduğu 

anlaşılmaktadır.   

Benzer şekilde, Moğollarda da Uma Hatun kültünün var olduğu, savaşa 

hazırlanırken bu Uma Hatun’a kurbanlar sunulduğu bilinir. 135 Anlaşılıyor ki 

Moğollarda da Umay bu anlamda savaşa gidenleri koruyan bir dişi tanrı olarak 

görülüyordu. 

Moğolistan’da Ulan Batur çevresinde bulunan bir kiremitte Umay’ın adı 

Kögmen kutsal dağı, iduk yer sub ve han tengri’den sonra geçmektedir. Bununla 

ilgili olarak, Umay’ın gökle bir çift oluşturabileceği yönünde görüşler ileri 

sürülmüştür.136 

                                                 
132   İnan,  a.g.e., s.36 
∗∗    Doğu Göktürklerin bağımsızlıklarını yeniden kazanmasında ve güçlenmesinde önemli rol 

oynamış olan devlet adamı.   
133   İnan,  a.g.e., s.48 
134 Zühre İndirkaş, “Can Göknil’in Umay Tanrıçaları Üzerine İkonografik Bir Not”, Sanatsal 

Mozaik,  Yıl:3, Sayı: 31, Mayıs 1998, s.70 
135   Zühre İndirkaş, “Türklerde bir Kadın Tanrı; Umay”, Toplumsal Tarih, İstanbul, Mayıs 1995,  

s.46 
136  İndirkaş, a.g.e., s.46 
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Altın Göl yanında bulunan bir mezar yazıtında İsmim Umay Beg’dir şeklinde 

bir yazıya rastlanmıştır. Bu yazıdan kutsal varlığın adının, erkek çocuklara ad olarak 

da verilebildiği anlaşılmaktadır. 137  

Güney Sibirya ve Orta Asya Türk halklarının kültürü konusundaki 

araştırmalarıyla tanınan W. Radolff’un Proben külliyet serisinin IX. cildinde 

yayımlanan Sagay metinlerinde Imay (Umay) üç yerde geçmektedir. Bu metinlerde 

Şaman davulundaki resimler anlatılırken iki kayın ağacının resmi hakkında şöyle 

denilmektedir: “İlk başta Ülgen atamızdan türediğimiz zaman bu iki kayın ağacı 

Umay ana ile beraber gökten inmiştir.” Görüldüğü gibi Tanrı Ülgen, Türklerin 

inancında çok önemli bir yeri olan kayın ağcı ile birlikte Umay’ı yeryüzüne 

indirmiştir. Yaşamın başlangıcında yer alan bu tanrıça, Altaylılarda çocukların ve 

hayvan yavrularının koruyucusudur.138 Nitekim yukarıda adı geçen Göktürk 

yazıtlarında da Umay’ın bu yönü açıkça görülmektedir. Şaman dualarında da 

Umay’a şu şekilde seslenilmektedir: 

 “Umay anam, sana aş veriyorum, ye! Geceleri bizi koruyor, gündüzleri bizi bekliyorsun! 

Mukaddes ayın adını anarak beyaz ineğin sütüyle seni besliyorum. Ellerin, masum kızların elleri gibi 

temizdir, hergün  seni takdis ediyoruz! Bizi sağ avucunda oynat, sağ memenle besle! Beşik 

bağlarımızı berk eyle! Küçük büyük kardeşler çoğalsın! Başımızın altındaki yastıklarımız dağılmasın! 

Yakalarımızdaki düğmelerimiz çözülmesin! Önümüzdeki ay parlasın, çevremizi güneş aydınlatsın: 

Köklerimizi şeytan koparmasın! Büyük yaradan yakarışımızı kabul etsin!...” 139 

Yakut Türklerinin Er Sogotoh efsanesinde de Doğum Tanrıçası Kübey 

Hatun’ un ilk insan Er Sogotoh’un anası olduğu anlatılır:  

“Ağaçta uçan kuşlar yorgun bitap olurdu 

Gelip bu sudan içen yeni kuvvet bulurdu. 

Bu kutsal ağacın da, bir sahibi var idi, 

Bir Dişi Tanrı idi, saçları da kar idi, 

Kendisi ihtiyardı, Göğsü de ap alaca, 

Görenle sanır idi, bir keklik gibi, kırca. 

                                                 
137   İnan,  a.g.e., s.36 
138  İnan,  a.g.e., s.27 
139   İnan,  a.g.e., s.69 
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Memeleri büyüktü, aşağıya sarkardı, 

Uzaktan bakan kimse, iki tulum sanardı, 

Aslındaysa bu ağaç, normal boyda, küçüktü, 

Ana-Tanrı gelince ona göre büyürdü. 

Büyürken sesler çıkar, gürültüyle esnerdi. 

Bu sesler yavaş yavaş, gittikçe genişlerdi. 

Er Sogotoh adlı er, “Yalnız yaşayan adam” 

Yakut Türklerinceydi, bu da bir nevi Adem, 

Düşünmüş, demiş beni kimler doğurdu diye! 

Bana bu canı verip, meydana koydu diye! 

Gitmiş sormuş ağaca benim anam kim diye! 

Elbet bir atam vardır, benim babam kim diye! 

Ağaç da dile gelip, soyunu sayıp dökmüş, 

Er Sogotoh hislenip, saygıyla dizin çökmüş! 

Gök Tanrısı Er-Toyon, onun babası imiş! 

Karısı Kübey-Hatun, onun anası imiş! “ 140 

Görüldüğü gibi Tanrıça Umay ile Er Sogotoh destanındaki Kübey Hatun, 

yaşamın başlangıcındaki işlevleri yönünden yakınlık göstermektedir.    

Kâşgarlı Mahmûd’un, umây sözcüğüne getirdiği açıklama şu şekildedir:   

“Doğum yaptıktan sonr kadının rahminden çıkan birşey (plasenta); bu bir keseye benzer ve 

‘çocuğun rahimdeki eşi’ olarak adlandırılır. Şu atasözünde de geçer: 141  umayqa tapınsa ogul bulûr: 

umây’a tapan kimse çocuk sahibi olur. Kadınlar bunu iyi bir alamet olarak kabul eder.”142  

 Bu konuda dikkat çeken bir diğer nokta da,  Müslüman olan Türklerde de 

kadınlar arasında çocuk sahibi olma konusunda Umay kültünün bir gelenek 

niteliğinde devam etmiş olduğudur. 143 

Yakutların inançlarında ogo ımıta denilen bir ruh vardır. Harfi harfine çocuk 

ımı’sı demektir. Bu ımı bir kuş şeklinde çocuğun başı üzerinde öter ve bununla 

                                                 
140  Ögel,  a.g.e., Cilt I, s.99 
141   Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s. 621 
142   İnan, a.g.e., s.36 
143   Zühre İndirkaş, “Türklerde bir Kadın Tanrı; Umay”, Toplumsal Tarih, sayı: 17, İstanbul, Mayıs 

1995,  s.47 
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çocuğun neslinin bereketli olacağını haber verir.144 Bir başka görüşe göre ımı 

sözcüğünün anlamı korunma silahı, tılsım, muska demektir. Yakut mitolojisindeki bu 

ımı  ruhunun Umay olduğu düşünülebilir. 145 

Yakut Türklerinde çocuk dünyaya geldiği gibi babası ebeye bir kadeh rakı 

sunar; toplananlara ziyafet verir. Ebe buğday unundan bir yemek yapar. Kadınlar bu 

yemekten yedikten sonra bir çukur kazıp son’u ve bu yemekten bir parçayı bir kap ve 

kaşıkla beraber gömerler. Bu Yakutlarda Ayısıtlara, Altaylılarda ise Umay’a verilen 

kurbandır. 146 

Çağımızda Şamanizm’e bağlı kalmış Yakutlarda Umay’ın uzantısı olan ve 

yaratıcı anlamına gelen Ayısıt sözcüğü ile adlandırılan ruhlara rastlanır.147  Bereket 

ve refah sağlayan bu dişi ruhlardan bazıları insan soyunun kadınlarını ve çocuklarını, 

bazıları da hayvanların dişilerini ve yavrularını korurlar. Ayısıtların temel işlevleri 

yaşam öge’lerini toplayıp birleştirmektir. Böylece kut’u oluştururlar, bunu ana 

karnındaki çocuğa üflerler ve ilk yaşam soluğunu verirler. Hamile kadınlar daima bu 

ruhların koruması altında bulunurlar. Yakut kadınlarına göre son  Ayısıt’ı simgeler. 

Kuğu kuşları Ayısıtların sembolü sayıldığı için bu kuşlara dokunulmaz. Doğumdan 

üç gün sonra son toprağa gömülür. 148 Nitekim etnografların verdikleri bilgilere göre 

Yakut kadınları bu son’u uğurlu sayarlar ve ona saygı gösterirler. 149 Kırgız ve Kazak 

kadınlarının da bu nesneye önem verdiklerini, toplu bir halde giderek yere 

gömdüklerini ve çevresini tütsüledikleri  bilinmektedir.  

Yüzyıllar boyu doğum, üreme tanrıçası olarak varlığını sürdüren Umay 

ölümle ilgili geleneklerde de varlığını korumuştur. W. Radloff’un “Proben” külliyeti 

serisinde Altaylara ait cenaze töreni sonrası şöyle anlatılır: “Defin törenine iştirak 

                                                 
144   İnan, a.g.e., s.35 
145   İnan, a.g.e., s.35 
146  İnan, a.g.e., s. 173 
147   İnan,  a.g.e.,  s.37 
148   İnan, a.g.e., s.38 
149   İnan,  a.g.e., s.38 
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edenler için evde et pişirilir, mezardan gelenler rakı içerken evin üstbaşı tarafına üç 

defa rakı saçarlar ki anamız İmay tarafınadır.” 150 

Sagaylar da ölüyü defin ettikten sonra eve dönüp yemeğe, içmeğe başlarlar. 

Sonra mezarın sağ tarafına ateş yakıp ölü aşı için kesilen hayvanların kemiklerini 

yakarlar. Ateşe rakı serperler ve yemek atarlar. Eve döndükten sonra yine yeme içme 

olur. Yemeğe başlamadan önce Umay’a, evin koruyucusu olan ruhlara saçı saçılır. 151 

Yukarıdaki satırlarda Umay’ın defin törenlerinde de adının geçmesi, bu 

tanrıçanın neden  aynı zamanda bazı toplumlarda ölüm meleği olarak görüldüğünü de 

açıklamaktadır. 152 

Yukarıda sözü edilen bilgiler ışığında bakıldığında, Umay Tanrıça’nın,  

Ülgen ya da Gök Tanrı ile başlayan Evrenin oluşumunun hemen ardından iki kayın 

ağacı ile birlikte yeryüzüne indiğini; insan ve hayvan soyunu sürdürmede dişiyi ve 

yavrusunu koruduğunu ve bir anlamda insanlığın varoluşunun ölüme dek kollayıcısı 

kimliğini yüzyıllar boyu üstlendiğini görüyoruz.153 Umay Tanrıça inancı, İslam 

dinine geçildiği ilk dönemlerde de kadınlar arasında çocuk sahibi olma isteği ile ilgili 

geleneklerde yaşamıştır. 

2.4.4. Yer- Su Tanrıları ve Ruhları 

Şamanistler doğadaki tüm varlıkların ve hatta cansız nesnelerin ruh sahibi 

olduğuna ve bu ruhların hakları korunmadığı takdirde, insanların kötü sonuçlarla 

karşılaşacağına  inanırlardı. Bunun için dağlarda, nehirlerde, demirci aletlerinde 

yaşayan bu ruhlara kurbanlar sunulurdu. Örneğin Altaylılar ve Yakutlarda, dağ 

                                                 
150 Zühre İndirkaş, “Can Göknil’in Umay Tanrıçaları Üzerine İkonografik Bir Not”, Sanatsal 

Mozaik, S: 31,  Mayıs 1998, s. 70 
151  İnan, a.g.e., s.185-186 
152   İnan,  a.g.e.,  s.35 
153  Zühre İndirkaş, “Türklerde bir Kadın Tanrı; Umay”, Toplumsal Tarih, S: 17, İstanbul, Mayıs 

1995,  s.47 



 45

ruhuna kızıl at kılı, ateş ruhuna veya küçük bir bebeğe birkaç damla tere yağ kurban 

olarak sunulduğu bilinmektedir. 154 

Yer-su adı altında toplanan ruhlar veya tanrılar koruyucu görevleri olmakla 

birlikte, güçleri bulundukları coğrafi bölgelerle sınırlı olan kültlerdir. Yer-su 

ruhlarının en önemli öğesi dağdır. Şamanist Türklerde dağ kültü Gök Tanrı kültüyle 

yakından ilişkilidir. Yüksek dağ tepelerinin göklere yakın bulunması ve uzaklardan 

mavi renkte görünmesi nedeniyle Tanrı’nın dağlarda oturduğuna inanılmaktaydı. 155 

Gök Tanrı kültüyle dağ kültünün bu yakın ilişkisi Hunlar devrinden günümüzdeki 

Altaylılara kadar devam eden Şaman ayinlerinden de anlaşılmaktadır.  Orta 

Asya’nın birçok yerinde Gök Tanrı’ya kurbanlar yüksek dağ tepelerinde 

sunulmaktaydı.  Hun hakanları da Çin’le yaptıkları sözleşmeler için bir dağın  

tepesinde kurban keserek yemin ederlerdi.  156  

Şaman dualarından anlaşıldığına göre, Şamanistler doğrudan doğruya dağın 

kendisine de ibadet ediyorlar ve onu canlı, her şeyi duyan bir varlık olarak 

görüyorlardı. Kutsal dağlar ve onların ruhları adına görkemli ayin ve törenler 

yapılırdı.157 Dağın kendi ruhundan başka dağ ruhlarına da inanılırdı.158  Dede Korkut 

Kitabı’nda, Şamanizm’deki dağ ruhları inancı doğrudan görülmese de dağın 

kutsallığına ilişkin inancın izleri görülmektedir.  159 

Yer-su ruhlarına ilişkin bir başka kutsallık ise  ormandır. Orman kültü ilkel 

toplulukların orman ürünleriyle ve avcılıkla geçindikleri dönemlerden gelmektedir. 

Orman ruhlarına her avcı kurban sunabilir, Şaman’ın aracılığına ihtiyacı yoktur. 

Tarım ve geniş bozkırlarda çobanlık ile geçinen toplumlarda orman kültü eski 

önemini kaybetmiş, orman tanrıları da kötü ruhlar sayılmıştır. Bununla beraber 

yaşam şartları ve dini anlayışları bakımından gelişmiş olan bazı toplumlar, orman 

kültünü yeni dinlerinde devam ettirmişlerdir.  Örneğin, Göktürkler ve Uygurlar 
                                                 
154   Diyarbekirli,  a.g.e., s.83 
155   İnan,  a.g.e., s. 48 
156   İnan,  a.g.e., s. 48-49 
157  İnan,, a.g.e., s. 51 
158   İnan,  a.g.e., s.51 
159   Ögel, a.g.e., Cilt II, s. 443 
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devrinde Moğolistan’da Türk egemenliğinin simgesi olan Ötüken ormanlarının  

Türkler tarafından kutsal sayıldığı bilinmektedir.  160  

Dağ ve orman kültlerinin yanı sıra ağaç kültü de en önemli Şamanist 

kültlerden biridir. Şamanistlerin en çok saydıkları ağaç kayın ağacıdır. Şamanların 

davullarında güneş, ay, yıldız, şimşek resimleri yanında kayın ağacı resmi de 

bulunur.161 Ağaç kültü ile orman kültü birbirine karıştırılmamalıdır. Nitekim 

ormanlardan çok uzak olan veya sık ormanları tanımayan Türklerde de ağaç kültü 

vardı. 162  

Eski Türklerin yaşadığı coğrafyalarda uçsuz bucaksız steplerin olduğu 

bilinmektedir. Bu steplerde topraktan, dağ geçitlerinde ise taş yığınlarından meydan 

getirilen suni tepelere höyük veya oba denilmekteydi. Bunların kutsal dağ ve 

tepelerin yerini tuttuğuna inanılırdı.163 Nitekim eski Türklerde ve Moğollarda oba 

kültü çok yaygındır.  

Yer-su ruhlarının sadece doğada değil, insanların yaşadığı yerlerde de 

bulunduğu kabul edilirdi. Örneğin Yakut Türklerinde ateş ve toprak ruhlarının evin 

gerçek sahibi olduğuna inanılırdı. Benzer şekilde Kırgız Türklerinde de evi koruyan 

ruhlara inanıldığı için ev sahibi olmak isteyenler önce bir ev duası yaptırmak 

zorundaydı. Nitekim,  “Bacası kırılmasın, eşiği kırılmasın, çatısı delinmesin, desteği 

direği olsun” sözleri ile biten bir ev duası günümüze kadar gelebilmiştir.  164 

Bu örneklerden başka daha birçok yer-su kültünün da bulunduğu 

unutulmamalıdır. Şamanizm’de ırmaklar, göller, kayalar ve doğadaki tüm cansız 

varlıkların da ruh sahibi olarak görüldüğü düşünüldüğünde, yer su ruhlarının ne 

kadar çok ve çeşitli olabileceği kolayca anlaşılır. 

 
                                                 
160   İnan, a.g.e., s. 62 
161   İnan, a.g.e., s.64 
162   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.489 
163   İnan, a.g.e., s. 59 
164   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.29 
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2.4.5. Yeraltı Tanrıları ve Ruhları 

2.4.5.1. Tanrı Erlik 

Ülgen Evren’in yaratılışını tamamladıktan sonra yalnızlığını gidermek için 

Erlik’i yaratır. Erlik, onun gibi ak ve temiz değildir. Ülgen’i sürekli kıskanır, onunla 

boy ölçüşmeye kalkışır. Genellikle Ülgen’e yenik düşse de artık dünyada iyilik ve 

kötülük ikilemi başlamıştır ve bu hep sürecektir. Tanrı Ülgen gökyüzünün üst 

katlarına çekilir. İnsanları buradan yolladığı elçiler ve kutsal hayvanlar aracılığı ile 

yönlendirmeye başlar.  

En büyük yeraltı tanrısı olarak bilinen Erlik, Şaman dualarında büyük bir 

canavar olarak tasvir edilir. Erlik insanlara ve hayvanlara her türlü kötülükleri yapar, 

onlara birçok hastalıklar göndererek kurbanlar ister. İstediği kurbanı vermeyen 

topluma veya aileye felaket ve ölüm gönderir. Öldürdüğü insanların canlarını 

yakalayarak yeraltındaki karanlık dünyasına götürür ve kendisine hizmetçi yapar. 165 

Erlik Türk destanlarında şeytanla bir tutulur. 166 Yaratılışı gereği, her zaman 

kendi isteğiyle kötü şeyleri seçer ve kötü işler yapar. Bilgisizdir, yıkıcıdır, 

kışkırtıcıdır, baştan aşağı kötülüktür. Ülgen’in halkını elde etmek ister ve eğer bunu 

yapamazsa insanları Ülgen’e karşı kışkırtır.  167 

Şaman dualarında Erlik müthiş bir canavar olarak tasvir edilir. O, atlet 

vücutlu bir ihtiyardır. Gözleri ve kaşları kömür gibi kapkara, çatal sakalı dizlerine 

kadar uzamış, yaban domuzunun azı dişlerine benzeyen bıyığı kulakları üzerine 

yerleştirilmiştir. Çenesi tokmağa, boynuzları ağaç köklerine benzer. Saçları kapkara 

ve kıvırcıktır.168     

 

                                                 
165   İnan,  a.g.e. , s. 39-40 
166  Ögel, a.g.e., Cilt I, s. 428 
167  Ögel,  a.g.e., Cilt I, s. 429 
168  İnan, a.g.e., s.40 
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2.4.5.2. Karakızlar 

İyi ruh Ülgen gibi, kötü ruh Erlik de çoluk çocuk sahibidir. Erlik’in 

Karakızlar denilen dokuz yaramaz kızı vardır. Bu kızların belli işleri yoktur, eğlence  

ve oyunla vakit geçirirler. Akkızlar gibi alımlı ve güzel değillerdi ama işveli ve 

cilveliydiler. Ülgen’e kurban sunmak için göğe çıkan Şamanların yolunu şaşırtmaya 

çalışırlar, kendi yataklarına çağırırlar. Yeraltına inen Şamanları kandırıp kendilerine 

çekerler ve ağlarına düşürürlerdi.Şaman görevini unutup cilvelerine aldanırsa başka 

ruhlar tarafından cezalandırılır. Onların kurbanı olan Şamanlar daha sonra Erlik 

tarafından öldürülürdü. Şaman dualarında utanmaz maskaralar olarak söz edilen bu 

kızlardan sadece ikisinin ismi bilinir. Bu isimler  sekiz gözlü Kiştey Ana ve Erke 

Solton’dur. 169 

2.5. Şamanizm'de Ongunlar ve Muskalar 

2.5.1 Ongunun Anlamı 

Şamanizm’in temelini oluşturan ongunlar, insanları koruduğuna ve doğadaki 

olayları yönettiğine inanılan ruhların ve tanrıların tasvirleridir. Şamanizm’de her 

varlığın ruhu olduğuna inanıldığı için dağların, hayvanların ve ünlü Şamanların 

tasvirleri de ongun sayılmıştır. 170 

Moğolların ongun, eski Türklerin de töz dedikleri bu tasvirler, hayvan veya 

insan şeklinde yapılmış putlar ve heykelciklerdi. Bunlar ağaçtan, keçeden, 

paçavralardan, kayın ağacı kabuğundan, hayvan derilerinden taştan, kemikten, 

madenden ve hatta çamurdan yapılırdı. Bu heykelcikler duvarlara, sırıklara asılır 

veya evlerde saklanırdı. Böylece bu putlar  bir kabilenin, bir soyun veya herhangi bir 

ailenin koruyucuları olurlardı. Belirli zamanlarda yapılan ayinlerde bu putlara 

                                                 
169   İnan,  a.g.e.,  s.40 
170   İnan, a.g.e., s.44 
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yemekler verilir ve saçılar saçılırdı. Benzer şekilde, ava veya önemli bir sefere 

çıkarken de bunlara saçı saçılır ve ağızlarına yağ sürülürdü. 171  

Töz, bugünkü Şamanist Türklerin lehçelerinde asıl, kök,menşe anlamlarına 

gelmektedir.  Eski Uygur ve Hakaniye lehçelerinde de aynı anlamlara rastlanmıştır. 

Bu anlamlardan yola çıkarak ongunların atalar ruhu hatırası olarak yapıldığı kabul 

edilmektedir. Nitekim Şamanistler, ongunları hakkında “bu babamın tözü, bu anamın 

tözü” derler.172 Benzer şekilde, büyük ve ünlü Şamanların ruhuna bağışlanan 

ongunlar yapıldığını da belirtmiştik. 

Altaylılar ve diğer bazı Şamanist toplumlar, töz sözcüğünü yalnız ongunları 

için kullanmazlar, bazı dağlara, Ülgen ve Erlik gibi iyi ve kötü ruhlara da töz 

derlerdı. 173 Benzer şekilde, Altaylılar her Şaman’ın özel yardımcı ruhlarına da töz 

derlerdi.174 Yakutlarda ve Moğollarda da  büyük ünlü Şamanlar ve bazı hayvanların 

tasvirleri de ongun sayılırdı. 175 Örneğin Yakutlarda en çok sayılan ve aynı zamanda 

koruyucu ruh olarak kabul edilen kartal  kuşu bir ongundur. 176 

Özetlemek gerekirse ongun kavramının, genelde insanları koruduğuna ve 

doğadaki olayları yönettiğine inanılan ruhları ifade ettiğini söyleyebiliriz. 

Şamanizm’e göre her varlığın ruhu olduğundan dolayı, topluluk açısından önem 

taşıyan herhangi bir doğal yapı veya herhangi bir hayvan da ongun olarak kabul 

edilirdi. Özelde ise, Şamanların hayvan anaları için de ongun sözcüğü 

kullanılmaktaydı. Son olarak, ongun kabul edilen bütün ruhları  tasvir etmek için 

yapılan putlara da ongun denmekteydi. 

 

 

                                                 
171   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.32 
172   İnan, a.g.e., s.42-43 
173  İnan, a.g.e., s.44 
174   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.36 
175   İnan, a.g.e., s.44 
176   İnan, a.g.e., s.46 
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2.5.2. Ongun Hayvanların Önemi  

Buraya kadar aktardığımız bilgiler ışığında Şamanist toplumlarda bazı 

hayvanların büyük önem taşıdığını görülmektedir. Başka bir deyişle hayvanlar 

Şamanist yaşamın maddi, dinsel ve toplumsal bütün yönlerinde ortaya çıkar. 177  Bu 

nedenle genelde Şamanist Türk toplumlarında hayvanların önemini, özelde de bu 

toplumlarda ongun kabul edilen hayvanları daha ayrıntılı bir şekilde incelemenin 

doğru olacağını düşündük.  

Şamanist toplumlarda  insanların bir hayvandan doğduğu kabul edilir.  

Çalışmanın başında da belirtildiği gibi, doğumundan önce her insanın hayvan 

biçiminde, genellikle de kuş biçiminde yaşadığı; bedenin ölümünden sonra ise yine 

bir hayvan biçiminde, genellikle de kuş biçiminde yaşamaya devam ettiği düşünülür. 

İnsan bedeninin içinde bir veya birçok ruh vardır. Bu ruhlar doğum öncesi olunan ve 

ölüm sonrası hangi hayvan olunacağını belirler. Diyebiliriz ki, insanı hayvanlardan 

ayıran yalnızca imkanları sınırlı ve geçici olan bedendir. Bundan dolayı insan 

yaşarken doğumundan önceki gibi artık hayvan biçimindeki ruhlarla kolayca ilişki 

kuramaz ve kendini hayvanlardan daha aşağı bir konumda görür. Bu açıdan 

bakıldığında türlerin hiyerarşisi içinde insan türü birinci değil son sıradadır.178 

İnsanın kendini hayvanlardan aşağı görmesinin nedeni hayvanlarda kendisinde 

bulunmayan özellikler ve yetenekler olmasıdır. Örneğin bedenlerinin bazı 

bölümlerinde geleceğin yazılı olması, ki bu inancın devamı olan  omuz kemiği 

falından ilerleyen bölümlerde bahsedilecektir; bedenlerinde bazı hastalıkları 

iyileştirebilecek ilaçlar bulunması; uçmak, yüzmek, iyi koku alabilmek, koşuda 

çabukluk ve dayanıklılık gibi bedensel yetiler… Bu dünyadaki yeri son derece kritik 

olan insan, hayvanı hem kendisine en yakın, en tanıdık ve güven duyduğu, hem de 

kendisinden tamamen farklı ve kaygı verici bir varlık olarak görür. Bununla birlikte 

gündelik yaşamı hayvanlara, ava, süt, yün ve et üretimine bağlıdır. Bu nedenle 

silahlarının ve kurduğu tuzakların etkinliğinden, kısrak ve koyunların verimliliğinden 

                                                 
177   Jean Paul Roux, “Şamanizm, Hayvansal Yaşamda Tinsel bir Deneyim”, Tarih ve Toplum 

Dergisi, Çev: Işık Tandoğan-Abel, 29. sayı, Mayıs 1986, s.53 
178  Roux, a.g.e., s.54 
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emin olmak ister. İnsan her şeyin kökeninin hayvanda olduğunu, eline geçirmek için 

can attığı gücün yine hayvanda bulunduğunu bilir. Hayvanlara bu kadar bağımlı olan 

insanın varlığı ancak bütünün bir parçası olarak, hayvan ataları ve geçmişiyle anlam 

kazanabilir.179 Böylece korkusunun büyük bir kısmı doğa ile arasındaki kopmada 

yoğunlaşan ve insansal deneyimin kendisi için yarattığı trajedinin bilincinde olan 

insan kendine yakın bulduğu ve kutsal olarak gördüğü bazı hayvan türlerine ihtiyaç 

hisseder. Aynı nedenlerden dolayı kutsal kabul ettiği bu hayvanların ruhlarıyla ilişki 

kuracak, onlarla insanlar arasında köprü görevi görecek, hem insanların hem de 

ruhların yaşamını paylaşabilecek, gerektiğinde bedeninin sınırlarını aşıp hayvan 

ruhların alanına girecek Şamanlara gereksinim duyar. Bu şekilde de yalnızlığından 

çıkıp bütünle olan bağlarını yeniden kurmaya ve sürdürmeye çalışır.180 

Örneğin Yakutlarda her kabilenin bir kutsal hayvandan türediğine inanılırdı 

ve bu sebeple o hayvanların etleri yenmezdi. Bunlar boyların kutsal saydıkları kuğu, 

kaz, karga, at, atmaca, kartal, turna, boz inek gibi hayvanlardı.181 Bir kabile hangi 

hayvandan türediğine inanıyorsa o hayvanı ürkütmez ve hoş tutardı. Her Yakut 

kabilesi türediği hayvanın adı ile anılır ve o kabileden olan herkes de bu hayvanın 

adını soyadı olarak kullanırdı. Bu şekilde herkesin hangi kabileden ve hangi 

hayvandan geldiği kolayca bilinirdi. Kartal gibi önemli hayvanlara bağlı olan boylar 

Yakutların soylu tabakalarını oluştururdu.  182 

Ongun sayılan hayvanların başında kuşlar gelmektedir. Örneğin Teleüt 

Türklerine∗ göre gökyüzünün  on ikinci katında oturan kuş kutsal bir varlıktı. Birçok 

doğa olayını, yıldırım ve şimşekleri meydana getiren bu kuştur.183 Benzer şekilde 

Tunguzlar da yıldırım ve şimşeklerin, gökteki Yıldırım Kuşu’nun kanatlarını vurması 

ile oluştuğuna inanırlardı. göğe çıkan Şamanların ruhlarını bu kuşun koruduğunu 

düşünürlerdi. Bu nedenle ağaçtan yapılmış bir kuş heykelini bir sırığın tepesine 

                                                 
179  Roux, a.g.e., s.54 
180   Roux, a.g.e., s.54 
181    Ögel, a.g.e., Cilt I, s.33 
182   Ögel a.g.e., Cilt I, s.34 
∗     Altaylar’ın güneyinde yaşayan küçük bir Türk boyu.  
183   Ögel, a.g.e., Cilt  II, s.290-291 
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geçirirler ve sırığı da çadırın yanındaki bir yere dikerlerdi. Şamanlar bu kuşun 

çevresinde tören yaparlar, bazen de bu kuşu düşmanlarının üzerine gönderirlerdi. 

Yıldırım Kuşu’nun bu düşmanlara saldırdığı, yıldırımdan oklarını attığı ve taştan 

pençeleri ile onları parçaladığına inanılırdı. 184  

Kuşlardan başka ren geyiğinin ve kurdun da ongun kabul edildiği toplumlar 

vardır. Kuzey Batı Sibirya’da her Şaman’ın bir ren geyiği, daha doğrusu ren geyiği 

şeklinde bir ruhu olduğuna inanılır. Bu ruh Şaman ile birlikte kavga eder ancak geyik 

ölürse Şaman da ölür.185  Türk mitolojisinin en yaygın sembollerinden olan kurt da 

Şamanizm’in en önemli ongun hayvanlarından biriydi. Kurt ongunu, Orta Asya 

halklarından başlayarak  Hunlarda ve daha sonraki Türk devletlerinde de önemini 

korumuştur. 186 

Şamanizm’deki hayvan ongunlar gök, yer ve diğer cansız varlıklara dayalı 

kültlerden  önce gelir.  Çünkü hayvan ruhların cansız varlıkların yaratılışından önce 

de varolduğuna inanılmış ve Evren yaratıldığında da uzun süre hayvan ongunlara 

dayalı kültler daha önemli kabul edilmiştir. Diyebiliriz ki, Şamanist toplumlarda tüm 

maddi, dinsel ve toplumsal ifadelerin merkezinde hayvan ongunlar yer alır. Bu 

nedenle, Yakutlarda da görüldüğü gibi, kabilelerin hayvan adları taşıması olgusu 

tesadüfi olmadığı gibi seçilen hayvan adları da tesadüfi değildir. Benzer şekilde daha 

sonraları ortaya çıkan federasyonların belirli hayvanları kutlu görmesi ve bu 

hayvanların simgelerini bayraklarında kullanması da Şamanizm’deki hayvan 

ongunları inancının  kalıntılarıdır. 187 

                                                 
184   Ögel, a.g.e., Cilt II,  s.290 
185   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.108-109 
186   Ögel, a.g.e., Cilt  I, s.41 
187   Ümit Hassan, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, 2. Baskı, İstanbul, Alan Yayıncılık, 

2000, s.88. 
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2.5.3. Zoomorfik Ongunlar ve Devlet Armaları 

Orta Asya’daki göçebe  yaşam biçiminden dolayı farklı boyların 

kaynaşmaları sonucunda bu boyların ongunları de birbirleriyle birleşmiştir. Böylece 

yeni güçlü ongunlar ve zoomorfik varlıklar türemiştir. Örneğin at ongunuyla keçi ve 

kuş ongunlarının birleşmesi, kanatlı ve keçi boynuzlu at ongununu ortaya çıkarmıştır. 
188 

Kazakistan Arkeoloji Müzesi’nde bulunan, Hunlar öncesi dönemden olduğu 

sanılan ve Türklere ait  olduğu kabul edilen bir tacın süslemelerinde kanatlı at 

motifleri dikkat çekmektedir. Genç Alp’in tacı olarak da bilinen bu tacın üzerinde 

kanatlı at motiflerinin yanı sıra dağ ve üzerinde aslan, dağ zirvesinde ağaç ve 

üzerinde kuş ve çeşitli boyutlarda kuş kanatları motifleri vardır.189 Bütün bu 

motiflerin Şamanist öğeler olduğunu ve özellikle kanatlı at motiflerinin de zoomorfik 

ongunlarla örnek oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Sibirya ve Orta Asya’daki göçebe toplumlarındaki hayvan kökenci/ 

hayvandan türeyiş efsanelerinin yanı sıra o dönemlerden kalma dikme taşlar ve 

kayalar üzerinde de karma kişilerin tasvirlerine rastlandığını belirtmiştik Örneğin 

bazı heykellerin vücudu insan, ağzı aslan, boynuzları geyik, saçları yılan 

biçimindedir.  Şüphesiz bu göçebe toplumlardaki totemcilik farklı ongun kültlerinin 

gelişmesi ve kaynaşması için zemin sağlamıştır.190 

Daha geç dönemlerde ortaya çıkan merkeziyetçi imparatorlukların 

kuruluşunda ise totemizm büyük bir engel olarak görülmüştür. İmparatorlukların 

kurucuları diğer totemleri küçümseyerek bir tek kendi totemlerini yüceltmiştir. 

Böylece kendi totemlerini hanedanın koruyucusu ve yüce hayvan atası olarak kabul 

ettirmişlerdir. 191 Örneğin örgütlenme ve devlet yönetimi açısından Sibirya ve Orta 

                                                 
188   Zühre İndirkaş, Türklerde Hükümdar Tacı Geleneği, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları,  

2002, s. 25 
189   İndirkaş, a.g.e., s.20 
190   Roux, a.g.e., s.312 
191   Roux, a.g.e., s.312 
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Asya’nın Şamanist topluluklarından çok daha ileride olan Oğuzlarda her boyun bir 

kuş sembolü vardı. Bu kuşlar genel olarak eti yenmeyen yırtıcı kuşlardan seçilmiş ve 

boyun arması olarak kabul edilmiştir. Oğuz boylarının armalarında görülen kuşlar şu 

şekilde sıralanabilir: baykuş, kartal, şahin, doğan. Oğuz boylarının armaları olan bu 

kuşlara da ongun adı verilmiş olmasına rağmen, Oğuzların onlara yemekler 

sundukları ve saçılar saçtıklarına dair kayıt yoktur. 192 Göktürklerde ise bu ongun 

anlayışı tamamen kaybolmuş ve çok eski totem hayvanları bayrağın tepesindeki kurt 

başı figürü gibi sadece birer sembol haline gelmişlerdi. 193 

Diyebiliriz ki, ilerleyen yüzyıllarda Türk boyları eski kutsal atalarını uzun 

süre hayvan şeklinde bırakmayı tercih etmiş ve zoomorf varlıklar türetmiştir. 

Devletlerin büyümesi ve örgütlenmesiyle birlikte ongunlar bir hükümdarlık simgesi 

ve arması niteliğine bürünmüştür. Hunlarda görülen ve Göktürklerde de kurt, geyik, 

griffon, ejder biçimindeki ongunlarla devam eden bu anlayış; Selçuklular döneminde 

yerini insan biçimindeki ongunlara ve insan başlı hayvan vücutlu sfenks 

heykelciklere bırakmıştır. 194 

 Oğuzlarda ve Göktürklerde gördüğümüz bu gelişme Sibirya’daki 

topluluklarda farklı bir yol izlemiştir. Bu toplumlarda hayvanlar ve kuşlar insan 

şekline sokulmuştur. Örneğin Kuzeydeki Buryat Moğollarında ongunlar tamamen 

insanlaşmış, bir başka deyişle antropomorf bir şekle girmişlerdi. Böylece bu 

bölgelerde zoomorf ongunların yerini daha geç dönemlerde  antropomorf ongunlar 

almıştır.  

2.5.4. Muskalar 

Türklerin İslam’ı kabul etmesiyle zayıflamaya başlayan ve zamanla unutulan 

birçok Şamanist geleneğe karşın ongun kültünün tamamen yok olmadığı ve izlerinin 

                                                 
192   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.32 
193  Ögel, a.g.e., Cilt II, s.126 
194  Diyarbekirli, a.g.e. ,s.90 
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günümüzde de devam ettiği görülmektedir. Örneğin ongunların devamı sayılan 

muskalar  Müslüman Türk toplumlarında  da sıklıkla kullanılmıştır.  

XI. yüzyılda  Müslüman hekimlerle  Şamanlar arasında başlayan rekabet 

sonucunda Şamanlar şeytan kaçırma dualarının yer aldığı muskalar kullanmaya 

başlamışlardır. Dönemin şartlarına ve yeni dine uymak için de eski Şaman dualarına 

peygamberin, meleklerin, evliya ve şeyhlerin adlarını sokmuşlardır.195 İslam 

bilginleri tedavi amacıyla muska taşınmasına izin vermiş, ama bunu bazı koşullara 

bağlamışlardır. Buna göre muskada bir ayet, sure, hadis veya anlamı açık bir dua 

yazılmalı; büyü, tılsım kökenli ad, simge, harf veya rakamlar kullanılmamalıdır. 

Hastalıktan kurtaranın Tanrı olduğu inancından ötürü, şifanın başka bir yerden 

geldiğini belirtecek söz veya işaretlerden kaçınılmalıdır. Bu koşullara aykırı olarak 

yazılan ve taşınan hamailler Tanrı’ya ortak koşma anlamına geleceğinden kesinlikle 

yasaklanmıştır. 196    

 Benzer şekilde  Müslüman olan Doğu Türkistan’da hasta insanların 

tedavisinde birçok kuğurcak (kukla) kullanılır. Başkurtluların da sıtma hastalığını 

paçavradan yaptıkları korçak (kukla)lara aktarıp uzaklara götürdüğü bilinmektedir. 
197  Görüldüğü gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bu kuklalara yüklenen 

anlamla eski Şamanist toplumlarda ongunlara ve daha sonraları da muskalara 

yüklenen anlam işlevsel açıdan örtüşmektedir.  

Yukarıdaki iki örneğe bakarak  muskaların ongunların birer türevi ve bir 

anlamda kişiselleştirilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak Şamanist 

toplumlarda ongun olarak adlandırılan putlar, Türk toplumlarının daha sonraki 

dönemlerinde daha çok kişisel amaçlarla kullanılan muskalar veya bunlarla aynı 

işlevi gören farklı nesneler olarak karşımıza çıkmaktadır.   

                                                 
195   İnan, a.g.e., s.73 
196  Philip W. Goetz, “Hamail”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 10, 15. Baskı, İstanbul, Ana 

Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s.330 
197   İnan, a.g.e., s.45 
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2.6. Şamanizm’de  Büyü ve Tılsımlar 

Büyü,  insana ve doğaya ilişkin olayları, maddi dünyanın ötesindeki gizemli 

dış güçler aracılığıyla etkileyip yönlendirdiğine inanılan törensel eylem olarak 

tanımlanabilir.198 Şamanist toplumlarda büyü yapmak ve tılsımları kullanmak 

genellikle Şamanlarla özdeşleştirilen ve Şamanlara düşen görevlerdi.199 Bir büyücü 

olmamasına rağmen şaman, sahip olduğu özel yetiler sayesinde farklı büyü 

tekniklerini kullanırdı.200 Bu nedenle büyünün çok yaygın olduğu toplumlarda bile 

Şaman ile büyücü kimliklerinin birbirine karıştığı görülmektedir. Örneğin, 

büyücülüğü çok iyi bilen Uygurlar kendi büyücülerine kam adını veriyorlardı. 201 

Yakutların Er Sogotoh efsanesinde de  büyü yapan ve dua okuyan kadın 

Şamanlardan bahsediliyor. 202 

Bütün toplumun huzurunda sorumlu olan Şamanlar bazı sorunları ve güçlükleri 

büyü ve tılsımlarla halletmeye çalışmışlardı. Örneğin insanlara kötülük yapmış bir 

hayvandan veya insandan öç almak için düşmana ait bir şey ellerine geçirirler ve 

bununla bir nesne, biçim veya desen meydana getirirlerdi. Bu nesneyi bir ayinle imha 

ederlerdi. Ayinlerin etkisi ve büyünün gücüyle düşmanlarına gerçekten bir kötülük 

geleceğine inanırlardı.203 Büyü, başlangıçtan bugüne kadar avcıların hayatında da 

önemli bir rol oynamıştır. Bazı Şamanist toplumlar, geyiklerin ve yabani domuzların 

çene kemiklerini evlerine asarlar ve böylelikle kemiklerin içindeki ruhların 

yaşayanları kendine çekeceğini sanırlardı. 204 Bu nesneler aynı zamanda ilk tılsım 

örnekleri olarak da düşünülebilir. Büyü yapmak için kullanılan bu nesnelerden 

hayvanların gücünün insanlara geçtiğine inanılırdı. Yırtıcı bir hayvan, çobanın 

sürüsüne saldırmış ve çoban kendi canını zor kurtarmışsa o zaman yırtıcı hayvanın 

                                                 
198  Philip W. Goetz, “Büyü”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 5, 15. Baskı, İstanbul, Ana 

Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc, 1990,  s.184 
199   Ögel, a.g.e., Cilt I , s.17  
200  Jean Paul Roux, Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Çev: Lale Arslan, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 

Şubat 2001,  s.59 
201   Ögel, a.g.e., Cilt  I, s.76 
202   Ögel, a.g.e., Cilt I, s. 105 
203  Diyarbekirli, a.g.e., s.114 
204  Diyarbekirli, a.g.e.,,s.115 
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biçimi/ongunu yapılır ve çoban da bu biçimi /ongunu üzerinde taşırdı. Koruyucu 

muska olarak da işlev gören bu ongun kişinin kendisini düşmanı ile bir görmek ve bu 

şekilde düşman hayvanın gücünün kendisine geçmesini için kullanılırdı. 205 

Şamanistlerin büyü anlamında kullandığı afsun sözcüğünü206 daha doğru 

yorumlayabilmek için eski Türkçe’deki  anlamlarına bakmak gerekir. Yakut 

lehçelerinde bu sözcük kötü ruhları aldatmak, dalkavukluk etmek anlamlarına gelir. 

Bu ruhları aldatmak için de Altaylılar’ın arbış dediği, anlamı anlaşılmayan sözler 

kullanılırdı. Nitekim Şaman dualarında anlamı anlaşılmayan sözcüklerin ve 

cümlelerin, en etkili ve en güçlü sözler olarak kabul edildiğini belirtmiştik. 

Şamanlara göre bu sözlerin de bir anlamı vardır, fakat sıradan insanlar bunları 

anlayamazlar. Müslüman Şamanların afsunlarında/büyülerinde de anlaşılmayan 

sözlerin bulunması bu inançtan kaynaklanıyor olabilir.207 

Tılsım sözcüğü ise büyülü şey, muska ve  tabiat üstü işler yapabileceğine 

inanılan güç  anlamlarını taşımaktadır.208  Tılsımların etkisinin, doğadaki güçlerle 

ilişkilerinden, dinsel çağrışımlarından veya uğurlu bir zamanda törensel  biçimde 

hazırlanmalarından kaynaklandığına inanılır. Doğal tılsımların değerli taş, metal, 

hayvan diş ve pençesi, bitki gibi çok değişik türleri vardır. İnsan yapısı tılsımlara ise 

muskalar, hayvan veya eşyaların küçük modelleri örnek gösterilebilir.209  Tılsım, 

nesneler ve muskalar dışında bazı ilaçların ve sözlerin kullanılmasını da içerebilir.210 

Özellikle ilaçların tılsım olarak kullanılması birçok Şamanist toplumda büyücü, 

hekim ve Şaman kimliklerinin örtüşmesine sebep olmuştur. 

Şamanların dualarındaki anlaşılmayan sözler veya büyü yapmak için 

kullanılan bazı nesneler tılsım olarak işlev görürdü. Benzer şekilde yada taşı, cada 

                                                 
205  Diyarbekirli, a.g.e., s.115 
206  Prof. Dr. Hasan Eren, Doç. Dr. Nevzat Gözaydın, Doç. Dr. İsmail Parlatır, Türkçe Sözlük, Cilt I, 

İstanbul, Milliyet Yayınları, 1992, s.19 
207   İnan, a.g.e.,  s. 145 
208   Prof. Dr. Hasan Eren, Doç. Dr. Nevzat Gözaydın, Doç.Dr. İsmail Parlatır, a.g.e., Cilt II, .s.1470 
209  Philip W. Goetz, “Tılsım”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 20, İstanbul, Ana Yayıncılık A.Ş. 

ve Encyclopaedia Britannica Inc, 15. Baskı, 1990,  s. 619 
210   Philip W. Goetz, “Büyü”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul, Ana Yayıncılık A.Ş. 

ve Encyclopaedia Britannica Inc, 15. Baskı, 1990,  s. 184 
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taşı veya yat taşı denilen ve çok güçlü tılsımlar olduğu kabul edilen taşlar, Şamanlar 

tarafından doğa olaylarını etkilemek için kullanılmıştır. Kâşgarlı Mahmûd, bu 

taşlarla ilgili olarak şu bilgileri aktarmaktadır:  

”Yağmur, rüzgâr ya da benzer şeyler getirmeye yarayan bazı özel taşlar kullanarak icra edilen 

bir tür kamlık. Bu, Türkler arasında yaygın olan bir şeydir. Ben buna Yagma ülkesinde bizzat şahit 

oldum; her yanı saran bir yangını durdurmak için yapıldı. Cenab’ı Hakk’ın izniyle yazın ortasında kar 

yağdı ve gözlerimin önünde yangını söndürdü.”  211 

Şamanist toplumlarda sadece büyüyle uğraşan büyücüler olduğu gibi yat 

taşlarını kullanmakla görevli yatçı’lar da vardı. Yadacı olarak da bilinen yatçı’lar 

Şamanlardan farklı nitelikte kişilerdi. 212 Ancak büyü yapabilen Şamanlar olduğu 

gibi  yada taşını kullanan ve doğa olaylarını etkileyebilecek güçte olduğuna inanılan 

Şamanlar da  bilinmektedir. Nitekim eski bir Türk inancına göre yada taşı 

Şamanlardan birine istediği zaman yağmur, kar, dolu yağdırsın ve fırtına çıkarsın 

diye bir kartal tarafından verilmiştir. Bu yada taşı da her dönemde Şamanların, 

yadacıların veya büyük Türk komutanlarının ellerinde bulunmuştur.  213 

Şamanizm’de çok yaygın olan kuş sembolizmi büyü konusunda da karşımıza 

çıkmaktadır. Şamanların gökyüzüne doğru yükselebilmesi gibi büyücülerin de büyü 

yaparak uçabildiğine inanılmaktadır. Bu inanç da kuşların ruh taşıyıcısı olmasından 

ve ruhun kuş biçiminde görülmesinden kaynaklanmaktadır. 214 

Kâşgarlı Mahmûd’un çağdaşı olan Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig’de 

Şamanları hekimlerle bir tutmuştur. Hekimleri  anlattıktan sonra da Şamanları 

büyücülerle bir tutarak onlardan şöyle  bahseder:   

“Hekimlerden sonra ise büyücüler gelir. Bunlar da cin ve perilerden gelen hastalıkları tedavi 

ederler. Cin ve peri çarpması ile meydana gelen hastalıkları okutmak gerekir. Eğer sana yararlı 
                                                 
211  Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s. 673 
212  Roux, a.g.e.,  s. 76 
213   İnan, a.g.e., s.160 
214  Prof. Dr. Irene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, Alevilik- Bektaşilik Araştırmaları, Çev: Turan 

Alptekin, İstanbul,  Cem Yayınevi,  Ocak 1993,  s.157 
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olmalarını istiyorsan onlara karşı iyi davran. Hekimler büyücüleri, büyücüler de hekimleri 

beğenmezler. Birinin sözüne göre ilâç alırsan, diğerinin sözüne göre de muska taşırsan sağlığına 

kavuşursun. 215 

Şamanların afsun kullanmasının bir başka örneği de Doğu Türkistan’da 

görülmektedir. Bu bölgede Şamanlar,  hastayı tılsımla tedavi ederken yanlarında 

Şamanistlerin en çok saydıkları kayın ağacını bulundururlardı. 216 İslam’ın Doğu 

Türkistan’da yaygınlaştığı daha geç dönemlerde ise  yeni Müslüman olmuş 

Şamanların büyü amacıyla kullandıkları dualarda Hz. Muhammed’den, büyük 

meleklerden, evliya ve şeyhlerden söz etmesi de Şamanist geleneklerin yeni dinler 

içinde de sürdüğünü göstermektedir.217  

Görüldüğü gibi büyü yapmak, tılsımları kullanarak doğa olaylarını etkilemek 

ve tılsımla hastalıkları tedavi etmek Şaman’ın en önemli nitelikleri arasındadır. Öyle 

ki, birçok toplumda Şaman büyücülerle, hekimlerle ve güçlü yadacılarla  bir 

tutulmuştur. Daha sonraları İslam Türk toplumlarında Şamanların kimliği değişime 

uğrasa da bu nitelikleri sürmüştür. 

2.7. Şamanizm'de Kehanet ve Falcılık   

Şaman, yardımcı ruhları sayesinde dumanlardaki, korlardaki, aynalardaki, 

rüyalardaki işaretleri okur ve kehanetlerde bulunurdu. Av hayvanlarının azaldıkları 

dönemde, onların nereye saklandıklarını ya da avlanmak için en elverişli mevsimin 

hangisi olduğunu kehanet yeteneği sayesinde tahmin edebilirdi. Aynı şekilde bir 

ölünün ruhunun nerede saklandığını ya da bir canlının ruhunun kimin tarafından 

kaçırıldığını bilirdi. Kayıp ya da çalınmış hayvanları veya eşyaları ortaya çıkartır, 

hırsızları yakalatırdı. 218  

                                                 
215   Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, haz: Yaşar Çağbayır, 5. Baskı, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2005, s.180 
216  Ümit Hassan, a.g.e., s.92 
217  Philip W. Goetz, “Büyü”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 5, 15. Baskı, İstanbul, Ana 

Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc,  1990,  s. 184  
218   Perrin, a.g.e., s. 86 
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Orta Asya Türklerinde ve daha sonraki Türk toplumlarına baktığımızda, 

kehanet ve falcılığın Şamanizm’in ayrılmaz unsurları olduğunu görürüz. Eski 

Türklerde ateşin alevlerine, közlerin duruşuna, odunun ıslık seslerine göre geçmiş 

veya geleceği tahmin etmek; kısaca ateşe bakıp kehanette bulunmak çok eski ve 

yaygın bir gelenektir. Bununla ilgili görev ve sorumluluklar genellikle Şamanlara 

yüklenmiştir.219 Nitekim Kâşgarlı Mahmûd, gaipten haber vermek, kehanetlerde 

bulunmak, saklı olanı ifşa etmek anlamına gelen ırg220 sözcüğü için qâm ırqlâdı 

(Şaman kehanette bulundu) cümlesini örnek vererek221,  kam sözcüğünü kahin 

sözcüğüyle bir tutmuştur. Şamanların yaptıkları  tılsım ve ayinlerle ilgili olarak da 

qâmlâr qamuq arwaşdı  (Şamanlar büyük sözler mırıldandı)222 ve  qâm arwış arwadı 

( Şaman büyü yaptı)223 cümlelerini aktarmıştır. 

Eski Türklerdeki ateş falı geleneği ile ilgili olarak günümüze ulaşan bilgiler 

şöyledir: Her yılın belirli günlerinde Türklerin büyük hükümdarı için büyük bir ateş 

yakılırdı. Bu ateşe kurban sunulur ve dualar okunurdu. Ateşin üzerinde yükselen 

büyük alevler yeşilimsi renkte olursa bereketli yağmur ve iyi mahsul olacaktır; 

kırmızı renkte olursa savaş olacaktır; sarı olursa hastalık ve salgın olacaktır; siyah 

olursa hükümdarın ölümünü veya uzak yolculuğu gösterir. 224 Benzer şekilde, Özbek 

hanlarından biri çadırları dolaşarak ateşe yağ atarmış. Bu şekilde de kadınların falına 

bakarak doğacak çocuğun cinsiyetini söylermiş. 225    

Falcılık yeteneği ve kehanet gücü daha çok Şamanların sahip olduğu 

nitelikler olarak görülmesine rağmen birçok hükümdar ve devlet yöneticisinin ateş 

falıyla ilgilenmesi  bu geleneğin  Şamanist Türk toplumlarındaki önemini 

göstermektedir. 

                                                 
219  İnan, a.g.e., s.158 
220   Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s.281 
221   Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s.282 
222   Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e., s.154 
223   Kâşgarlı Mahmûd, a.g.e.,  s.153 
224   İnan, a.g.e., s.67 
225   İnan, a.g.e., s.67 
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Ateş falının halk arasında da yaygın olduğu Karagaslara∗ göre ateş ıslık 

çalarsa uzaktan bir yolcu gelecektir. Ateşin gece ıslık çalması ise şeytanın geldiğini 

bildirir ve o zaman da ateşe kutsal artış otu atılır. 226 Yakutlar ise ocakta kıpırdayan 

külün ailede bir çocuk doğacağını haber verdiğine inanırlar ve “çocuk ruhu oynuyor” 

derlerdi. Bir konu hakkında düşünürken ateş ıslık çalarsa, düşündükleri olayın 

gerçekleşmeyeceği  sonucuna varırlardı. 227 

Bir diğer fal çeşidi kurşun dökerek fal açmaktır ki bu da Orta Asya 

Türklerinde çok yaygın bir gelenek olmuştur. Yaygın olarak erimiş olan kurşun, süt 

veya rakı içine dökülür ve şekillendirilirdi. Şaman, şekillenen kurşunlara bakar ve 

gelecek hakkında kehanetlerde bulunurdu.228  Bu gelenek, diğer birçok Şamanist 

gelenek gibi, Türklerin Müslüman oldukları dönemlerde anlam dönüşümüne 

uğrayarak günümüze kadar korunmuştur. 

Ateşe bakarak ve kurşun dökerek açılan fallardan başka en yaygın olarak 

bilinen fallar ise kürek kemiği ve kumalak falları’dır. Kumalak falı kırkbir taş, kırkbir 

tane nohut veya fasulyeyle bakılan faldır ve kürek kemiği falına göre daha kolaydır.  

Bu nedenle kürek kemiği falını bilenler az olduğu halde kumalakçılar  (kumalak 

falına bakabilenler) daha  çoktur. 229 

Özellikle kürek kemiği falına bakabilmek için bu falın bütün detaylarına 

hakim olmak ve ateşte kızdırılan kürek kemiğinin üzerindeki işaretleri çok iyi bir 

şekilde okuyabilmek gerekir. Bu fal çeşidi o kadar yaygındır ki sadece gelecekten 

haber vermek için değil, hastaların tedavisinde ve hastalıkların nedenlerini 

belirlemek için de kullanılmaktadır. Ayrıca kişisel nedenler için kullanıldığı gibi, 

topluluğun veya önemli devlet sorunlarının çözümünde de kullanılmaktadır. Bu 

konuda anlatılan bir hikaye şöyledir:  

                                                 
∗      Tofalar veya Tubalar olarak da bilinirler. Sibirya’nın güneyinde yaşayan ve bir Türk dili  konuşan 

topluluk 
226   İnan, a.g.e., s.67 
227   İnan, a.g.e., s.67 
228   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.285 
229   İnan, a.g.e., s.158 
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“Baksıyı bir hastayı tedavi etmek için çağırmışlardı. Hasta yirmi yaşında bir delikanlı idi. 

Baksı geldiği gibi bir koyun kesildi. Derhal bunun kürek kemiği çıkarılıp baksıya getirildi. Baksı bu 

kemiği ateşe atıp biraz sonra çıkardı. Bir eliyle kemiği tutup bir elinin parmaklarıyla kemik üzerinde 

hasıl olan çatlakları (çizgileri) yokladı. ‘Ak cin imiş...Bir sarı baş koyun...Sonu iyidir...bir cemaat 

var...Bir kazan yanında...’ gibi bir sürü şeyler söyledi. “ 230 

Bazı Şamanist toplumlarda, ateş falı, kurşun falı, kürek kemiği ve kumalak 

fallarıyla birlikte kitap falı da oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. IX. yüzyılın 

başlarından kalma olduğu düşünülen Irk Bitig, eski Uygur diliyle yazılmış ve fal 

bakmak için kullanılmış bir kitaptır.231  Fal kitabı anlamına gelen Irk Bitig’in içinde 

65 falın kısa yorumları bulunmaktadır. 232 

Baykal gölü çevresinde yaşayan ve Moğol boylarından biri olan Buretlerde de 

fal geleneğine rastlıyoruz. Davul pahalıya mal olduğu için davul yerine asa kullanan 

Buret Şamanları,  asalarını hazırladıkları tören sırasında da fallara bakıp gelecekten 

haber verirlerdi. Bu törende söylenen fallara çok önem verilirdi.233 Davul yerine 

kopuz kullanan bir Şaman ise baktığı falın doğru çıkması için kopuzuna şöyle 

seslenmektedir:  

“Yürük atın kuyruğunu (kılını) tel kıldığım kopuz! Taşa biten ‘ırgay’ çalından kulak yaptığım 

kopuz! İyi tayin et, iyi haber ver, domuzum!... Bu falım eğer çıkmazsa, söylenen söze itaat etmezsem 

kulağını burayım; (seni de) kaldırıp yere vurayım.”234  

                                                 
230   İnan, a.g.e. 114 
231  Talat Tekin , Irk Bitig, Eski Uygurca Fal Kitabı,  Nurettin Demir, Emine Yılmaz, Ankara,  

Öncü Kitap, 2004, s.13 
232   Tekin, a.g.e., s.15 
233   İnan, a.g.e. , s. 78 
234  İnan, a.g.e., s. 141 



 63

Yakutlarda  yeni bir evin yapımı için düzenlenen ayinde şöyle dua edilir: 

 “ Kısa sürecek olan kısmetim ve fani olan mukadderatım hakkında dua ediyorum. Her şeyi 

bilen ağır fal kaşığıma yalvarıyorum. Ak ve yüksek tanrılar, dinleyiniz! Yer altının sahibi olan tanrılar 

işitiniz! Dinleyiniz! Herşeyi bilen, gören kaşık falını armağan ediniz!” 235 

Görüldüğü gibi ateş falı, kurşun falı, kürek ve kumalak fallarının yanı sıra 

Şamanların kendi aksesuarlarını kullanarak baktıkları fallar da bilinmektedir. 

Kehanette bulunmak için genellikle fallara başvurulmasına rağmen, rüyalar görerek 

kehanette bulunan şamanlar da vardır. Ancak bu yeteneğin daha çok kadınlara ve 

kadın Şamanlara ait olduğu düşünülmektedir. 236 

Sonuç olarak fallara bakmak ve kehanetlerde bulunmak Orta Asya’daki eski 

Türk toplumlarından başlayıp yüzyıllardır sürdürülen gelenekler olmuştur. Bu 

yetenekler Şamanla özdeşleştirilmiş hatta kendisine toplumu ilgilendiren bazı ayin ve 

törenlerde görev olarak yüklenmiştir. Şamanların bu yeteneklerini, Tunguzlar gibi 

bazı toplumlarda, toplumu yönetenlerin  siyasal tercihlerini doğrulamak için 

kullanması, bazı Şamanların niçin topluluğun önderi haline geldiklerini, büyük 

göçlerin öncüleri konumuna yükseldikleri de açıklamaktadır. 237  

                                                 
235   İnan, a.g.e., s. 117 
236   İnan, a.g.e., s. 90 
237   Perrin, a.g.e., s. 86 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. CAN GÖKNİL’İN SANAT ANLAYIŞI  

“Efsaneler toplumların, evrenin ve insanın oluşum sürecini kavrama 

çabalarıyla kurguladıkları öykülerdir. İnsandaki yaratıcı gücün ilk ürünleri olan bu 

öyküler, tek tanrılı dinler öncesinde insanlaştırılmış tanrılar ve tanrıçaların egemen 

oldukları renkli inançlar dünyasıdır.“1 Can Göknil, Orta Asya ve Anadolu 

efsanelerinin dünyasına girip onları resim diline dönüştüren bir sanatçıdır. 

Anadolu’nun zengin kültür katmanlarında oluşan inançları, Orta Asya topluluklarının 

Şamanizm bağlamında oluşturdukları yaratılış efsanelerini, tanrı ve tanrıçaların 

öykülerini titizlikle araştırıyor. Bu konularla ilgili yazılı metinleri sabırlı bir 

araştırmacı kimliğiyle inceliyor, sözü geçen kültürleri özümsüyor, ardından bunları 

çağdaş ve özgün yorumlarıyla resim diline aktarıyor.  

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Türklerin Şamanizm’i benimsedikleri 

dönemlere ilişkin efsanelere, İskit ve Hun devirlerine kadar inen Orta Asya ve Doğu 

Avrupa kültürlerinin bir bütün olarak incelenmesi ve Çin, İslam ve Batı 

kaynaklarındaki dağınık bilgilerin derlenmesiyle ulaşılmıştır. 2 Türk boylarının 

çeşitliliği ve Orta Asya’nın yazılı olmayan göçer tarihi, Türk efsanelerine ilişkin 

bilgilerin dağınık ve kaynakların çeşitli olmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

birbirinden farklı birçok efsane vardır.  İslam öncesi Türk efsanelerinin böylesine 

zengin olmasına ve izlerinin günümüz Türk kültüründe azımsanmayacak biçimde 

süregelmesine karşın bu efsaneler kitaplarda uzak anılar halinde kalmıştır.3 Bu 

efsanelerin çağdaş resim sanatımızda çok az sanatçıya esin kaynağı olması 

düşündürücüdür. “Bu nedenle Can Göknil‘in bu konu üzerinde içtenlikle 

yoğunlaşması ve Orta Asya yaratılış mitoslarını, tanrılar dünyasını, tufan efsanelerini 

                                                 
1  Zühre İndirkaş, “Ortaasya’dan Anadolu’ya Söylenceler ve Can Göknil,  Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S: 17, İstanbul, 2005, s.11 
2  İnan, a.g.e.,  s.1.  
3  İndirkaş, a.g.e., s.11 
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yaratıcı bir kaynak olarak görmesi, çağdaş Türk resim sanatında özgün bir açılım 

olarak değerlendirilebilir. “ 4 

Uzun yıllardır mitolojik konulu yapıtlar ortaya koyan Can Göknil, en çok 

tarih öncesi dönemlerden esinlendiğini, çünkü bu dönemlerin yalın ve içten sanat 

anlayışının kendi sanat anlayışına yakın düştüğünü söylüyor.5  Sanatçının, mitoloji 

denince ilk akla gelen Batılı kaynaklara değil, eski Türk toplumlarının yaşadığı Orta 

Asya ve Anadolu coğrafyasına yöneldiği görülüyor. Bu konuda sanatçı şöyle diyor:  

“Türk Mitolojisi’nin öyküleri, anlatıları bana başlangıç noktası veriyor. ‘Şimdi ne yapsam?’ 

diye hiç düşünmüyorum. Değişik tekniklerde durmadan üretiyorum. “6  

Sanatçı için mitoloji dünyasına yaptığı her yolculuk, kendi geçmişinin 

keşfedilmesi, düşlerinin harekete geçirilmesi, yaratıcı güçlerinin açığa çıkarılması 

anlamına geliyor. Yaptığı çalışmalar ve hazırladığı konulu sergiler, biçimsel 

esinlenmelerin ötesine giderek, efsaneleri ve eski inançları yeniden yorumlama ve 

biçimlendirme anlamında yaratıcılık ve güncellik taşıyor. 

Bu bağlamda Can Göknil’in ortaya koyduğu yapıtlarıyla Türk mitoloji 

dünyasını yeniden kurguladığını söyleyebiliriz. Bunu yaparken de kendi tarihini ve 

kültürel kimliğindeki değerleri her zaman ön planda tutuyor. Resimleriyle kültürel 

kimliğimizi güçlendirmeye, öz kültürümüzdeki değerleri yakalamaya çalıştığını 

belirten sanatçı7  bu nedenle Türk inançları ve Türk mitolojisi hakkında araştırmalar 

yapıyor. 

Sanatçı, çalışmalarına başlarken ilk önce bir sergi konusu seçiyor. Bu 

konudaki tutumunu şu şekilde açıklıyor: 

                                                 
4  İndirkaş, a.g.e., s.11 
5   Murat Ural, “Can Göknil ve Muskalar” , (çevrimiçi),  http://www.cangoknil.com/turkce/ 

index.html, 11.09.2006 
6 Nancy Atakan,  “Orta Asya’dan Anadolu’ya Yaradılış Efsaneleri”, Arredamento, Ocak 1997, 

s.3 
7   Can Göknil, “Resimlerimde Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Aralık 1996, s.6 
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  “Her sergimin bir teması vardır. Her sergim araştırma, yorum ve yaratı süreçlerinin sonunda 

oluşuyor. Böylece konuyla daha duygusal bağlantı kurabiliyorum. Vurgulamak istediğim şeyleri daha 

iyi vurgulayabiliyorum.” 8  

  Sanatçı, sergi konusunu nasıl belirlediğini ise şöyle anlatıyor:  

“Konularımı belirlerken şimdilik iki düşüncem var: Öz kültürümüzü güncel kılarak kültürel 

kimliğimizin güçlenmesine bir sanatçı olarak katkıda bulunmak ve seçtiğim sergi temasına duyduğum 

bağlılık, sevgi ve ilgiyi yüksek dozda tutmak. Kişisel bir sergide yer alacak ellinin üstünde yapıtın 

doğuşu sürecinde araştırmalarımı ve resim yapma eylemimi sıkılmadan sürdürebilmem için seçtiğim 

konuyla duygusal bağlantı kurabilmeliyim. Aradan geçen zamana rağmen her resimde düşünce ve 

duygularımın ilk günkü tazeliğini koruyabilmeliyim. “9 

Can Göknil sergi temasını oluşturduktan sonra konu ile ilgili yerli ve yabancı 

kaynakları, arkeolojik bulguları inceliyor. Yeterli bilgi birikimine ulaşınca da 

yorumlama ve yaratma süreçlerine geçiyor. Sanatçı çalışma şeklini ve yaratma 

sürecini şu şekilde anlatıyor:  

“Kişisel sergilerde sanatçının mutlaka söyleyecek bir sözü vardır. Ben de kendi 

söyleyeceklerimi kültürel kimliğimize yönelttiğim için, yorum yapmaya başlamadan önce belirlediğim 

sergi konumu enine boyuna araştırarak bilgilerimi belirli bir düzeye getirmeye çalışıyorum. Sergimin 

resimlerini yapmaya başlamadan dört ay kadar bir süreyi okuyarak geçiriyorum. Konuyla ilgili 

yakalayabildiğim sergileri eskizler çizerek geziyorum.....Kitap, dergi veya müzelerde gördüklerimden 

kendi üslubumda çok basit çizimler yapıp dosyalıyorum. Sonra bu çizimlerden başka çizimler elde 

edebiliyorum. İlk etapta arkeolojik bulgulardan yola çıkıyorum ama kompozisyonları oluşturmaya 

başladığımda sadece kendi çizimlerimden yararlanıyorum.” 10 

Önceden belirlenmiş bir konu çerçevesinde, kapsamlı araştırmalar ve uzun 

yaratma süreçleri sonucunda açılan her bir sergi başlı başına bir yapıt oluşturuyor. Bu 

konuda sanatçı şöyle diyor:  
                                                 
8   Murat Ural, “Güneşte Pişirilen İnsanlar”, Cumhuriyet Dergi, 26 Ocak 1997, s.15 
9  Atakan, a.g.e., s.1 
10  Atakan,  a.g.e., s.2 
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 “Kişisel sergilerimi bir yapıt, sergi kapsamındaki tabloları ise bu yapıtın parçaları olarak 

yorumlayabiliriz. Her sergimin kendine özgü bir teması mutlaka olmuştur; çünkü sergilerimi bir bütün 

olarak izleyiciye sunmayı seçiyorum.” 11  

Sanatçı sergilerini oluştururken gravür, kolaj, heykel, tuval gibi çok değişik 

tekniklerden yararlanıyor. Biçim ve teknik açısından çok  çeşitlilik gösteren  

yapıtlarında donuk, hüzünlü, güçsüz, gibi olumsuz ruh durumlarını yansıtan imgelere 

neredeyse hiç rastlanmıyor. Konuları kavramak mitolojik bilgi gerektirse de 

konuların güncel yorumu, imgelerin canlılığı ve anlatım gücü ve bunların izleyicide 

yarattığı duygusal ve estetik çağrışımlar bu engeli ortadan kaldırıyor. Can Göknil’in 

yapıtları genellikle benzeri az görülen bir aydınlık içinde insana iyimserlik veren bir 

dinginlik taşıyor.  

3.1. Can Göknil'in Şamanlık Öğeler Taşıyan Yapıtları 

Şamanizm’den çok esinlenen sanatçı bu konudaki görüşlerini şöyle açıklıyor:  

”Şamanizm felsefesini okurken koruyucu ‘Hayvan Ata’ lara ve eş ruhlarımız olan ‘Tös’lere 

rastlıyorum. Bu kavramları yorum yapmaya çok elverişli buluyorum......Orta Asya Pantheon’unda en 

sevdiğim ilahlar ‘Yer-Su’ adında.....Yer-Su ilahlarının resimlerini yaparken hiçbir çizim ve fotoğraf 

görmedim....”12  

Sanatçı, “Yaratılış Efsaneleri” konulu sergisini hazırlarken kütüphanelerde 

araştırma yaptığını, yurtdışı gezilerinde edindiği  kitaplardan yararlandığını, Orta 

Asya kazılarına ait çizim ve fotoğrafları dosyaladığını, Şamanist inançlar 

doğrultusunda yaratılmış sanat eserlerini incelediğini, özellikle Şaman davullarının 

ve renkli giysilerinin fotoğraflarını incelediğini belirtmektedir .13  

 “Resimlerimi yaparken yoruma açık tutmağa çalışıyorum; bir ölçüde öykü anlatıyorum; 

mitolojiden ya da eski inançlardan söz ediyorum, ama izleyici de kendi yorumunu katarsa izlerken 

                                                 
11  Atakan,  a.g.e.,s.1 
12  Atakan, a.g.e., s. 3 
13  Atakan,  a.g.e., s.2 
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neler duyduğunu katarsa o zaman benim resmim bir sonuca ulaşıyor, bir amaca ulaşıyor, daha tam 

oluyor gibi geliyor bana. Her ne kadar bir öyküyü anlatsam resimlerimde bir anlatım olsa da bazı açık 

noktalar bırakmaya özen gösteriyorum, dogmatik olmak istemiyorum.” 14  

görüşünden de yola çıkarak sanatçının Şamanlık öğeler içeren yapıtlarını 

incelemek istedik.  

3.1.1. Yaratılış Efsaneleri 

Tarihin başlangıcından bu yana evrenin, dünyanın ve insanın nasıl yaratıldığı 

hep sorgulanmıştır. Hemen her toplumun bir yaratılış efsanesi var, çünkü efsaneler o 

günün insanı için bilinmezler dünyasını bilinebilir, tanınabilir ve ilişki kurulabilir 

hale getiriyordu.  

Can Göknil’in Yapı Kredi Bankası’nın Galatasaray’daki Kazım Taşkent  Sanat 

Galerisi’nde 1997 yılında 7-31 Ocak arasında açtığı “Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri” sergisinin ana konusu Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya 

uzanan yaratılış efsaneleri. Şamanizm’den birçok esintiler taşıyan  bu sergisi için 

sanatçı şunları söylüyor:  

“Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru çıktığım bu yolculukta, atalarımızın inançlarını araştırırken 

yakaladığım yaratılış sevinci ve coşkusunu çağdaş ve özgün biçimde yorumlayarak, görsel sanatların 

iletişim kolaylığı ve mobilitesi içinde halka sunarak, kültürel kimliğimizi biraz daha güçlendirmek 

istedim bu sergimde.” 15  

Sanatçının yakaladığını söylediği  yaratılış sevinci ve coşkusu, yapıtlarında da 

açıkça kendini belli ediyor. Genellikle yaratılış efsaneleri çatışmalarla ve kargaşayla 

doludur; olaylar genellikle karanlık ve kaotik olarak tasvir edilir. Oysa Göknil’in 

yapıtları insana dinginlik veren aydınlık renkler ve kompozisyonlarla çizilmiş. 

                                                 
14  Zühre İndirkaş, “Can Göknil’in Umay Tanrıçaları Üzerine İkonografik Bir Not”, Sanatsal 

Mozaik,  Yıl:3, S: 31, Mayıs 1998,  s.71 
15  Can Göknil, “Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri, Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.6 
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Şamanlar, ata-hayvanlar, Tanrı Ülgen, Ay-Atam, Ay-Va Hatun gibi Şamanist öğeler 

masalsı bir üslupta16 yorumlanmış. Şamanist efsanelerde bazı tanrı ve ruhların 

betimlendiği korkutucu imgelere bu yapıtlarda pek rastlanmıyor. Hatta bazı 

yapıtlardaki tanrılar, insana benzeyen ve çocuksu bir dünyada oyun oynayan varlıklar 

olarak karşımıza çıkıyor. Huzursuz ve sinirli insanlar olarak bilinen Şamanlar, 

Sanatçının iyimser yorumuyla dingin ve huzurlu figürler olarak betimleniyor. 

Yaratılış efsanelerini betimlerken kullandığı motifleri o yörenin ve o dönemin 

arkeolojik bulgularıyla bütünleştirmeye çalışan Sanatçı, malzemelerini de seçtiği 

döneme göre belirlemiş. Örneğin yapıtlarında sıkça kullandığı kurşun malzeme için 

şöyle demektedir:  

“Günümüzde de uygulanan ’kurşun dökme’ adedi Şamanist inançlardan kalma bir ‘büyü’ 

unsurudur. Bu nedenle Şamanizm konulu yapıtlarımda kurşunu malzeme olarak kullandım.”17  

Ahşap fırıncı küreklerini kullanması konusunda da  

 ”Tanrı Ülgen ilk insanları güneşte pişirdiği için ilk erkek olan Ay-Atam ve ailesini ahşap 

fırıncı kürekleri üzerine boyadım.” 18  

diyor.  Ahşapla kurşunu birçok yapıtında birlikte kullanan sanatçı, bu konuda 

şunları ekliyor: 

 “Orta Asya’daki yaradılış inanışlarını okudukça, ahşabın önemini gördüm. O yüzden bu 

çalışmalarıma ahşap girdi...Kurşun halk kültürümüzde hala var. Onun için ben de vazgeçmedim. 

Ahşapla kurşunu karıştırdım. Üzerini akrilik boyayarak, belki de o dönemim ikonları diyebileceğimiz 

                                                 
16  Zühre İndirkaş, “Ortaasya’dan Anadolu’ya Söylenceler ve Can Göknil,  Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S: 17, İstanbul, 2005, s.17 
17   Can Göknil,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri, Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.5 
18   Can Göknil,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri, Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.5 
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bazı çalışmalar yaptım. Malzemeyi, o araştırmamda yeri varsa kullanıyorum, yoksa kullanmış olmak 

için kullanmıyorum.”19   

Sonuç olarak “Orta Asya’dan Anadolu’ya Yaratılış Efsaneleri” sergisi 

kapsamındaki yapıtlar ahşap üzerine boya ve kurşun, tuval üzerine akrilik, tek renk 

ve elle renklendirilmiş gravürler gibi farklı tekniklerle yorumlamış olarak karşımıza 

çıkıyor.  

Sanatçının konu olarak seçtiği yaratılış efsanesi, Altaylılarda kurgulanan 

öyküye göre şöyle gelişir:  

“ Başlangıçta Gök ve Yer yoktu. Uçsuz bucaksız deniz vardı. Tanrı Ülgen bu deniz üzerinde 

uçuyor, konacak yer arıyor, ancak bulamıyordu. O zaman gönlüne bir ilham oldu:’ Önündeki nesneyi 

yakala!’ Ülgen bu sözleri tekrarlayarak ellerini uzattı; birden bire su yüzüne çıkıveren bir taşı yakaladı 

ve bunun üzerine oturdu. Böylece oturacak yer bulduktan sonra dünyayı yaratmak istedi, fakat ‘ne 

yaratayım, nasıl yaratayım’ diye düşündü. Birdenbire su içinden Ak Ana karşısına çıkıverdi ve 

Ülgen’e şöyle seslendi ‘Bir nesne yaratmak istersen ‘yaptım oldu’ de , ‘yaptım olmadı’ deme!’ Ak 

Ana bunları söyledikten sonra kayboldu. Bundan sonra kimseye görünmedi.” 20 

Bu sergi kapsamında yer alan yapıtlara içerdikleri Şamanist öğeler açısından 

bakıldığında özellikle ahşap fırıncı kürekleri üzerine betimlenen Tanrı Ülgen ve Kuş 

Ağacı, Ay-Atam, Ay-Va Hatun, Ve Diğerleri, Dişi Baykuş yapıtları dikkat 

çekmektedir.  

3.1.1.1. Tanrı Ülgen ve Kuş Ağacı, 131x37cm, ahşap fırıncı 
                        küreği üzerine akrilik, 1994 

Şamanizm’de en büyük tanrı olarak görülen Ülgen bütün varlığı yaratan, her 

şeyi bilen ve iyilik eden bir tanrıdır. Ay ve güneşin ötesinde, yıldızların üstünde 

yaşar. Efsanelerde ve Şaman dualarında insan şeklinde betimlenir. 

                                                 
19   Can Göknil, Habip Aydoğdu, “Sanatta Buluşan İki İnsan”, Vizyon, İstanbul, Ocak 1997, s.2 
20  İnan, a.g.e., s.19 
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Can Göknil’in Tanrı Ülgen ve Kuş Ağacı adlı yapıtında, Tanrı Ülgen ahşap 

fırıncı küreği üzerine akrilik ile resmedilmiş. Mavi elbisenin üzerinde ve resmin tam 

ortasına gelecek şekilde bir Evren Ağacı yerleştirilmiş. Ülgen’in iki koluyla bu ağacı 

kavradığı görülüyor. Yeryüzünü çağrıştıran bej bir zemin üzerine konumlandırılan 

ağacın dallarında rengarenk kuşlar çizilmiş. Tanrı Ülgen’in başının üzerinde mavi 

bulutlar ve bu bulutların üstünde uçmaya hazır şekilde duran kanatlı Ak Melek 

görülüyor.  

Resimdeki mavi rengin gökyüzünü temsil ettiğini kabul edersek, Ülgen’in 

gökyüzünde yaşayan bir tanrı olarak betimlendiğini söyleyebiliriz. Tanrı Ülgen, 

şaman dualarında ve efsanelerde de anlatıldığı şekilde yüzü, kolları, bacakları olan 

iyi yüzlü bir insan olarak resmedilmiş. Dingin ruh hali ve başının üstündeki masmavi 

bulutlar,  Ülgen’in mitolojik kimliğini yansıtmaktadır.  

Evren’in sürekliliğini ve yeniden doğuşu simgeleyen Evren Ağacı’nın, 

Ülgen’in  kucağına oturtulması ve kolları arasına yerleştirilmesi, Ülgen’in büyük ve 

yaratıcı bir tanrı olduğuna işaret etmektedir. Evren Ağacı’nın, gökyüzünü temsil 

eden mavi fon üzerinde olması ve dallarındaki çok sayıda kuşun bulunması,  bazı 

Şamanist toplumların üç Evren Ağacı inancını hatırlatmaktadır. Bu inanca göre üç 

Evren Ağacından birincisi  göktedir;  insanların ruhları kuşlar gibi onun dallarına 

konmuştur ve doğacak çocuklara can vermek üzere yere inmeyi beklerler. İkincisi 

yeryüzünde, üçüncüsü de yeraltındadır.21 Ağacın üzerindeki kuşların renkliliği, 

canlılar dünyasındaki çeşitliliğe gönderme yapmaktadır. 

Ülgen’in başının üzerinde gördüğümüz ve küreğin tam sapına gelecek şekilde 

yerleştirilen Ak Melek’i, Ülgen’in yardımcı ruhlardan biri olarak düşünebiliriz. Diğer 

yardımcı ruhlarla birlikte, Ak Melek, Tanrı Ülgen’in emir ve isteklerini Şamanlara  

bildirir. Ülgen’in insan biçiminde tasvir edilmesine benzer şekilde, Ak Melek de 

mavi bulutların üzerinde duran kanatlı bir varlık şeklinde temsil edilmiş. Adının 

başındaki Ak sözcüğü de Altay Türkçe’sinde cennet anlamı taşıdığından daha önce 

                                                 
21   Eliade, a.g.e., s. 303 



 72

söz edilmişti.22 Bu şekilde, Ak Melek’in Ülgen gibi gökyüzünde yaşadığı ve iyi 

ruhlardan olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yapıtında sanatçının, eski Türk insanının yaşamı kavrayışında doğa ile 

bütünleşmesi olgusunu kendi düş gücüyle birleştirerek yansıttığı görülür. Bu yapıtta 

yüzeyi tümüyle kaplayan Tanrı Ülgen ve Ülgen’in gövdesi üzerine yerleştirilmiş 

ağaç, kuşlar ve başı üzerinde görülen küçük kanatlı figür tümüyle Şamanist inançları 

görselleştiren öğelerdir. Sanatçının malzeme olarak fırıncı küreğini kullanması, 

malzeme izlek örtüşmesinin başarılı bir örneğidir.23 Ahşap malzeme aynı zamanda, 

Şamanizm’in temel unsurlarından olan Evren Ağacı inancı  ile de bağdaşmaktadır. 24 

3.1.1.2. Ay-Atam, 122x22cm, ahşap fırıncı küreği üzerine 
                        akrilik, 1995 

Bir efsaneye göre yağmur sonucunda oluşan seller Karadağcı denilen bir 

dağdaki mağaraya çamur sürükleyip getirdi ve bu çamurları insan kalıbına benzeyen 

yarıklara döktü. Mağaranın içi bir kadının karnı işlevini gördü ve su ile toprak bir 

süre bu yarıklarda kaldı. O mevsimde çok güçlü olan güneş, su ve toprak 

döküntülerini kızdırdı, pişirdi. Bu arada güneşin altında pişen çamur yığınının 

üzerinden dokuz ay boyunca hiç durmadan  rüzgar esti. Böylece dört element su, ateş 

(güneş), toprak ve rüzgar, insana can vermek için birleşmişler. Dokuz ay sonra  insan 

şeklinde bir varlık çıktı. Bu insana ay baba anlamına gelen Ay-Atam denildi. Ay- 

Atam,  gökyüzünden sağlam havalı ve tatlı sulu yere indi ve orada kırk gün kaldı. 

Gücü ve neşesi günden güne arttı. 25 Sonra seller bir daha aktı, mağaradaki yarıklara 

yine toprak dolduruldu. Bu toprağın pişmesi, güneşin aşağı indiği döneme rastladı. 

Yavaş yavaş serinleyen güneşte pişen bu topraktan yaratılan kişi dişi oldu. Bu dişi 

kişiye ay yüzlü anlamına gelen Ay-Va adı verildi.26  Böylece Ay-Atam yazın 

başında, gittikçe ısınan güneşle; Ay-Va Hatun da yazın sonunda, yavaş yavaş 
                                                 
22  Ögel, a.g.e., Cilt I, s.571 
23   Güven Turan, “Can Göknil’in Kuruluş Mitosu Düşleri”,  Orta Asya’dan Anadolu’ya Yaratılış 

Efsaneleri Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Aralık 1996, s.3 
24    Turan, a.g.e.,  s.3 
25   İnan, a.g.e., s.21 
26  İnan, a.g.e., s.21 
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soğuyan güneş ısısı ile yaratılmışlardır. Kadınla erkeğin farklı karakterlerde olması 

da, yaratılıştaki bu farktan kaynaklanmaktaydı. 27 

Görüldüğü gibi ilk insanların yaratılış efsanesinde dört doğa olayı, bir başka 

ifadeyle dört farklı element etken olmuştur. Bu doğa olaylarını ve temsil ettikleri 

elementleri şu şekilde sıralayabiliriz: seller (su), çamur (toprak), güneş (ateş) ve 

rüzgar (hava). Ülgen’in, ayın ve güneşin üzerinde oturduğunu28 ve bütün doğa 

olaylarını başlatan ve yöneten tanrı olduğunu29 dikkate alırsak, efsanede açıkça adı 

geçmemesine rağmen, ilk insanların Ülgen tarafından yaratıldığı sonucuna 

varabiliriz.  

Ay-Atam adlı resimde, ilk insan Ay-Atam akrilik boya ile kucağında beyaz bir 

kaz taşırken çizilmiş. Elbisesi, yer yer kırmızıya dönen turuncu  renkle boyanmış. 

Başının üstünde ve ayakların altında, renkli yapraklar taşıyan ağaç dalları ve bu 

dallara konmuş kuşlar betimlenmiş. Fırıncı küreğinin sapında ve kompozisyonun en 

üstünde yer alacak şekilde bir baykuş figürü çizilmiş. Resmin genelinde sıcak pastel 

tonlar kullanılmış.  

Ay-Atam yapıtındaki renkli ve sıcak pastel tonlar, Ay-Atam’ın yere indikten 

sonra günden güne artan gücünü ve neşesini simgeliyor. Resmin en üstünde 

Tanrı’nın yardımcısı ve aynı zamanda  önemli ongunlardan ve hayvan atalardan olan 

Dişi Baykuş figürü var. Baykuş’un varlığı ve resimdeki konumu, Ay-Atam’dan önce 

gelen ve ondan yüksekte bulunan Tanrı’nın varlığını hatırlatıyor. Bu figürün hemen 

altında, hayatın  kaynağını simgeleyen ve Hayat Ağacı olarak da bilinen Evren 

ağacına gönderme yaptığını düşündüğümüz dallar var. Dalların renkliliği, Ay-

Atam’ın gökten inmesiyle yeryüzünde  başlayan hayatın canlılığını ve çeşitliliğini 

vurguluyor gibidir. Dalların üzerinde, Şamanizm’de insan ruhlarının taşıyıcıları 

olarak kabul edilen kuşlar var. Sanatçı bu kuşları, Ay-Atam’dan sonra dünyaya 

gelecek insanların simgeleri olarak kullanmış olabilir.  

                                                 
27  Ögel, a.g.e., Cilt I, s. 487 
28  İnan, a.g.e., s.32 
29   İnan, a.g.e., s.33 
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Ay-Atam’ın  kollarında taşıdığı beyaz kaz,  Şamanist efsanelerde bir kaz 

olarak betimlenen Ülgen’i temsil etmektedir. Böyle bir efsaneye göre evvelce ancak 

su vardı. Yer, gök, ay, güneş yoktu. Tanrı Ülgen de kaz şekline girip su üzerinde 

uçuyor30,  konacak katı yer arıyordu31 . Kazın renginin beyaz olması da bu hayvanın 

Ülgen’le ilgili olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Resimdeki beyaz kaz aynı 

zamanda, Şamanların kurban törenleri sırasındaki göğe çıkışlarda bindikleri kaz 

hayvanını da hatırlatmaktadır. 32  

3.1.1.3. Ay-Va Hatun, 122x22cm, ahşap fırıncı küreği üzerine 
                        akrilik, 1994 

Bu yapıtta, Ay-Va Hatun’un Ay-Atam’a göre belirgin olarak daha soluk 

renklerle çizilmesi, Ay-Va Hatun’un soğuyan güneş  ısısı ile yaratıldığından, bir 

başka ifadeyle güneşte daha az pişmiş olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz.  İlk 

resimdeki neşe ve hareketliliği bu resimde göremiyoruz. Resmin en üstünde balık 

şeklinde betimlenen Su Tanrısı Oannes yer almaktadır. Oannes, Mezopotamya 

mitolojisinde insana bilgeliği öğreten, suda ve karada yaşayan bir tanrıdır. Eski Babil 

belgelerine göre Oannes’in görünümü balık gibiydi; ama balık kafasının altında insan 

kafası, kuyruğunun altında ise insan ayakları taşıyordu.33 Bu bilgiler ışığında, Oannes 

figürünün tıpkı resimdeki diğer figürler gibi mitolojik bilgilere  uygun bir şekilde 

betimlendiğini söyleyebiliriz. Bu yapıtta, Türk mitolojisi ile Mezopotamya 

mitolojisine ait figürlerin ustaca bir arada yer alması sanatçının mitolojik bilgisini ve 

çok yönlü bakışını yansıtmaktadır. Resmi, Ay-Atam yapıtıyla karşılaştırdığımızda 

benzer bir kompozisyonun kullanıldığını, renklerin ise daha pastel olduğunu 

söyleyebiliriz.   

                                                 
30   İnan, a.g.e., s. 14 
31   İnan, a.g.e., s.19 
32  Eliade, a.g.e., s.223, s.228 
33   Philip W. Goetz, “Oannes”, Ana Britannica Ansiklopedisi, Cilt 17, 15. Baskı, İstanbul, Ana 

Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopaedia Britannica Inc,  1990,  s.11  
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Can Göknil, Tanrı’nın ilk insanları çamurdan biçimlendirmesi ve güneşte 

pişirmesinden esinlenerek Ay-Atam ve ailesini ahşap fırıncı kürekleri üzerine 

boyamış ve bu konuda şunları söylemektedir: 

 “Tanrı insanı çamurdan biçimlendirir, güneşte kurutur. Dişi Baykuş ve Kuyruksuz Köpek 

Tanrı Ülgen’in yardımcılarıdır. Tanrı Ülgen ilk insanları güneşte pişirdiği için Ay-Atam ve ailesini 

ahşap fırıncı kürekleri üzerine boyadım.” 34 

Bu yapıtın genel değerlendirmesi açısından şu satırları aktarabiliriz: 

“Sanatçı bu yapıtlarında yaratılış sevincini ve coşkusunu, söylencenin masalsı ruhunu özgün 

bir biçimde yorumlarken eski söylenceyi imgeleminde yeniden kurmuş. Çamurun güneşte pişmesi ile 

insanın yaratılışı öyküsünü betimlerken yine fırıncı küreği üzerine çalışması, malzemenin kendisinin 

de öyküye katıldığını gösterir. “35 

3.1.1.4. Ve Diğerleri, 158x26cm, ahşap fırıncı küreği üzerine 
                  akrilik, 1995  (Ay-Atam ve Ay-Va Hatun’un 40 çocukları) 

Yeryüzüne indikten sonra, Ay -Atam ve Ay-Va evlendiler ve yarısı erkek 

yarısı dişi olan kırk çocuk dünyaya getirdiler. Bu çocuklar birbiriyle evlendiler. Ana 

ve babaları öldükten sonra çıktıkları mağaraya gömüp ağzını altın kapı ile kapadılar 

ve kapının yanına çiçekler koydular.36 

Resimde, Ay-Atam ve Ay-Va Hatun’un çocukları kuşlar, hayvanlar ve başka 

bazı yaratıklarla  birlikte son derece canlı renklerle resmedilmiş. Çoğu hareket 

halinde görünen insanlar ve diğer canlılar, küçük boyutlu figürler olarak çizilmiş. 

Bunların arasında kadın figürleri daha çok göze çarpmaktadır. Resmin alt bölümünde 

insan figürleri ağırlıklı iken yukarılara çıkıldıkça hayvan ve kuş figürlerinin 

çoğaldığını görüyoruz. Resmin genelinde neşeli bir atmosfer sezilmektedir.  

                                                 
34  Can Göknil,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri, Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s. 5 
35  Zühre İndirkaş, “Ortaasya’dan Anadolu’ya Söylenceler ve Can Göknil,  Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S: 17, İstanbul, 2005, s.15 
36  İnan, a.g.e., s. 21 
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İnsanlarla diğer canlıların resimdeki bu mutlu birlikteliği, insanı doğanın bir 

parçası olarak kabul eden, insanı evrenin merkezine yerleştirmek yerine onu diğer 

canlılarla eşit gören şamanist felsefesini görselleştirmektedir. Özellikle resmin üst 

bölümlerinde gördüğümüz kuşlar, doğacak yeni ruhlarla insanlığın gittikçe 

çoğalacağının habercileridir. Resimdeki canlı renkler ve serinin ilk iki resmine göre 

daha hareketli görünen figürler, yaratılıştan sonra yeryüzünde çoğalan insanları ve 

gittikçe canlanan hayatı betimlemektedir. 

3.1.1.5. Dişi Baykuş, 91x21cm, ahşap fırıncı küreği üzerine 
                         akrilik, 1994 

Resimde ana figür olarak dişi Baykuş’u, resmin en üst bölümünde ise insan 

şeklinde betimlenmiş olan Tanrı Ülgen’i görüyoruz. Sanatçı bu resimde Dişi 

Baykuş’u Tanrı’nın yardımcısı olarak yorumladığını ifade etmektedir.37 Dişi 

Baykuş’un vurgulanan gözleri ve keskin bakışları, Tanrı Ülgen’in yardımcıları 

sayesinde her şeyi gören Tanrı olduğunu hatırlatmaktadır. Sanatçı bu resimle 

Şamanizm’de dişi Baykuş’un önemini  görselleştirmiştir.  

3.1.1.6. İkilem, 46x55cm, ahşap üzerine akrilik, kurşun 1995 

Şamanların, yeraltına inebilen ve yerüstüne çıkabilen kimseler olduğuna 

inanılırdı. Bu yolculuklara çıkacak Şamanlar, hayvan kostümleri giyerler ve 

koruyucu ruhların yardımıyla öteki dünyayla ilişkiye geçerlerdi.   

Resmin sağ bölümünde, gökyüzünü simgeleyen mavi fonda, iki kaz üzerinde 

göğe yükselen bir Şaman betimlenmiş. Şaman’ın ve kazların açık renklerle 

boyanması figürlere masum ve meleksi bir hava vermiş. Şaman’ın, Tanrı’dan bir şey 

dilercesine gökyüzüne doğru açılmış elleri ve arkasındaki bir çift kanat da figürdeki 

meleksi ifadeyi güçlendirmektedir. Ahşap üzerine akrilik boya ile yapılan resimde, 

                                                 
37  Can Göknil,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri, Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s. 5 
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gümüş varak kullanılmıştır.  Alt ve üst kenarlarda da resimdeki renk uyumunu 

güçlendiren kurşun kakma süslemeler görülmektedir. 

Resmin sol bölümünde, yeraltını betimlemek için kırmızı, sarı ve turuncu 

renkler kullanılmıştır. Bu renklerin çok canlı tonlarda olması cehennemi 

çağrıştırmaktadır.  Şaman’ın ejderha veya yılana benzeyen kıvrak gövdesi ise 

yeşilden kahveye giden renklerle çizilmiştir. Şaman’ın çift yüzlü olduğu veya maske 

taktığı, başının üzerinde de geyik boynuzları taşıdığı görülüyor. Resmin bütünündeki 

renk ve çizgilerin enerjik kullanımı dikkat çekiyor. Ahşap üzerine yapılan resimde 

akrilik, altın varak ve kurşun malzeme kullanılmıştır. Resmin alt ve üst kenarlarında 

kurşun kakma süslemeler görülmektedir.  

Yapıtın konusu ve başlığı, Şamanizm’deki yeraltı–yerüstü, cennet-cehennem, 

ak şaman-kara şaman, iyi ruhlar-kötü ruhlar, Ülgen- Erlik, melek- şeytan gibi 

birbirine zıt görünen kavramlardan üzerine kurulu ikilemlere gönderme yapmaktadır.  

Resmin sağında görülen Şaman’ın, sadece gökyüzüne yükselebilen Ak Şamanlardan 

olduğu düşünülebilir. Şaman’ı taşıyor gibi  betimlenen iki kaz figürü, gökyüzüne 

yükselen Şaman’ın yeryüzüne veya insan katına dönüşünü sağlayan kazları 38 

simgelemektedir. Bu konuda Can Göknil şunları söylemektedir: 

 “Ak Tanrılar gökyüzünün beşinci katında oturur. Tanrı Ülgen’e ulaşmak isteyen Şaman 

rahipler ancak bu kata kadar yükselerek dileklerini kutsal elçilere bildirirler. Yeryüzüne veya insan 

katına dönüşleri kaz gemisiyle gerçekleşir.” 39  

Resmin solundaki Şaman’ın ise hem yerüstünde hem de yeraltında 

dolaşabilen ve Ak Şamanlardan daha güçlü kabul edilen Kara Şamanlardan olduğunu 

söyleyebiliriz. 

                                                 
38  Eliade, a.g.e., s.223-228 
39  Can Göknil,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”,  Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri, Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s. 5 
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3.1.1.7. Hayvan Ata Dizisi (Şaman Rahipler), 25x120 cm, 
ahşap üzerine akrilik, kurşun 1995 (Boğa, kartal, 
kurşun kapaklı ahşap kutular )  

Resmin sağ bölümünde boğa başlığı takmış bir Şaman ve hemen üstünde de 

bir boğa görüyoruz. En önemli hayvan atalardan olan bu boğa figürü, Şamanizm’de 

hayvanlara verilen önemi hatırlatmaktadır ve insanın da hayvandan  çıktığı inancına 

gönderme yapmaktadır.  Cepheden çizilen Şaman figürü kollarını kavuşturmuştur. 

Mavi giysisinin üst kısmında Evren Ağacı, ağacın dallarında rengarenk kuşlar, 

ağacın altında da yaşamı ve canlılığı simgeleyen hayvanlar betimlenmiştir. Giysinin 

alt bölümü ise üç bölüme ayrılmıştır. En alt bölümde yeraltını ve suyu simgeleyen 

balıklar, ortada yeryüzü ve onun üstünde yaşayan hayvanlar, üçüncü bölümde de 

yerüstünü simgeleyen kuşlar betimlenmiştir. Bu betimleme, doğadaki üç elementi ve 

Evrenin üç bölümümü hatırlatmaktadır: yeraltı (su), yer (toprak), gökyüzü (hava). 

Doğadaki elementler ve Evren’in katmanları ile ilgili betimlemeler birçok Şamanist 

efsanede karşımıza çıkmaktadır. Bundan önce aktardığımız Ay-Atam ve Ay-Va 

Hatun’un yaratılış efsanesinde ve bu efsanelerden esinlenerek yapılan Ay-Atam, Ay-

Va Hatun resimlerinde de bu elementler karşımıza çıkmaktadır. Resimdeki Şaman 

figürünü çevreleyen kabartma ilk metal olarak da bilinen kurşunla yapılmıştır.  

Resmin sol tarafında yer alan Şaman’ın daha hareketli bir duruşu var. Her an 

havalanacakmış gibi kollarını iki yana açtığı görülmektedir. Mavi başlığının şekli, 

Gök Tanrı’nın temsilcisi olarak görülen ve Şaman’ın mitolojik kökeni ile özdeşleşen 

kartalı çağrıştırıyor. Başlığın bir kenarının kartal gagası, diğer kenarının da kuş 

tüyleri şeklinde olduğu fark ediliyor. Elbisesinin rengi de Gök Tanrı’yı simgeleyen 

mavi ile boyanmış. Elbisenin üzerinde Evren Ağacı’nı, ağacın üstünden uçan ve 

dallarına konan kuşları, ağacın altındaki hayvanları görüyoruz. Bu figürün etrafında 

da aynı şekilde kurşun kabartma bir çerçeve var. 

Resmin ortasındaki kurşun kapaklı üç kutunun da Şamanizm’deki üç 

katmanlı Evren inancına gönderme yaptıklarını söyleyebiliriz: En üstteki kutuda Gök 

Tanrı’nın temsilcisi kartalı,  ortadaki kutuda yerüstünde yaşayan canlıları temsil eden 
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boğa figürünü, en alttaki kutuda da  yeraltında yaşayan  varlıkları temsil eden balık 

figürünü görüyoruz. Mavi rengin kullanılması Gök Tanrı fikrini vurgulamaktadır. 

Kurşun kapaklı bu ahşap kutuların, resmin bütünüyle kullanılan malzeme açısından 

uyumlu olduklarını söyleyebiliriz.  

Can Göknil’in bu resimde Şaman kökenli figürlere hacim verirken sıcak ve 

soğuk renkleri birbirine yedirerek renk titreşimleri oluşturduğunu görüyoruz. 

Böylece sanatçının vurgulamak istediği  düşsel coşku ve sevinç resim diliyle başarılı 

bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, farklı 

bir ruh yapısına sahip oldukları bilinen Şamanların, bu yapıtlarda karşımıza huzurlu 

ve dingin figürler olarak çıkması sanatçının iyimser bakışından kaynaklanmaktadır. 

Can Göknil, yapıtlarına önceleri kompozisyonun bir parçası olarak girmeye başlayan 

kurşunu bu çalışmasında çerçeve boyutunda ustaca kullanmıştır. 

3.1.1.8. Ağaç, 70x70cm, tuval üzerine akrilik, 1995 

Ağaç figürü, özellikle yaratılışla ilgili Şamanist efsanelerde özel bir yere 

sahip.  Daha önceden de aktarıldığı gibi,  efsanelerde betimlenen ağaç figürleri 

evrenin sürekliliğini, yeniden doğuşu ve doğurganlığı ifade eder. Bu kavramları daha 

iyi vurgulamak için ağaçlar genellikle kadın, kaynak, süt, hayvanlar, yemişler gibi 

birçok  tamamlayıcı simgelerle zenginleşmiş olarak karşımıza çıkar. 40 

Ağaçtan türeme, ağacın ana olarak görülmesi ve çocuk veren ağaç ruhları 

Şamanist motifler arasında yer almaktadır.41 Örneğin Uygurların türeyişiyle/ 

kökeniyle ilgili efsanelerde ilk insan küçük bir adacık ortasında bulunan bir ağaç 

kovuğundan türemiştir ve bundan dolayı bu insana ağaç kovuğu anlamına gelen 

Kıpçak adı verilmiştir. 42 Altaylıların bir efsanesine göre ise Kara Atlı Han, oğlunu, 

kutlu ve uğurlu bir ağacın kovuğuna saklıyordu. Kara Atlı Han’a bir oğlunun 

olacağını da, bu ağaç üzerindeki bir kuş müjdelemişti.43 

                                                 
40   Eliade, a.g.e., s.304 
41  Ögel, a.g.e., Cilt I, s.88 
42  Ögel, a.g.e., Cilt II, s.484 
43  Ögel, a.g.e., Cilt II, s.484 
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Bu yapıtta, hayatın kaynağı olarak görülen Evren Ağacı’nın ve etrafındaki 

bütün figürlerin pembemsi bir fon üzerinde çok yumuşak pastel renklerle 

betimlendiğini görüyoruz. Tuval üzerine akrilik boya ile yapılmış resmin 

bütünündeki renk ve çizgi kullanımının son derece uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. 

Ağacın üzerinde mavi renkli bulutların üzerinde oturan anaç kadın figürleri, kuşlar 

ve değişik hayvanlar görüyoruz. Resimdeki kadın figürlerinin  mutlu ve keyifli 

olarak betimlenmiş. Ağaç tepelerinde müzik yapan kadınların huzurlu ve rahat  

olduklarını görüyoruz.   

Ağacın altında oturan ve mutlu bir ifadeyle kuşları kucaklamış olan  Ak Ana, 

Yakutların ve Altaylıların yaratılış efsanesinde adı geçen bir tanrıçadır. Resmin bir 

bakıma, insan ruhlarının doğmadan önce Evren Ağacı’nın dallarında saklandığı ve 

doğacak çocuğun veya hayvanın bedenine girmesi için kuş şeklinde gönderildiği 

inancının  görselleştirmesi olduğunu söyleyebiliriz.44 Bu inancın bir başka yorumu da 

her çocuğun ruhunun, doğumdan önce bir kuş şeklinde gökten gelip kadının karnına 

girdiği şeklindeydi. 45    

Şamanizm’in Evren’e bütünsel yaklaşımı bu resimde de açıkça karşımıza 

çıkmaktadır. İnsanın diğer canlılardan/ hayvanlardan ayrı veya daha üstün bir yerde 

olmadığı inancı, hayatın hayvan çıkışlı olduğu ve ruhların doğumdan önce hayvan 

biçiminde bulunduğu düşüncesi resimdeki anlatımın temelinde görülmektedir. 

Yakutların aşağıdaki efsanesinde de ağacın en büyük ana olarak görüldüğü 

anlaşılıyor. Bu efsanede ağacın yarılması ile ortaya çıkıp ilk insan Ak-Oğlan’ı 

emziren bir kadından bahsediliyor.  

”…Bu ilk insan Ak-Oğlan, ta içten hislenmiş, 

Ağaca yanaşarak, şöylece seslenmiş: 

-Ey benim saygı değer, güzel yüce Tanrıçem, 

Bana hayatı veren, ey benim büyük annem! 

Varlığım, neyim varsa, hep seninle dolmuştur, 

Dünyadaki varlıklar hepsi senden doğmuştur! 

                                                 
44   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.93-94 
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................................................ 

Ağacın tam kökünden, bir yarık yarılınca, 

Bu yarıktan ağaca, bir delik açılınca! 

Bir kadın çıkıvermiş, ağacın deliğinden, 

Ağacın kökündeymiş, aşağısı belinden, 

Kadının gür saçları uçuşup yanıyormuş, 

Fırlayan memesinden, sütlerse kaynıyormuş. 

Oğlan yaklaşmış ona, süt emmiş memesinden, 

Artık bir kere doymuş, vazgeçmiş yemesinden, 

Sütü emen Ak-Oğlan, ilk defa doymuş imiş, 

Vücudunun her yeri, kuvvetle dolmuş imiş. 

Bundan başka annesi, ona demiş kutlu ol, 

Saadetle dolup taş, hayatta hep mutlu ol! 

Ak-Oğlan’a, ayrıca su, ateş, demir vermiş, 

Sonra da kaybolarak, tekrar yerine girmiş.”46 

Yakutların Er-Sogotoh efsanesinde de neredeyse aynı motifler 

görünmektedir. Bu efsanede Er-Sogotoh ağaca şöyle seslenmektedir:  

“Benim ağaç Hakanım! Ey kutsal ruh! Ey ulu Hatun! Benim yurdumun ruhu! Ben bir 

yetimden başka bir şey değildim. Sen aldın beni büyüttün! Ben küçük bir çocukken, sen beni büyük 

bir adam yaptın!...Gel de benim ne olacağımı, geleceğimi de bildir! Ben ne yapacağım? Ben bundan 

sonra nasıl yaşayacağım? Ey ulu Anne!”  

Bundan sonra ağacın kökünden çıkarak yavaş yavaş Ak saçlı Ana görünmüş 

ve Sogotoh’un karşısında durmuş.47 Yakutların bu efsanelerinde adı geçen Ak saçlı 

Ana’nın Ak Ana olduğu düşünülebilir. 

Hayat Ağacı, Ak Ana ve başka Şamanist öğelerin karşımıza çıktığı diğer 

resimler şunlardır: Ak Kadın ve Hayat Ağacı, 80x30 cm, tuval üzerine akrilik, 1995 ; 

Ağaç Altı, 35x35cm, tuval üzerine akrilik, 1996; Önce, 24x36cm, gravür,1996; 

Evvelce, 24x37cm, gravür,1996  ; Önce, 60x90cm, tuval üzerine akrilik, 1960 ; Öküz 

                                                                                                                                          
45   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.559 
46  Ögel, a.g.e., Cilt  I, s.103 
47   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.106 
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Sırtında Dünya, 80x30cm, tuval üzerine akrilik, 1994 ; Koruyucu İlahlar, 103 x 63 

cm, tuval üzerine akrilik, 1996. 

3.1.1.9. Kamlar ve Kanatlılar, 30x80cm, tuval üzerine akrilik, 
                       1995 

Bu yapıtta Şamanların kartal kimliğine dönüşmekte oldukları anın 

betimlendiği görülür.48 Sanatçı, Şaman ayinlerinin bu önemli anını özgün bir 

anlatımla görselleştirmiştir. Şamanların, her an havalanacakmış gibi kollarını iki 

yana açmaları ve kollarına konan kuşlar bu anlatımı daha da kuvvetlendirmektedir. 

Gök Tanrı’yı simgeleyen mavi rengin yanı sıra resimdeki diğer öğelerin de 

Şamanizm ile ilgili olduklarını söyleyebiliriz. Şamanların kuş biçimindeki elbiseleri 

ve kuş figürleri ile Şamanizm’deki kuş simgeciliğinin açıkça ifade edildiğini 

söyleyebiliriz Burada Şaman’ın mitolojik kökeninin, en önemli hayvan atalardan 

olan  kartalla ilişkilendirildiğini de  hatırlayabiliriz.  49 

3.1.1.10. Yer-Su İlahları, 80x30cm (60x40 cm) , tuval üzerine 
                         akrilik, 1996 

Şamanistlerin dünya görüşüne uygun bir şekilde resimdeki ağaçlar, balıklar, 

kuşlar, insanlar, çocuklar, dağlar, bulutlar birbirine eşit varlıklar olarak 

betimlenmiştir. Özellikle insanların diğer varlıklarla eşit tutulması dikkat 

çekmektedir. Resimdeki bütün figürler arasında bir uyum olduğu sezilmektedir. 

Şamanizm’deki tanrılar hiyerarşisine uygun bir şekilde dağların tepesinde Tanrı 

Ülgen’i görmekteyiz. Ülgen’in herşeyi gören ve her şeye hakim bir figür olarak 

çizilmesi resimdeki huzurlu atmosferi daha da güçlendirmektedir. Resimdeki dağ 

figürü, dağın Ülgen’in yanından indiği inancına uygun bir şekilde yapıtın en üst 

bölümüne yerleştirmiştir.  

 
                                                 
48  Zühre İndirkaş, “Ortaasya’dan Anadolu’ya Söylenceler ve Can Göknil,  Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S: 17, İstanbul, 2005 , s.14 
49  Eliade, a.g.e., s. 95 



 83

3.1.1.11. Kutsal Kanatlı, 9x25cm, gravür,1996 

Çiftbaşlı kartal motifi, Kuzey Sibirya’nın doğu kesimlerinde yaşayan 

kavimlerde görülürdü.50 Yakutlar, ağaçtan yapılmış sırıklar üzerine çift başlı kartal 

heykelcikleri koyarlardı.51 Onlara göre bu sırıklar göğün direğiydi, kartallar da  

Tanrı’nın gücünün sembolüydü ve  “göğün kapısını kanatlarıyla” tutuyordu.52  Çift 

başlı kartal motifine,  Altay ve Sibirya’da bazı Şaman davullarında da rastlanmıştır.53 

Yapıtın ortasında çift başlı kartal figürü ve etrafında da dört hayvan figürü 

daha görmekteyiz. Kanatlarını iki yana açmış kartalın, resimdeki diğer hayvanlardan 

daha güçlü durmakta, hatta onlara hükmeder görünmektedir. Gök Tanrı’nın 

temsilcisi sayılan kartalın çift başlı olması, her şeyi gören Gök Tanrı’nın 

hakimiyetini ve gücünü hatırlatmaktadır. Bu çalışmaya benzer şekilde, sanatçının bir 

gravür çalışması olan İkiz İdol adlı yapıtında da çift başlı bir ongun görülmektedir. 

Bu betimlemeler, daha geç devirlerde karşımıza çıkan zoomorfik ongunların ilk şekli 

olarak da görülebilir. Nitekim Selçuklu çağında çift kartal armalarının kullanıldığını 

biliyoruz. 54  

3.1.1.12. Kaz Gemisi , 45x35cm, tuval üzerine akrilik, 1996 

Kaz, Şaman’ın en çok taklit ettiği ve ayinler sırasında da göğe yükselmek için 

üzerine bindiği hayvanlardandır. Bunun için Şaman, kaza benzeyen bir nesnenin 

üzerine oturur ve kollarıyla göğe uçuyormuş gibi hareketler yapar. Kazla ilgili uyaklı 

parçalar söyler ve kazın sesini taklit eder.55  

Resimde beyaz bir kazın üzerinde Şaman figürleri betimlenmiştir. Beyaz kaz, 

gökyüzüne yükselen Şamanların yeryüzüne veya insan katına dönüşlerini sağlayan 

                                                 
50   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.178 
51   Ögel, a.g.e., Cilt II,s.173 
52   Ögel, a.g.e., Cilt II, s.179 
53   Zühre İndirkaş, Türklerde Hükümdar Tacı Geleneği, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 

2002, s. 23 
54  Ögel, a.g.e., Cilt II, s.132 
55   Çoruhlu, a.g.e.,  s.152 
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kazı56  simgelemektedir. En üstteki Şaman’ın yüzündeki mutlu ifade ve  gökyüzüne 

yükselircesine kollarını iki yana açması dikkat çekmektedir. Daha alttaki diğer 

Şamanların da keyifli bir şekilde çalgılar çaldıkları veya çalınan müziği dinledikleri 

görülmektedir. Resimde açık mavi bir fon kullanılmış, figürler ise açık renklerle 

betimlenmiştir. 

Şamanist motiflerden esinlenerek yaptığı bu resmiyle ilgili olarak sanatçı 

şunları söylemektedir: 

“Ak Tanrılar gökyüzünün beşinci katında oturur. Tanrı Ülgen’e ulaşmak isteyen Şaman 

rahipler ancak bu kata kadar yükselerek dileklerini kutsal elçilere bildirirler. Yeryüzüne veya insan 

katına dönüşleri kaz gemisiyle gerçekleşir.” 57  

3.1.1.13. Horoz, 30x40cm, ahşap üzerine akrilik ve kurşun, 
                         2000 

Resimde açık renklerle Hayat Ağacı ve ağacın dibindeki Ak Ana 

betimlenmiştir.  Ağacın tepesinde de canlı renklerle bir horoz figürü görülmektedir.  

Sanatçının birçok yapıtında karşımıza çıkan Hayat Ağacı ve Ak Ana 

öğelerinin burada daha açık renklerle betimlendiği fark edilmektedir. Bununla Ak 

Ana’nin, adından da anlaşıldığı gibi Şamanizm’deki iyi ruhlardan olduğu 

vurgulanmaktadır. Ak Ana’nın yüz ifadesinden de güven veren, iyiliksever bir 

tanrıça olduğu anlaşılmaktadır. Hayat Ağacı’nın açık renkli gövdesi ve beyaz dalları 

da yaratılışın saflığını,  doğumun tazeliğini anlatıyor gibidir. Ağacın tepesinde öten 

renkli horozla yeni başlayan hayatın canlılığı ve çeşitliliği anlatılmaktadır. Yapıttaki 

Şamanist öğelerin bütünlüğü, kurşun ve ahşap malzemelerinin kullanımıyla 

sağlanmıştır.   

 

                                                 
56  Eliade, a.g.e., s. 223, s. 228 
57  Can Göknil,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Aralık 1996, s.5 
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3.1.1.14. Av, 2000, ahşap üzerine akrilik ve kurşun, 40x40cm 

Bozkırın ağır mücadeleci şartları içinde yaşayan Şamanist Türkler için 
evcilleştirilmiş hayvanlar bilinmeyen varlıklar olmaktan çıkmıştı.58 Ancak vahşi 
hayvanlar ve özellikle yırtıcı kuşlar, tanrısal birer haberci olarak kabul edilmekteydi. 
Bu hayvanlardan olan geyik ve grifonların putları önemli şamanist ongunlardandı. 59  
Efsanelere göre Hunların atalarına sihirli bir geyik yol göstermiştir. Aynı efsanelerin, 
İskitler arasında da yaygın olduğu söylenir ve İskitlerde de geyiğin özel bir önemi 
vardır.60 Hunların ve İskitlerin özellikle geyiğe olan eğilimleri yüzünden Avrasya 
bozkırlarında  sayısız geyik figürleri bulunmuştur. 61 

Bu yapıtta iki vahşi hayvanın mücadelesini görüyoruz. Kanatlı bir grifonun 
bir geyiğe saldırdığı anın  betimlendiği resimde malzeme kullanımı açısından 
Şamanist öğelerin ağır bastığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte sanatçının farklı 
medeniyetlerin mitolojilerinden de esinlendiği görülmektedir. Resimdeki hayvanların 
stilizasyonu ve grifonun abartılmış kanatları, İskitlerin silah ve at koşum 
süslemelerini hatırlatmaktadır. Nitekim İskit sanatında, geyik ve açılmış kanatlı 
hayvanların en fazla işlenen figürler olduğu bilinmektedir.62 Resimdeki geyik figürü, 
İskit sanatındaki  geyik figürleriyle aynı özellikler göstermektedir. Geyiğin  ayakları 
bükük şekilde çizilmiş ve bu şekilde figürün sıçrama / kaçma anında olduğu  
gösterilmiştir. İskit süslemelerinde otçul hayvanların başı çoğu kez arkaya 
dönüktür63, nitekim bu yapıtta da geyiğin başını arkaya çevirdiği görülmektedir. İskit 
sanatında çok nadir olarak görülen fantastik grifonlar çoğu kez de kartal başlı 
hayvanlardır. 64  Yapıttaki grifon figürü da kartal başlı bir ata benzemektedir. İskit 
sanatında en çok görülen sahnelerde otçul bir vahşi hayvanın bir kartal tarafından 
takibi veya sıkıştırılması konu edilmektedir. Bu sahneler, figürlerin güçlü 
stilizasyonu nedeniyle  şematik ve çok az canlıdır.65 İskitlilerle benzer şekilde, 
hayvan mücadele sahneleri eski Hun sanatında sık sık tekrarlanmıştır. Hayvan 

                                                 
58   Diyarbekirli a.g.e.,s.82 
59  Diyarbekirli, a.g.e.,s.88 
60  Diyarbekirli, a.g.e, s.118 
61  Diyarbekirli, a.g.e, s.119 
62  Boris N. Grakov, İskitler, Çev: D.Ahsen Batur,  İstanbul , Selenge Yayınları, 2006, s.193 
63 Grakov, a.g.e., s.194 
64  Grakov, a.g.e., s.194 
65  Grakov, a.g.e., s.194 
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vücutlarındaki tez ve süratli hareketler, geriye dönük baş motifleriyle betimlenen 
hayvan biçimleri66, İç Asya ve Avrasya’nın geniş bozkırlarında yaşayan göçebeler ve 
özellikle Hunlar arasında savaş sembolü olmuştu. Bu toplumlarda at koşum 
takımları, eyer altı örtüleri hep hayvan figürleri ile bezenmiş; çadırlarının iç kısmında 
kullanılan keçe, halı ve kilim dokumalarda hayvan mücadele sahnelerine sık sık 
rastlanmıştır. 67  

Horoz ve Av yapıtlarına benzer malzeme kullanımının ve figüratif 

kompozisyonların görüldüğü diğer yapıtlar da Başlarında Balık ve Kahramanlar adlı 

çalışmalardır. 

3.1.1.15. Üç Kule, Üç Güzel Gelin, 40x40 cm, tuval üzerine 
                         akrilik, 1996 

Kurtlar, Orta ve İç Asya’da hayvancılık ve avcılıkla geçinen toplumların en 

çok korktuğu ve saygı gösterdiği hayvanlardı. Fiziksel kuvvetleri ve yırtıcılıkları 

nedeniyle doğaüstü güçlere sahip oldukları düşünülürdü. Bu nedenle kurt, eski 

Türkler arasında büyük saygı gören bir ongun haline gelmiştir.68  Hunlar döneminde 

de Orta Asya halklarının birinci derecede öneme sahip ongun hayvanlarından biriydi. 
69 Şamanist Türk toplumlarında hayvanlardan türeme efsanelerinde en çok görülen 

hayvan figürü kurttur.  

Göktürk ve Uygurlardan önceki eski Türk topluluklarının birçok kurttan 

türeyiş efsanesi bulunmaktadır. Bunlardan biri şu şekildedir: Kağanın çok akıllı iki 

kızı varmış (bazı kaynaklar üç kızı vardı diyorlar). Bu kızlar o kadar akıllı ve o kadar 

iyimişler ki, babaları şöyle bir karara varmış: “Ben bu kızları, nasıl insanlarla 

evlendirebilirim! Bunlar o kadar iyi ki, kızlar ancak Tanrı ile evlenebilirler!” Bunu 

diyen Kağan, kızlarını alarak götürmüş ve bir tepenin başına koymuş. Burada kızları, 

Tanrı ile evlensinler diye beklemiş. Kızlar bu tepede bekleşe dururlarken, tepenin 

                                                 
66  Diyarbekirli, a.g.e., s.115 
67  Diyarbekirli, a.g.e., s.116 
68  Çoruhlu, a.g.e., s.106-107 
69   Ögel, a.g.e., Cilt I, s.41 
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etrafında ihtiyar ve erkek bir kurt görünmüş.  Kurt, tepenin etrafında dolaşmaya 

başlamış ve bir türlü de, orasını bırakıp gitmemiş. Küçük kız kurdun bu durumunu 

görünce şüphelenmiş ve kardeşine : ”İşte bu kurt Tanrı’nın ta kendisidir. Ben inip, 

onunla evleneceğim.” demiş. Kardeşi gitme diye ısrar etmiş ama, kız dinlememiş. 

Tepeden inerek kurtla evlenmiş ve bu suretle ö ülkenin halkı bu hükümdarın kızı ile 

kurttan türemiş.70 

Sanatçının Üç Kule, Üç Güzel Gelin adlı yapıtında yukarıda aktarılan 

efsanenin betimlemesini görmekteyiz.  Sarı bir fon üzerinde turuncu renkle çizilen üç 

kule ve her bir kulenin içinde de gelinlik kızlardan biri var. Kurdun gövdesinin üç 

kuleyi de saracak şekilde büyük ve uzun  çizilmesi, bu hayvanın gücüne işaret 

etmektedir. Aynı zamanda, efsanede de aktarıldığı şekliyle ısrarla kulelerin etrafında 

dolaştığına ve bir türlü de orayı bırakıp gitmediğine işaret etmektedir. Kurdun yüzü 

kızlara dönük olarak betimlenmiştir.  

Bu konunun devamı olarak karşımıza çıkan bir diğer yapıt da Kurt Sırtında 

Üç Güzel adlı yapıttır.  Efsanedeki üç güzel kız bu resimde bir kurdun sırtında 

betimlenmiştir. Resmin üst bölümünde de üzerinde kuşlar bulunan iki hayat ağacı 

figürü yer almaktadır. 

3.1.1.16. Tufan, 80x80cm, tuval üzerine akrilik, 1994 

XIX. yüzyılın ortalarında Verbitskiy tarafından aktarılan Altaylıların tufan 

efsanesine göre tufandan önce yeryüzünün hükumdarı Tengiz (Deniz) Han’dı. O 

zamanda Nama adlı ünlü bir adam vardı. Tanrı Ülgen bu adama dünya tufanı 

olacağını, insanoğullarını ve hayvanları kurtarmak için sınanmış sandal ağacından 

gemi yapmasını buyurdu. Nama’nın üç oğlu vardı ve oğullarına dağ tepesinde gemi 

yapmaları için emir verdi. Gemi, Ülgen’in öğrettiği ve gösterdiği gibi yapıldı. Nama, 

Ülgen’in buyruğu ile insanları ve hayvanları gemiye aldı. Nama’nın gözleri iyi 

görmezdi. Gemidekilere sordu: “Birşeyler görüyor musunuz?”. “Yeryüzünü sis 

kaplamış, müthiş karanlık basmış.” dediler. O zaman yerin altından, ırmaklardan, 
                                                 
70  Öğel, a.g.e., Cilt  I, s.18 
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denizlerden karalara sular fışkırmaya başladı, gökten de yağmur yağıyordu. Gemi 

yüzmeye başladı. Gök ve sudan başka bir şey görünmüyordu. Nihayet sular 

çekilmeye başladı. Dağların tepeleri göründü. Gemi, iki dağın tepesinde karaya 

oturdu. Suyun derinliğini öğrenmek için Nama kuzgunu gönderdi. Kuzgun dönmedi; 

kargayı gönderdi, o da dönmedi; saksağanı gönderdi, o da dönmedi. Nihayet 

güvercini gönderdi. Güvercin gagasında bir dal ile geri döndü. Nama güvercine 

kuzgunu, kargayı ve saksağanı görüp görmediğini sordu. Güvercin bunları 

gördüğünü, her üçünün de leşe konup gagaladıklarını haber verdi. Nama “Onlar 

kıyamete kadar leş ile geçinsinler, sen benim sadık hizmetçim oldun; kıyamete kadar 

benim evladımla beraber yaşa” dedi. Tufandan sonra Nama Yayaçı (yaradıcı) ve 

Yayık (tufan) Han adıyla tanrılar sırasına geçti. Yeni nesiller ona kurban kesmekte 

devam ettiler. 71 

A.V. Anohin’nin aktardığı bir başka hikayeye göre tufan olacağını demir 

boynuzlu gök teke haber vermiştir. Bu teke yedi gün dünya çevresinde dolaşmış, acı 

acı melemiş, yedi gün deprem olmuş, yedi gün dağlar ateş fışkırmış. Yedi gün 

yağmur yağmış; yedi gün fırtına ile dolu yağmış; yedi gün kar yağmış. Tufan 

olacağını Ülgen ve altı kardeşi bilmişler ve bir gemi yapmışlar, böylece insan ve 

hayvan neslini kurtarmışlar.72  Sanatçının bu efsaneden esinlenerek yaptığı Tufan 

resminde insan şeklinde betimlenen Ülgen ve altı kardeşini görmekteyiz. Tufanın 

etkisi, denizle gökyüzünü aynı mavi tonda boyanarak betimlenmiştir. Geminin 

üstündeki koyu renk bulutlar ve güvertede birbirine sokulmuş hayvanlar da bu 

betimlemeyi tamamlamaktadır. Gemideki bütün kuşların ve hayvanların çifter 

çizilmesi de Tufan efsaneleriyle bağdaşmaktadır.  

Bu yapıtta da masalsı bir hava var. Kırmızı renkli efsanevi bir hayvanın 

oluşturduğu gemide Tanrı Ülgen ve kardeşlerinin yanı sıra kuş, aslan, geyik ve öteki 

hayvanlar birlikte sıralanmışlardır. Dingin deniz insanlığa verilen ikinci yaşamın 

                                                 
71  İnan, a.g.e., s. 23 
72  İnan, a.g.e., s. 23 
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sevincini yansıtıyor. Figürlerin kitlesel kullanımı ile mavi zemin başarılı bir karşıtlık 

oluşturuyor.73  

Sanatçının Tufan efsanesini işlediği diğer resimleri de şunlardır: Tufan, 

50x50cm, tuval üzerine akrilik, 1994 ; Tufan, 50x50cm, tuval üzerine akrilik, 1995; 

Tufan, 30x80cm, tuval üzerine akrilik, 1995  

3.1.2 Akkızlar  

3.1.2.1. Akkızlar (Tanrı Ülgen’in 9 kızı), 105x95 cm, tuval 
                        üzerine akrilik, 1996  

 Bu resimde Tanrı Ülgen’in dokuz kızı, Evren Ağacı’nın dallarında veya 

altında, farklı çalgılar çalarken veya şarkı söylerken betimlenmiştir. Akkızların 

bakışları gökyüzüne yönelmiştir. Rahat beden duruşları, saf ve masum yüz 

ifadeleriyle tasvir edilen Akkızların, çalgılar çaldıkları,  şarkılar söyledikleri veya 

müzik dinledikleri görülmektedir. Resimlerin fonunda açık renklerin kullanıldığı, 

benzer şekilde figürlerin de açık pembe renklerle boyandığı görülmektedir. 

Sanatçının bu resimde Akkızların saf, masum ve iyiliksever ilham perileri 

olarak betimlediğini görüyoruz. Figürlerin açık pembemsi renklerle boyanması bu 

etkiyi güçlendirmektedir. Yüzlerindeki ifade, duruşların rahatlığı ve bedenlerin 

yuvarlak hatlarla çizilmesi çocuksu bir hava yaratmaktadır. Akkızların vurmalı, telli 

ve üflemeli çalgıları Şaman’ın törenlerini hatırlatmaktadır. 

Bu yapıta benzer şekilde, Akkızlar ve Ağaç (65x65cm, tuval üzerine akrilik, 

1996) resminde de Evren Ağacı’nın altında oturan Akkızları görmekteyiz. Bunlardan 

birisi çalgı çalmakta, diğeri ise dinlemektedir. İkisinin de bakışları Evren Ağacı’na 

ve gökyüzüne doğru yönelmiştir. 

                                                 
73  Zühre İndirkaş, “Ortaasya’dan Anadolu’ya Söylenceler ve Can Göknil,  Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S: 17, İstanbul, 2005, s.17 



 90

3.1.2.2. Akkızlar, 215 x 885 cm, ahşap üzerine akrilik,  2001 

Bu resimde, Akkızlar ve kuş figürleri akrilikle boyanmış mavi fon üzerine 

ahşaptan kabartmalı olarak yerleştirilmiştir. Akkızların bakışlarını kuşlara 

yönelttikleri, bulutların üzerinde durarak çalgılar çaldıkları veya kuşlara el 

salladıkları görülmektedir. Önceki yapıtlara benzer şekilde, Akkızlar açık renklerle, 

yuvarlak hatlarla, masum yüz ifadeleriyle ve rahat beden duruşlarıyla betimlenmiştir. 

Aynı yöne doğru uçtukları görülen kuşlar ise daha canlı renklerle boyanmıştır.  

Resmin genelindeki huzurlu hava Yakutların aşağıdaki efsanesinin esin 

kaynağı olduğunu düşündürür:   

“Pek çok alemler vardır, göğün yedi katında. 

Bir göbek yeri vardır, göklerin ortasında, 

Tanrı Cennet kurmuştur, katların arasında. 

Yeryüzü, Orta-Dünya, göklerin altındaydı, 

Bir de göbeği vardı, yerin ortasındaydı. 

........................................................... 

Göklerin göbeğinde, gam, keder eksik idi, 

Burda ne güneş batar, ne de ay eksik idi, 

Bu göbekte kış yoktu, süresiz yaz olurdu, 

Bir guguk kuşu vardı, herkese saz olurdu.74 

Gök Tanrı’yı simgeleyen mavi rengin resimde fon olarak kullanılması 

izleyiciye dinginlik vermektedir. Bulutların yumuşak kıvrımları, kuşların sevimliliği, 

Akkızların meleksi duyarlılığı  bu atmosferi daha da  güçlendirmektedir. Resimdeki 

kuşların, Şamanizm’deki ruh taşıyıcı, haber taşıyıcı, Şamanların koruyucusu hayvan 

ana kuşlar olabileceği akla gelmektedir. Sanatçının iyimser yorumu, seyircide bu 

kuşların iyi haberler taşıdıkları izlenimi bırakmaktadır. Sonuç olarak, yapıtta genel 

olarak bir Cennet havasının hakim olduğu söylenebilir. Tüm figürlerin kabartmalı 

olarak betimlenmesi de yapıtın görsel etkisini arttırmaktadır. 

                                                 
74  Ögel, a.g.e., Cilt  I, s.101 
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3.1.3. Karakızlar 

3.1.3.1. Karakızlar, 50x35cm, tuval üzerine akrilik, 2000 

Resimde ip atlama oyunu oynayan iki Karakız görmekteyiz. Boşlukta dans 

eder gibi duran figürler gri bir fon üzerinde yumuşak renk geçişleri ile çizilmiştir. 

Karakızların siyah çoraplı, siyah saçlı ve siyah dudaklı çizilmesi kabare kızlarını 

hatırlatmaktadır. Yüzlerindeki sert ve kötücül ifadeler seyircide güvensizlik duygusu 

uyandırmaktadır. İnce giysilerinin altından belli olan göğüsleri, kabare kızlarını 

anımsatan siyah çorapları ve hafif saldırgan duruşları edepsiz maskaralar olarak 

bilinen Karakızlar’ı çok iyi ifade etmektedir.  

3.1.3.2. Karakızlar, 50x35cm, tuval üzerine akrilik, 2000 

Resimde, bir kaplumbağa üzerinde, biri oturmuş diğeri de ayakta duran 

Karakızları görmekteyiz. Karakızların kafaları balık kafasına benzetilerek çizilmiştir. 

Geniş kalçalar ve sarkan memelerle çizilen ilk figürün otoriter duruşu ve sert yüz 

ifadesi dikkat çekmektedir. Ayaktaki figürün ise muzip bir şekilde durduğu ve 

gülümsediği görülmektedir.  

Türklerde bütün kabuklu hayvanların reisi sayılan kaplumbağa aynı zamanda 

bir su hayvanıdır. Uzun ömürlülüğün ve sabrın simgesidir. Bu özelliklerinden dolayı 

da güçlü bir hayvan olarak kabul edilir. 75  Kaplumbağanın bir su hayvanı olması ve 

suyun yeraltını simgelemesi Karakızlar’ın yeraltına ait ruhlar olduğunu 

hatırlatmaktadır.  Resimdeki kaplumbağa figürü, Akkızlar’ın yaramazlığına ve 

oyunlarına ancak kaplumbağa kadar sabırlı ve güçlü bir hayvanın dayanabileceğini 

anlatmaktadır. Kaplumbağanın yavaşlığına karşın, Karakızların hareketli ve hafif 

aceleci duruşları; kaplumbağanın başını çevirip Karakızlar’a bakması;  Karakızlar’ın 

bedenlerinin insan, kafalarının ise balık şeklinde olması, Karakızlar’ın çorapları  bu 

resimde de mizah duygusu yaratmaktadır.  

                                                 
75   Çoruhlu, a.g.e., s.149 
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3.1.3.3. Karakızlar, 50x70cm, tuval üzerine akrilik, 2000 

Resimde dört Karakız ve bir kaplumbağa figürü görülmektedir. 

Karakızlar’dan üçü yine siyah çoraplı olarak çizilmiştir. Siyah çoraplılardan biri 

arkadaşının eli üstünde durarak akrobasi numaraları yaparken, diğer Karakızlar ve 

kaplumbağa geniş açılmış gözlerle onu seyretmektedirler.  Resimdeki tüm figürlerin 

çok eğlendikleri görülmektedir.  

3.1.3.4. Karakızlar, 70x50cm, tuval üzerine akrilik, 2001 

Şamanizm’in kötücül tanrılarından olan Karakızlar, bu resimde soğuk ve 

ürkütücü kalıplar yerine yuvarlak hatlar ve pastel tonlar kullanılarak çocuksu bir 

oyun düzeninde görselleştirilmiştir. Yapıtta, Karakızların siyah çoraplı, büyük kalçalı 

ve yarı giyinik olması gibi mizahi öğeler de kullanılmıştır. Yerçekimsiz bir ortamda 

oyun oynamaya çalışmaları ve topu bir türlü yakalayamamaları resmin eğlendirici ve 

güldürücü etkisini kuvvetlendirmektedir. Mutlu yüz ifadeleri ve sevimli beden 

duruşlarıyla çizilen Karakızların  çok eğlendikleri anlaşılmaktadır. 

Can Göknil’in Şamanizm’in kötü ruhlarından olan Karakızları mizahî bir 

bakış açısıyla sempatik varlıklar olarak betimlemesi, kötü ruhların tanrısı Erlik’i ise 

hiç konu etmemesi sanatçının genel olarak iyimser bir bakış açısına sahip olmasına 

bağlanabilir. 

3.1.4. Tanrıça Umay 

Can Göknil, sistemli bir ön çalışma ve kapsamlı bir bilgi birikimi sonucu 

yaptığı bir seri Umay Tanrıça betimi ile Umay kimliğini Türk resim sanatına taşımış 

ve yeni baştan kurgulamıştır.76 Bunu gerçekleştirirken Umay Tanrıça’nın doğum ve 

üreme, insanların koruyucusu ve kollayıcısı, kutsal kuş kökeni niteliklerini ve 

tanrısal kimliğini ortaya koymuştur.77 Sanatçı, yaradılış efsanelerini izleyicisine umut 

                                                 
76  Zühre İndirkaş, “Can Göknil’in Umay Tanrıçaları Üzerine İkonografik Bir Not”, Sanatsal 

Mozaik,  Yıl:3, S: 31, Mayıs 1998, s.71 
77   İndirkaş, a.g.e.,  s.71 
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aşılayan bir iyimserlikle yorumladığı gibi78 Umay Tanrıça’nın savaş ve ölüme ilişkin 

yönlerini pek konu etmemiştir. 79 

3.1.4.1. Umay Hatun I, 25x25 cm, gravür, 1995                          
                        (renkli ve siyah beyaz) 

Umay I adlı yapıtta Tanrıça’nın göğe uzanan ve ağaç dallarını anımsatan 

kolları, gökten iki kayın ağacı ile inen ve yaşamın başlangıcını simgeleyen Umay’ı 

hatırlatmaktadır. Tanrıça’nın kolları üzerindeki kuşlar Şamanizm’de kuşun önemi ve 

Tanrıça’nın geçmişinde bir kutsal kuş olabileceği düşüncesi ile yakından ilgilidir. 80 

3.1.4.2. Koruyucu İlah Umay II, 40x19 cm, ahşap üzerine 
                        akrilik, kurşun, 1994 

Yapıtın üst bölümünde gördüğümüz kuş figürü, Umay’ın tanrısal yaşamına 

kutsal bir kuş olarak başladığını ve gökyüzünden indiğini anımsatmaktadır. Ellerini 

gökyüzüne açmış tombul kadın ise doğum ve üremeyi simgeleyen Umay Ana’yı dile 

getirir. Tanrıça’nın bacaklarının dibindeki kuşlarla Umay’ın koruyucu ve kollayıcı 

yönü anlatılmaktadır. Bacaklarının arasındaki kırmızı kuşun, renk ve biçim olarak 

öteki kuşlardan ayrıldığını ve ilk bakışta izleyicinin dikkatini çektiğini söyleyebiliriz.  

Sanatçı, ahşap malzeme olarak fırıncı küreğini seçmesi konusunda Umay’ın 

aynı zamanda bereket tanrıçası olduğunu ve bu sebeple buğdayla bağlantı kurduğunu 

belirtmektedir. 81 Benzer şekilde, Şamanizm’deki kurşun dökme geleneğine bir 

gönderme yapmak amacıyla resimdeki kuşlarda kurşun malzeme kullandığını ifade 

etmektedir.82 Kurşunun ilk metal olduğu göz önüne alındığında, bir bakıma bu 

çalışmalarda canlıların anaları (Umay) ile cansızların anasının (kurşun) bağdaştığı 

                                                 
78   Turan, a.g.e., s. 2 
79    İndirkaş, a.g.e., s.71 
80  İndirkaş, a.g.e., s.71 
81  İndirkaş, a.g.e., s.72 
82  Can Göknil, ,“Resimlerimle Türklerin Yaratılış Efsaneleri”, Orta Asya’dan Anadolu’ya 

Yaratılış Efsaneleri Sergi Kataloğu, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Aralık 1996, s.5 
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söylenebilir. 83 Bütün bunlar gösteriyor ki, sanatçının yapıtlarında içerikle birlikte  

kullanılan malzeme de anlatımsal ve bütünsel bir ifade taşımaktadır.84 

Sanatçının Umay’ı konu ettiği diğer yapıtlar ise Umay Hatun II, 25x25 cm, 

gravür, 1995; Umay Hatun III, 25x25cm, gravür, 1995 ve Koruyucu İlah Umay I, 

40x19 cm, ahşap üzerine akrilik, kurşun, 1994 dir . İlk iki yapıtta  Umay Tanrıça’nın 

yavruları koruyucu ve kollayıcı yönü belirgin bir şekilde öne çıkmıştır. Umay Hatun 

II yapıtında, iki yana doğru açılan kolları üzerinde oturan kuşlar ve bacakları önünde 

birbirine sokulmuş kuşlar ile anaçlığı vurgulanmıştır.85  Umay III  adlı yapıtında ise 

Tanrıça’nın kanatlı olarak betimlenmesi kuş kökenli bir tanrıça olduğunu 

göstermektedir. Sevecen ve şefkatli bir şekilde şişman kollarıyla kucakladığı yavru 

kuşlarla koruyuculuğu ve anaçlığı vurgulanmaktadır. Sanatçının aynı anlamdaki 

diğer bir Umay Tanrıça’sı ise ahşap üzerine çalıştığı Koruyucu İlah Umay I adlı 

yapıtıdır.  Bu yapıtta kakma kurşun süslemeler ve ahşap malzemenin kullanımı, 

Umay’ın Şamanist bir Tanrıça olduğunu hatırlatmaktadır. 

3.1.5. Muskalar  

Can Göknil, Nisan 1999’da  Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde "Muskalar" 

sergisini açmıştır. Avcı ve göçebe toplumlarındaki  yüceltilmiş hayvan kavramlarını / 

ongunları primitif düşünce çerçevesinde irdeleyerek özellikle tarih öncesi 

muskalarına dönük çalışmalar yapan sanatçının geçmişte kalmış ölü bir inancı 

yorumlamanın ötesinde, günümüzde de güncelliğini koruyan muskaları yeniden 

tasarladığı görülğyor. Bir başka ifadeyle,  eski çağlarda kullanılan muskaları sadece 

yeniden yorumlamakla kalmayıp  biçim, teknik  ve içerik açısından yaptığı yeni 

tasarımlarla güncel muskalar yaratmıştır. Bu şekilde eski muskalardan esinlenerek 

yeni ve zengin biçimler ortaya koymuştur. Sanatçının, muskalarına verdiği isimler de 

                                                 
83  Zühre İndirkaş, “Ortaasya’dan Anadolu’ya Söylenceler ve Can Göknil,  Sanat Tarihi 

Araştırmaları Dergisi, S: 17, İstanbul, 2005, s.15 
84  Zühre İndirkaş, “Can Göknil’in Umay Tanrıçaları Üzerine İkonografik Bir Not”, Sanatsal 

Mozaik,  Yıl:3, S: 31, Mayıs, 1998, s.72 
85   İndirkaş, a.g.e., s.71 
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çok kolay öyküsel çağrışımlar yapıyor ve sanatçının bu konuya insancıl ve güncel 

boyutu içinde yaklaştığını gösteriyor.  

Şamanist dönemde kullanılan muskalarda anlatılan öyküler, hayvan ataları ve 

hayvan anaları çağrıştıran değişik hayvan figürleri ile betimlenmekteydi. Sanatçının 

Eş Arama Muskası, Ayrılıkları Giderme Muskası ve Nazar Bozma Muskası’nda da 

aynı uygulamayı kullandığını görüyoruz. Muskanın konusuna uygun düşen öyküler, 

değişik hayvan figürleri, düşsel yaratıklarla betimlenmiş ve sonuçta fantastik 

diyebileceğimiz bir dünya ortaya çıkmış. Bu şekilde Can Göknil’in, kendisini 

besleyen kaynaklardan kopan ve bir bakıma yozlaşan güncel muskaları Şamanist 

dünyaya geri taşıdığı söylenebilir.  

Muskaların saklanması veya taşınması da zaman içinde muskaların farklı 

biçimler almasına yol açmış. Muskaların saklanması için kese, madalyon, kutu gibi 

çeşitli muska muhafazaları yapılmış. Bu muhafazalar, altın ve gümüşten yapıldığı 

gibi çok sade de olabiliyor. Koldan geçirilerek boyna çapraz asılan muskalara ise 

hamail deniyor. Muska muhafazalarından ve hamaillerden esinlenen sanatçı, bunlara 

benzeyen muskalıklar tasarladı. Çinko tabakaları yuvarlayarak silindir haline getirdi. 

Bu silindirlerin üzerine kazıma tekniğiyle figürler işledi ve kurşundan yapılmış 

pullarla süsledi. Sanatçı bu silindirik muskalıkları yine Şamanist öğelerin görüldüğü 

tahta panolarla birleştirdi ve ortaya çıkan yapıtlara Muhabbet Muskası, Kurşun 

Muskası, Kötülüğü Önleme Muskası gibi adlar verdi. 

Kurşun Muskası’nda önemli ongun hayvanlardan olan geyik hayvanının 

betimlendiğini ve kurşun kakma süslemelerle birlikte kurşun çerçevenin de ustalıklı 

bir şekilde kullanıldığı görüyoruz. Sanatçının daha önceki yapıtlarında da sadece 

malzeme olarak kullandığı kurşunun büyü dünyasında, nazara karşı koruyucu olarak 

kullanıldığı biliniyor. Kötülüğü Önleme Muskası’nda kötülüğü önlemek için ongun 

olduğunu düşündüğümüz koruyucu hayvanların betimlendiğini görüyoruz. İki Kişiyi 

Ayırma Muskası ve Deliliği Geçirme Muskası yapıtlarında da benzer özellikler 

görülmektedir. Tuval üzerine akrilikle yapılan muskalardaki karmaşık düşsel dünya 

bu yapıtlarda yerini daha yalın kompozisyonlara bırakmış görünüyor. Sanatçı daha 
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önce incelediğimiz resimlerinde ortaya koyduğu çizgiyi bu yapıtlarında da 

sürdürüyor. Doğaya/ manzaraya yer verilmemesi, figürlerin boşlukta durması gibi 

özellikler bu yapıtlarda da ortaya çıkmaktadır.  Bu özelliklerin yanı sıra tahta 

panolarda daha çok pastel renklerin kullanılması, yapıtların konularına uygun düşsel 

bir etki yaratılmasını sağlıyor.  

Sanatçı’nın tuval üzerine akrilikle yaptığı İktidar Muskası ve Kavuşma 

Muskası adlı yapıtlarında da önceki muskalara benzer figüratif kompozisyon ve 

düşsel yorum dikkat çekmektedir. 

Tuval üzerine akrilik ve silindirik mühürlerle birleştirdiği tahta pano 

uygulamalarından başka Can Göknil, çinko gravürleri baskıdan sonra renklendirme 

tekniği ile gravürleri de bir muska uygulaması olarak kullanmış. Gravür 

çalışmalarından bazı başlıklar şöyle: Geleceği Öğrenme Muskası, Kısmet Açma 

Muskası, Yolculuk Muskası, Gelin Olma Muskası, Av Muskası, Evi Koruma Muskası, 

Büyü Çözme Muskası, Cinleri Korkutma Muskası ve  Soyunu Sürdürme Muskası . 

Sanatçının "Muskalar" sergisi kapsamında sergilediği bir başka yapıt da 

ahşap, pişmiş toprak, akrilik ve kurşundan yaptığı Tılsımlı Kutular adını verdiği kutu 

gruplarıdır. Tılsımlar tıpkı muskalar gibi insanların kötülüklerden korunmak ve 

beklentilerini gerçekleştirmek için yüzyıllardır kullandıkları yöntemlerdir. Sanatçının 

ahşap, pişmiş toprak, akrilik ve kurşun malzemelerini kullanarak yorumladığı tılsımlı 

kutularda baykuş gibi hayvan atalar, değişik ongun figürleri ve kurşun kakma 

süslemeler görüyoruz.  

Sanatçının tılsımla ilgili daha sonraki çalışmaları Şamanist öğeler içeren 

resimlerin uzantıları olmakla beraber daha çok Osmanlı etkileri taşımaktadır. Karışık 

tekniklerle ve yine orijinal tılsımlardan yararlanarak düzenlenen bu çalışmalarına 

örnek olarak şu yapıtları sıralayabiliriz:  Kötülükten Korunma Tılsımı, Cennete 

Yolculuk Tılsımı, Bereket Tılsımı, Denizci Tılsımı, Melekli Tılsım, Derviş Tılsımı, 

Barış Tılsımı.  
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Sonuç olarak, biçimler ve kullanılan malzemeler değişse de muskalara ve 

tılsımlara yüklenen işlevlerin hiç değişmediğini görebiliyoruz.  

3.1.6. Kader, Fallar ve Kehanetler  

3.1.6.1. Kader Habercileri 

1 Aralık 2004 - 31 Aralık 2004 tarihleri arasında Millî Reasürans Sanat 

Galerisi’nde açılan “Kader“ sergisi, kader, fal ve kehanet konularının işlendiği 

yapıtlardan oluşmaktadır. Can Göknil, bu yapıtları hazırlarken eski Uygur dili ile 

yazılmış bir fal kitabı olan Irk Bitig’ten esinlenmiştir.  Fal Kitabı anlamına gelen Irk 

Bitig’te 65 falın kısa yorumları ile kısa bir hatime bulunmaktadır. Yazılış tarihi kesin 

olarak bilinmese de dil ve yazım özellikleri bu yapıtın IX. yüzyılın başlarından kalma 

olduğunu göstermektedir.86 Yazma sarı renkli, iyi kaliteli kalın bir Çin kağıdı üzerine 

yazılmıştır. Irk Bitig sanatkârane bir deyişle kaleme alınmıştır ve bu nedenle onun 

yabancı bir dilden çeviri olmadığı kabul ediliyor. Irk Bitig’in, ana dilini çok iyi bir 

biçimde kullanma yeteneği olan bir Türk tarafından yazıldığı düşünülmektedir. 87 

 Sanatçı, Irk Bitig’ten esinlenerek kağıt üzerine çini mürekkeple hazırladığı 

desenleri Kader Habercileri başlığı altında sergilemiştir. Can Göknil, Irk Bitig’de 

yer alan bazı hayvan figürlerini, Orta Asya’daki Şamanist toplumlarının at koşum 

takımlarında ve çadırların süslenmesinde kullanılan stilize edilmiş hayvan 

figürlerinden esinlenerek resimlemiş. Sanatçının yaptığı hayvan desenleri, Orta 

Asya’da  genellikle deri üzerine işlenen figürlerin yalınlığında betimlenmiştir.  

Bilindiği gibi Orta Asya sanatındaki bu hayvan stilizasyonu totemizme ve ongun 

kültüne bağlı olarak gelişmiştir.88  Dolayısıyla süsleme amaçlı da kullanılan bu 

hayvan figürleri 89 aynı zamanda hayvanların gücüne ve çabukluğuna özenen 

Şamanistlerin dünya görüşünü de yansıtmaktadır. İnsanın kendini kovalayan 

                                                 
86  Tekin, a.g.e., s.13 
87  Tekin, a.g.e.,s.15 
88  Diyarbekirli, a.g.e., s.116 
89  Diyarbekirli, a.g.e., s.114 
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düşmandan saklanma zorunluluğu, hayvanlara hayranlık ve hayvana metamorfoz / 

dönüşüm  isteği yaratmıştır. 90   

Sanatçının yapıtlarındaki fal konusunun devamını araştırdığımızda, karşımıza 

üç yapıt daha çıkmaktadır: tuval ve ahşap üzerine akrilik ile yapılmış Falname, rulo 

halinde yapılmış Falname ve Falname adındaki çift renk gravür ve sepya tekniğiyle 

yapılmış büyük boy bir kitap. İki kitap halinde derlenen Yıldızname’ler ise 

Osmanlı’daki İslam fal geleneğinde müneccimler tarafından yorumlanan ve en 

önemli bilim dallarından biri sayılan yıldız fallarının kitaplarından esinlenerek 

hazırlanmış. Osmanlılarda da çok popüler olan falnameler, çoğu zaman Kuran'ın 

geleceğe dönük yorumlanması uygulamalarına dayalıydı.  

3.1.6.2. Takvim Hayvanları   

Ongun kültünün devamı sayılan 12 Hayvanlı Türk Takvimi  ’nin geçmişi, eski 

Türk toplumlarının tarihi içinde çok eskilere gidiyor. Göktürkler’in devamı sayılan 

Uygurlardan kalan belgeler bu takvime göre düzenlenmiştir.91 İslam’ı kabul eden 

Türk toplumlarında da bu takvimin  kullanıldığı  bilinmektektedir.92 

 On iki  yılda bir devreden takvimde her yıla ayrı hayvan isimleri verilmiştir 

ve adı geçen her hayvanın farklı bir boyun koruyucu ongunu/hayvan atası olduğu 

tahmin ediliyor.93 Bu nedenle 12 Hayvanlı Türk Takvimi ’nin  sadece zaman ölçütü 

olarak işlev görmediği, aynı zamanda Şamanist toplumların ongun kültleri ve kader 

anlayışları hakkında da bilgi verdiğini söyleyebiliriz. Örneğin takvimde belirtilen her 

yılın, adını aldığı hayvanın özelliklerine sahip olduğu kabul ediliyor. Bu özellikler o 

yıl olacak ve yaşanacak olayları belirliyor. Aynı zamanda her kişinin karakteri ve 

yaşamı, doğduğu yılın genel özelliklerine göre belirleniyor. 94 

                                                 
90  Diyarbekirli, a.g.e., s.115  
91  Osman Turan, Oniki Hayvanlı Türk Takvimi, İstanbul, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Yayınları, Cumhuriyet Matbaası, 1941, s.49 
92    Turan, a.g.e., s.53 
93  Murat Ural, “Kader-Beyaz Düştü”, Kader Sergisi Resim Kataloğu, İstanbul, Millî Reasürans 

T.A.Ş., Aralık 2004,  s.8 
94  Ural, a.g.e. , s.8 
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Sanatçı “Kader” sergisi kapsamında, 12 Hayvanlı Türk Takvimi ‘nden 

esinlenerek hazırladığı on iki tabloyu sergilemiştir. Ahşap tuvaller üzerine akrilik ve 

kurşun kullanarak yapılan bu yapıtlar Sıçan Yılı, Sığır Yılı, Pars Yılı, Tavşan Yılı, 

Ejder Yılı, Yılan Yılı,  At Yılı, Koyun Yılı, Maymun Yılı, Tavuk Yılı, Köpek Yılı, 

Domuz Yılı gibi isimler taşımaktadır. Her yapıtta alttaki daha büyük olmak üzere ikili 

çerçeve kullanılmıştır. Yapıtların alt kısmında hayvan, insan, gemi, ağaç, kuş 

figürleri akrilikle betimlenmiştir. Tabloların üst kısmındaki boşluklara ise levha 

kurşundan kesilen ve değişik ongunları simgeleyen hayvan figürleri yerleştirilmiştir. 

Sadece konturları ayırt edilen bu kurşun hayvan kabartmaları üzerinde hiç bir işleme 

yapılmamıştır. Bu şekilde çok basit ancak o ölçüde sert bir figürler ortaya çıkmış. 

Kurşun, büyü dünyasında çok kullanılan bir malzeme olduğu için sanatçı tarafından 

daha önceki çalışmalarında da kullanılmıştı. Ancak her sergisinin içeriğine uygun 

olarak yeni teknikler denemeyi seven sanatçı bu sergisinde, Orta Asya sanatındaki 

oyma ve kakma uygulamalarından esinlenerek gömme kurşun figürleri kullanmış. 

Tuvallerdeki figürler de dönemsel özelliklerini kaybetmeksizin yumuşak renkler ve 

belirsiz çizgilerle yeniden yorumlanmış. 12 Hayvanlı Türk Takvimi’ndeki yılların 

anlamları kaynaklarda değişiklikler gösterse de zor yaşam koşulları nedeniyle bu 

yorumların çok iyimser olmadığını söyleyebiliriz95. Buna karşın Can Göknil, her yıl 

için tuval üzerine akrilik ile yaptığı on iki resmi iyimser bir şekilde yorumlamış, 

seyirciye daha umut verici ve iç açıcı gelecekler sunmayı tercih etmiştir. 

3.1.6.3. Saklı Kaderler, 155x80cm, ahşap, pişmiş toprak, altın 
varak, akrilik, 1996 

Can Göknil’in “Kader“ sergisi kapsamında yorumladığı bir diğer yapıt ise 

Saklı Kaderler  panosudur. Sanatçının ahşap ve pişmiş toprakla hazırladığı, altın 

varak ve akrilikle boyadığı  Saklı Kaderler panosu Şamanizm’deki kader ve 

alınyazısı anlayışına gönderme yapmaktadır. Panodaki küçük ahşap kutucukların 

kapakları açıldığında pişmiş topraktan bir insan yüzü ortaya çıkıyor. Kutuların 

kapaklarını açan seyirci saklı kaderlerin ve alınyazılarının ortaya çıkmasını beklerken 

                                                 
95  Ural, a.g.e., s.8 
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karşısında bembeyaz ve boş insan yüzleri buluyor. Şamanizm’de de insanların 

kaderleri doğumdan önce belirlenir ancak bunları sadece tanrılar bilir ve gerektiğinde 

de şamanlar tanrılardan bu bilgileri isteyebilir. İnsan yüzünden okunamayan 

alınyazısı, bazen bir hayvanın kürek kemiğinden veya iç organlarından şamanların 

baktığı fallarla öğrenilebilmektedir. Panodaki insan yüzlerinin pişmiş topraktan 

yapılması da Ülgen’in ilk insanları topraktan yarattığı efsaneyi hatırlatmaktadır.  

3.1.6.4. Ana Geyik ve Yavruları, 90x82x29cm, akrilik, ahşap, 
tel, kağıt, 2004 

“Kader” sergisi kapsamında Şamanist izdüşümler taşıyan bir diğer yapıt da 

Ana Geyik ve Yavruları  heykelleridir. Yapıtlar, ahşaptan yontulmuş ve akrilikle 

boyanmış geyik figürlerinden oluşmaktadır. Büyük figürün anne, küçüğünün de 

yavru olduğu geyiklerin boynuzları tel ve kağıtlarla süslenmiştir. Geyiklerin 

boynuzları çaput bağlanan ağaçlar gibi durmaktadır. Sanatçının bu yorumu 

Şamanistlerin çocuk veren ağaç ruhları inançlarını hatırlatmaktadır. Eskiden 

Şamanist olan Müslüman Kırgız –Kazak Türklerinde, çocuğu olmayan kadınların bir 

ağacın dibinde geceleyip çocuk diledikleri bilinmektedir.96  Anadolu’da da buna 

benzer ağaçlara bez bağlama yoluyla çocuk dileklerine rastlanır. 97 

 

 

                                                 
96  Ögel, a.g.e., Cilt II, s.485 
97  Ögel, a.g.e., Cilt II, s.485 
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SONUÇ 

Eski Türklerin İslamlığı benimsemesiyle birlikte, toplumun dinsel ve kültürel 

hayatında önemli değişiklikler olmuştur.  Bunlardan biri de Şamanizm’e ait birçok 

geleneğin zaman içinde unutulması ve  ilgi alanı dışında kalmasıdır. Bu gelenekler 

yeterince araştırılmadığı gibi kültür ve sanat dünyamızda da gerektiği gibi 

yansıtılmamıştır. Ancak son yıllarda, özellikle de sanat çevrelerinde, kendi 

kültürümüzün geçmişine ve özelde de Şamanizm’e ilgi duyulmaya başlandı. Türk 

mitolojisinden esinlenen sanatçılar arasında bugün için Can Göknil, bu konuları 

sistemli ve bilinçli bir şekilde yorumlayan ilk ve tek Türk resim sanatçısıdır. 

Can Göknil, genelde Türk mitolojisi ve özelde Şamanizm konusundaki 

birikimlerini yaratıcı gücü ve sanatçı duyarlılığı ile birleştirerek birçok yapıt ortaya 

koymuştur. Zühre İndirkaş’ın da belirttiği gibi Orta Asya ve Anadolu’daki Şamanist  

efsanelerden yola çıkarak oluşturduğu bu yapıtlarda sanatçı, seyirciye yalnızca 

estetik bir haz duygusu vermenin ötesinde, kültür mirasımıza daha yakından 

bakmamıza ve kendi öz değerlerimizi tanımamıza görsel yolla katkıda bulunmak 

istiyor.1 Kendisiyle yaptığımız söyleşide sergilerinin anlamsal bütünlüğüne, eğitsel 

yönüne ve konuların devamlılığına önem verdiğini belirtmesi de buna işaret 

etmektedir.  

Sanatçının yapıtlarına baktığımızda, yalnızca birtakım estetik kaygılarla 

figürleri tuvale aktarmadığı, Şamanist inançları ve efsaneleri yeniden kurguladığı 

görülmektedir. Can Göknil, esinlendiği ilksel figürleri ve arkeolojik objeleri sanki 

müzelerin duvarlarından kurtaran bir duyarlılıkla yorumlayarak onları günümüz 

seyircisinin de ilgisini çekebilecek yapıtlara dönüştürüyor. Bu şekilde de mitolojinin 

saf, yalın ve çok renkli dünyasının her zaman yeni esinler verebileceğini ve 

tükenmeyen bir kaynak olabileceğini gösteriyor.  

                                                 
1   Zühre İndirkaş, “Can Göknil’in Umay Tanrıçaları Üzerine İkonografik Bir Not”, Sanatsal 

Mozaik,  Yıl:3, S: 31, Mayıs 1998, s.72 
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Sanatçının Şamanist izdüşümler taşıyan yapıtlarında biçim ve öz bir bütün 

oluşturmaktadır. Aynı şekilde renk ve çizgiler, ışık ve gölgeler, hacim ve figür 

dağılımı göze hoş gelen bir sergilemenin ötesinde anlamlar taşımaktadır.2  

Göknil’in yapıtlarında karşımıza çıkan bir diğer önemli özellik de sanatçının 

iyimserliği ve mizahî bakış açısıdır. Mitoloji ve efsanelerde sıklıkla karşımıza çıkan 

ölüm, savaş, kan, kötülük gibi öğelere sanatçının yapıtlarında neredeyse hiç 

rastlanmamaktadır. Yaratılış efsaneleriyle başlayan iyimser ve masalsı yorumun 

diğer sergilerde de devam ettiği görülmektedir. Yapıtlarında ön plana çıkan 

iyimserliğin kişiliğinden kaynaklandığını belirten sanatçının, Türk mitolojisini ve öz 

kültürümüzü sevdirmek için yapıtlarını iyimser bir yorumla sunmayı tercih ettiği de 

düşünülebilir. 

Sanatçının da belirttiği gibi yapıtlarını oluştururken yalnızca kavramsal 

öğelerden yola çıktığı dikkate alındığında, Türk resim sanatında önemli bir yeri 

olduğu düşünülebilir. Ayrıca Türk mitolojisinin ve Şamanizm’in araştırılması, öz 

kültürümüzün yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması,  resim sanatı yoluyla seyircinin 

eğitilmesi ve kültürümüzün güçlendirilmesi yönündeki çabaları düşünüldüğünde, 

Can Göknil’in salt resim sanatı açısından değil Türk kültürü açısından da özel bir 

yere sahip olduğu söylenebilir. 

                                                 
2   İndirkaş, a.g.e. , s.72 
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EKLER 

 
 
EK 1- Can Göknil İle Yapılan Söyleşi 

23.06.2006 

Sema Özgür: Türk mitoslarına ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? 

Can Göknil: Mitosların benim için anlamı inançların öyküleşmesi ve nesilden nesile 

aktarılarak günümüze kadar gelmesidir. 1970’lerde sadece resim çalışıyordum, o 

yıllarda bile kitapçılarda gezerken bu tür konulara çok büyük ilgi duyduğumu 

gördüm. Söylenceleri, mitosları okuduğum zaman onları zihnimde algılayışım çok 

görsel oluyor. Bir öykü duyduğum zaman kafamda resimler beliriyor. Okuduklarımı 

ayrı bir dosyada topluyorum ve biriktiriyorum, bir yandan da onları (mitosları, 

söylenceleri) görebildiğim kadarıyla çiziyorum. Daha sonraları, madem bu yönde bir 

ilgim var bunu daha organize bir şekilde yapayım gibi bir düşünce oluştu. O zaman 

biraz daha arkeolojik oldu araştırmalarım. Yani hangi dönemin söylencelerine 

bakıyorsam, diyelim Osmanlı, o zaman o dönemle ilgili görsel belgeler okuyorum. 

Şamanizm’deki arkeolojiye de bakıyorum. Şamanizm’de inançların temsili daha çok 

idoller tarzında oluyor. Bunlar primitif veya ilksel diye bildiğimiz sanatın 

örnekleridir.  

Sergi hazırlamak birazcık bir tiyatro oyunu sahneye koymaya benziyor. Mesela 

Galatasaray’daki Yapı Kredi çok büyük ve güzel bir galeri. Kapalı alt ve üst katları 

var. Orada 99-100 parçalık sergiler oluyor. O zaman da düşünüyorum ki, izleyiciye 

de bir bütün sunmak lazım. Yani böyle tek tek resimlere bakarak ne yapsın? İlk 

birkaç tanesine bakar ve sıkılır gider. O zaman seyircinin ilgisini tutmak için öz 

kültürümüze dönüyorum ve birikimimden yararlanıyorum. Birikimimim bir 

bölümünü, mesela diyelim yaratılış efsanelerini bir sergi çatısı altında topluyorum. 

Sonuçta birçok arkeolojik bulgu ve nüansın aynı konu etrafında birleşmesiyle bir 

sergi ortaya çıkıyor. Böylece izleyici hem okuyarak hem görerek sıkılmadan sergiyi 
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gezebilir. Tabi sonunda ortaya çıkan yapıtlarda benim çizgilerim oluyor, bütün 

hayvan figürleri Can Göknil’leşiyor bir yerde ve bu benim bakışımla ilgili oluyor. 

Yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım bir konu da olsa bu, ilk üretimlerdeki tadı, 

yıllar önceki tadı bir şekilde en son ortaya çıkan yapıta yansıyor.  Bir de zaten çok 

okuyup çok baktıkça o insanın kendi kimliğinde de bir şekilde bütünleşiyor, bir 

birikim haline geliyor. Tabi öyle olmadan da ne çizim işe yarıyor ne de belge işe 

yarıyor. Bir sergi çıkarabilmek için o bilgiyi iyice hazmetmiş olmak ve özümsemek 

lazım.  

Şamanizm’deki Akkızlar-Karakızlar konusu dünyadaki ikilemi yansıtıyor. Şamanist 

inançlarında bu ikilem, gökyüzündeki Akkızlar ve yeraltındaki Karakızlarla 

anlatılmış.  İnsanın düştüğü o ikilem çağlar boyunca yok olmamış. Ben o ikilemi en 

iyi ne şekilde yansıtırım? O zaman da teknik olarak, yani sanatsal açıdan, değişik 

malzemelere ağırlığı veriyorum. Mesela Akkızları galerinin bütün boyutlarını 

kaplayan ve gökyüzünü simgeleyen mavi bir panoda ahşaptan yapıyorsam 

Karakızları tuvale koyuyorum. 

Yurtdışında çeşitli yerlerde çok sergi açtım, bizdeki izleyici biraz tembel. Hani bakıp 

da “Ah, ben zaten pek anlamam sanattan” deyip hemen çıkmak istiyor. O kişiyi 

yakalamak lazım, sanata yakınlaştırmak sevdirmek lazım. Onun için bazı yöntemler 

kullanıyorum. Mesela bir kader panosuna beyaz beyaz yüzler yerleştiriyorum. Yani  

alınyazısı var ama gözükmüyor, biz göremiyoruz çünkü onu ancak Allah biliyor. 

Kutuların kapakları kapalı da durabilir ama gelen onu merak edip açıyor. Açınca bir 

katılım sağlanıyor izleyici açısından. “Aa, bu ne diyor?”. Yani kişileri sanatla 

bütünleştirmek için bilgi artı görsel malzeme ve birazcık da İngilizce’de “trick” 

dedikleri küçük oyunlar lazım. Yani seyirci bazı şeyleri merak edip baksın ve kendisi 

bulsun. O zaman  bilgi kalıcı olur.  Bu bakımdan sergilerin eğitsel tarafı da var. 

Seyirciler  o sergiye gelmiş, bana o zamanı ayırmış, hiç olmazsa karşılığında bir şey 

alsın istiyorum. İstanbul trafiği ile boğuşup bir yerden bir yere gitmek kolay mı? 

Mesela kader kavramında yaptığım bu hayvan takvimleri için Şamanizm’deki kader 

kavramından yola çıktım. Şamanizm’deki kader birçok hayvanlara, hayvan atalara 
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bağlanıyor. O yüzden ben de bu kader takvimlerini tasarlarken, seyirci resme 

bakmadan önce hangi hayvan yılında doğduğunu bilsin diye yazılar yazdım. Çünkü 

her tablo o yılla ilgili hayvanın özelliklerinin o yılda doğan kişileri nasıl 

etkileyeceğine dair çağrışımlar yapıyor. Çünkü ben de bu konuda kendime yakın 

bulduklarımı resim haline getiriyorum ve seyirci hangi hayvan yılında doğduğunu 

bilerek resme bakarsa kendisiyle bağlantılı bir ilişki doğuyor. 

Sema Özgür: Konuların seyirci açısından devam eden bir hikayesi oluyor diyebilir 

miyiz? Bir bakıma, sanatsal süreç seyircinin katılımıyla tamamlanıyor. 

Can Göknil: Evet, yani biri kitap gibi... Sergi bir kitap gibidir, onu baştan sona 

gezdiğiniz zaman bir şey bitmiş oluyor. Sonuç çıkmış oluyor. Tabi böyle bir sergi 

hazırlamak  çok uzun bir iş, yani bu zor bir yöntem çünkü büyük galeriler gerekiyor, 

kataloglu çalışmalar gerekiyor. Böyle bir sergi hem enteresan olacak, hem eğitici 

olacak, hem de çok parçadan oluşacak. ... Çünkü hem seyirci sıkılmadan baksın hem 

de o gördüklerinden bir şey kazansın hem de eğlensin yani bırakıp gitmesin 

istiyorum. O zaman da ne yapıyorum? O zaman değişik malzemelere geliyorum. 

Mesela Şamanizm’de kurşun ilk metaldir. Bu yüzden Şamanizm konulu tablolarımda 

kurşun kullanıyorum. Hayvanları kurşundan çıkarıyorum, oradan bir bağlantı oluyor 

zaten. Ama bakın ne kadar ilginç ki o kurşunun koruyuculuğuna bugün bile 

inanılıyor. Hala en aydın çevrelerde bile kurşun döktüren var. Dolayısıyla o eski 

inançların bugünkü inançları nasıl biçimlendirdiğini  insanlar merak eder diye 

düşünüyorum. Ben merak ediyorum çünkü. Niye bunu yapıyorlar? Garip bir 

uygulama. Niye gidip ağaca çaput bağlıyorlar? Bunun kökleri ilk inançlara gidiyor.  

Sema Özgür: Bütün yapıtlarınızdan ve söyleşilerinizden öz kültürümüze çok değer 

verdiğiniz belli  oluyor. Uzun yıllar yurtdışında kalmış bir insansınız aynı zamanda. 

Yurtdışında mı daha güçlendi, daha kıymetli oldu öz kültür bilinci ? 

Can Göknil: Yani biraz yurtdışında kalmakla, biraz da yaşla ilgili. Şimdi 61 

yaşındayım. İlk bu bilince vardığımda 30’lu yaşlarımdaydım. Bu biraz da bir kimlik 

olgusuyla ilgili. Kendimi dünyada nereye koyacağım? Hem insan olarak hem de 
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sanatçı olarak. İnsan olarak, işte ailem, dostlarım, çevrem, eğitimim filan diyerek 

kendinizi bir yere koyuyorsunuz. Ama sanatçı olarak da bir yere koymam lazım. 

Hangi kültürün ürünüyüm ben? Nasıl tanıtacağım kendimi?  Onun için o öz kültür ve 

o özlem önemli oluyor. Özlem diyorum çünkü yabancı okullarda çok uzun süre 

okuyunca bu sefer insanın bir tarafı eksik kalıyor. Fakat o zaman da çok iyi bir  

araştırmacı oluyorsunuz. Bu nedenle, o açıkları insan bilgi eksikliği hissettiğinde 

kendi çabasıyla bilinçli olarak kapatması, hem özgür hem de belki daha  eğlenceli bir 

arayış oluyor. Bazı şeyleri keşfediyor, bu bir heyecan veriyor. Bu heyecandan bir 

tablo çıkabiliyor ve bu şekilde bu arayış bir taraftan sanatsal üretime dönüşüyor. 

Onun için belki de niye bunları bana öğretmediler diye kızmamak daha iyi. Çünkü 

bunları bilinçli bir şekilde öğrenmek daha çok kazandırıyor galiba insana.  

Sema Özgür: Bir de araştırmaya sadece çok değer vermekle kalmıyorsunuz, adeta 

sistematik bir şeklide öz kültürümüzü araştırıyorsunuz. 

Can Göknil: Araştırıyorum çünkü araştırmadan bilmediğin bir şey hakkında resim 

yapmak çok zor. Resim veya herhangi bir sanat dalı olsun... İnsan ancak bir şeyi 

tanıyıp özümserse onun resmini daha iyi, daha güzel ve anlamlı bir şekilde ifade 

ediyor. Yapıtlar da bu şekilde anlam kazanıyor. Araştırmalarımda çok sıkıcı 

bölümlere de rastlıyorum: şeytanlar, kan revan, savaş, kurt, kolu kopmuş insanlar... 

Bunların hoş taraflarını bulup çıkarmaya çalışıyorum ve kendi yorumumu katıyorum. 

Mesela “Kurt Sırtında Üç Güzel” hikayesini ele alalım. Şamanizm’deki ilk insanlar 

Ay-Atam’la Ay-Va Hatun. Bu kızlar da Ay-Atam’la Ay-Va Hatun’un çocukları, ilk 

erkek ve ilk kadının üç güzel kızı ve onların tanrılarla evleneceğine inanıyorlar.  

Sonra bu kızlar tanrılarla evlenebilsin diye onları üç yüksek kuleye koyuyorlar. O üç 

kız da  tanrı gelecek de bizimle evlenecek diye bekliyor. (O zaman tanrı olarak 

hayvan-ataları kabul ediyorlar ve bunlar da erkek hayvanlar çoğunlukla). Bir gün bir 

kurt geliyor ve o kulelerin etrafında dolaşıyor. Kızlar da “A kocamız geldi” diye kurt 

sırtına atlıyorlar ve kutsal bir ağacın dibine varana kadar gidiyorlar. O ağaçtan nur 

gibi bir ışık çıkıyor ve orada hayat beliriyor. Böylece ağaç o kavmin atası olmuş 

oluyor. 
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Şamanizm’de yaratılışın ya ağaçtan ya hayvandan ya ikisinin karışımından olduğu 

kabul ediliyor. Şamanizm’deki inançlar böyle doğa unsurları üzerine kurulu. Bunlar  

bana da çok yakın düşüyor. Ağaçtan türediğimiz gibi bir inancım hiçbir zaman 

olmadı ama ağacın güzelliğini, bunu resimle ifade etmenin tadını seviyorum. Aynı 

şekilde hayvanlara da büyük bir yakınlığım var. Şimdi böyle olunca Şamanizm bana 

yakın bir konu oluyor. Seçtiğim konular birazcık ne yapmayı sevdiğimle de 

bağlantılı. O zaman konuyu iyice öğrenip özümseyebiliyorum. Yani ya gidip orada 

oturacağım ve çiçek çizeceğim, o çiçeği görselleyeceğim, onu o kadar iyi 

tanıyacağım ki elim onu kendiliğinden algılayacak ve kağıt üstüne geçirecek. Ya da 

şu anda yaptığım gibi öykülerden yola çıkarak resim yapacağım. Sonuç olarak, ben 

bir kaynak buldum sanatım için. Bu kaynak da öz kültürümüz. 

Sema Özgür: Hiç tükenmeyen bir kaynak. 

Can Göknil: Evet, ama çok da az bilinen. Mesela şimdi İş Bankası Yayınları 

çocuklar için mitoloji kitabı yapmamı istedi. Çünkü yok böyle kitaplar. Ben okul 

öncesi için çocuk kitabı yapıyorum ama okul öncesi için mitoloji kitabı yapmak zor. 

Mitoloji kitapları ortaokul, lise çağı için daha uygun olabilir. Peki şimdiye kadar niye 

yapılmadı bu? Tüm Batı sanatı, batı edebiyatı, Ege, Yunan ve Roma mitolojisi 

üzerine kurulu. Türkler de Orta Asya’dan gelmiş Anadolu’ya. Bu süreçte kültürümüz 

nelerle harmanlanmış, nasıl değişmiş, o çağlardan bugüne kadar hangi unsurlar 

gelmiş? Bunlar bana ilginç geliyor.  

Sema Özgür: Yazılarınızı okurken Türk mitolojisini sadece yerli kaynaklardan değil 

Batılı kaynaklardan da araştırdığınızı  görüyoruz. Yurtdışında yaşamanın araştırmacı 

ve sanatçı kimliklerinize çok büyük katkısı olmuştur. 

Can Göknil: Evet, evet. 

Sema Özgür: Farklı  konularda sergi açıyorsunuz. Her serginin kendi içinde 

bütünselliği olduğu gibi farklı sergileriniz arasında da bağlantılar var. Hem 

kronolojik anlamda ve hem de konular açısından. 
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Can Göknil : Evet, var. Şöyle cevap vermem lazım: Şimdi bu kataloglu sergiler 

yaklaşık üç yılın çalışması oluyor. İstanbul artık oldukça meşhur bir sanat merkezi. 

Galeriler açısından oldukça hareketli ve tüm sözleşmeler üç yıl önceden 

kararlaştırılıyor. Onun için az çok kafamda bir konu varsa,  ben bir sergi için 

bağlantıya giriyorum. Eğer kafamda bir konu yoksa böyle bir bağlantıya girmekten 

çekinirim. Yoksa 50 tane yeni resmi nasıl yapacağım diye korkarım.  Eski 

sergilerimden bazı resimleri toplayıp yeni bir sergi için galeriye vermek  etik değil 

benim için. Dediğim gibi, yeni sergilerin bağlantısı önceden kuruluyor ama o arada 

ben o sergi için çalışmaya  başlamış oluyorum. Bu arada bir önceki sergiyi de ancak 

tamamlamış oluyorum. Sanatsal sürece de zaten bıçakla kesilmiş gibi ara 

verilemiyor. Ben bir kişiyim ve bir sanatçı olarak yeni bir ifade ediş biçimi olmuyor. 

O zaman da bir önceki serginin konuları birazcık kayıyor yeni sergilere. Ama bu 

şekilde de bir köprü oluşuyor diye düşünüyorum.  

Mesela Güneydoğu’ya gittiğimde Mardin’i gördüm ve çok şaşırdım Kocaman bir 

ovanın bir tarafı Suriye, bir tarafı da Türkiye. Ama insanların giyimlerine 

baktığınızda da herkes Arap gibiydi. Tabi böyle bıçakla kesilmiş gibi olmuyor. O 

insanlar bu tarafta böyle olacak, o tarafta böyle olacak demek olanaklı değil. Çünkü 

bir iletişim var. Bakıyorsunuz koca bir ova var karşınızda. Nasıl olur da onun o tarafı 

öyle bir tarafı böyle olabiliyor? Sınır ancak harita üzerinde çizilebilir. İşte böyle, 

hiçbir şey bir anda bitemiyor. Süreç yarıda kesilse de tamamlansa da,  ondan bir 

şeyler kalıyor geriye.  

Sergilere defter koyarlar, herkes düşüncesini yazsın diye. Yapı Kredi Kazım Taşkent 

Galerisi’ni de onun için çok severim. Her türlü insan geliyor  oraya.  Nişantaşı’ndaki 

sergimin daha başka türlü izleyicisi vardı. E, şimdi her türlü insanın geldiği bir 

galeride o deftere yazılan yazılar da son derece ilginç olabiliyor. Söz etmeye değer 

olanlarından bir tanesi diyor ki ”Bu çağda sanat geleceğe odaklanmışken siz niye 

arkaya bakıyorsunuz?”. Ama ben insanı anlamak için “Nereden gelmiş? Nasıl 

olmuş? ” sorularının önemli olduğunu düşünüyorum.  O zaman sanat tarihi diye bir 

bilim de olmaz, arkeoloji de olmaz. Müzelik sanatı elitist diye kötülüyorlar ama 
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yerine koyduklarını da kimse anlamıyor, paylaşamıyor. Hayatı yansıttıklarını 

söylüyorlar, ama o kadar karışık kavramlar ortaya çıkarıyorlar ki izleyici 

anlayamıyor onları.  

Sema Özgür: Geçmişten faydalanırken geçmişe ait bazı nesneleri, örneğin muskaları 

adeta yeniden kurguluyorsunuz ve günümüze taşıyorsunuz. 

Can Göknil: Şuna şaşırıyorum bir taraftan: Nasıl olur da böyle şeylere hala 

inanıyorlar? Ama aynı zamanda o inançların bir yüceliği de var çünkü içten 

inanıldığı zaman o insan için  doğruluk taşıyor. Mesela bir yazıda şöyle okumuştum:  

Muska inançları, muskalar inanıldığı sürece etkilidir.  İnanmayan için bunlar hiçbir 

şey değer taşımıyor. Bizim halkımız inanıyor. Müslümanlık da muskaları reddediyor. 

Buna rağmen o muska inancı kültürümüzde kalmış. Neden kalmış? Çünkü çok eski 

dönemlerden beri aktarıla gelen bir şey. Ana baba, küçük bebeklere muska takıyorlar 

ve  böylece muska inancı artık o insan için hayatının  bir parçası olmuyor. İşte o 

zaman da biraz psikoloji, biraz sosyal psikoloji giriyor devreye. 

Sema Özgür:  Şamanizm’deki birçok unsuru ve birçok efsaneyi çok iyi 

tanıyorsunuz. Bu şamanist inançlar ve efsaneler arasında sizi özellikle çok 

etkileyenler oldu mu? 

Can Göknil: Hayvan-atalar. Benim hayvan merakımdan dolayı. Doğa benim için 

çok önemli. Doğa içinde olmayı severim. Doğanın katledilmesine çok üzülen bir 

insanım. 

Doğayı korumak çok önemli. Doğayı kurtarabilecek her şeyi çocuklara genç yaşta 

vermek için bir çabam var. Şamanizm’de insanlar doğa ile çok sıkı bir ilişki içinde 

yaşarlar. Özellikle o hayvan idollerinin müthiş olduğunu düşünüyorum. İnsanlar 

doğaya saygı duyuyorlar ve inançlarını onun üzerine kuruyorlar. Hayvanın gücünü 

istiyorlar ve o yüzden boynuz takıyorlar. Kızılderililerde de var benzer inançlar: 

avladığı hayvandan özür diler, öper. “Teşekkür ediyorum, ailemi geçindireceğim” 

diyerek o hayvandan faydalanır.  
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Sema Özgür: Resimlerinize baktığımızda kadınları çok sevimli, yuvarlak hatlı tipler 

olarak görüyoruz. Kadınları tanrıçalarla bağlantılandırmak için mi bu şekilde çizmeyi 

tercih ediyorsunuz? 

Can Göknil: Ben hep ilksel tarafla ilgiliyim. Primitif art dediğimiz zaman formlar 

çok basitleşmiş, biraz oyuncaksallaşmış gibi oluyor. Mesela idollere baktığımızda 

bunu açıkça görüyoruz. O ilksellik çocuksu olmaktan gelir. Bugünkü çağdaş yaşamın 

karmaşası içinde insanlar çocukluklarını, insanlıklarını, yalın bir şeylerini kaybetmiş 

gibiler. Çok fazla katmanları var sanki. Bu yalınlıklarına ulaşabilmek gibi bir çabam 

var. Mesela Anadolu Tanrıçaları tanıdığım en ilkel objeler ve en çok görebildiklerim 

de o idoller oldu. Birçok yerde Anadolu uygarlıkları sergileri oldu, Ankara’daki 

müzeleri dolaştım. Bütün bunlar beni etkiledi tabi. Dediğim gibi ben ilksel inançlarla 

uğraşıyorum ve ilksel inançların da böyle bir çocuksu tarafı var. Bir de şişkoluk  

daha çok boyanabilir ve daha kuvvetli bir ifade oluyor. Hani böyle dümdüz bir şey 

yerine dolgun dolgun bir görünüş...Mesela Karakızlar kötü kızlardır ama ben 

kötülüğü çok vurgulayabilen  bir insan değilim. “Bunu nasıl yapacağım?”  diye 

düşünürken o siyah çoraplar geldi aklıma. Karakızların, Şaman’ın aklını cinsel 

yönden çalmasını o çoraplarla ifade edebileceğimi düşündüm. Aslında bu çok güncel 

bir imge, değil mi? 

Sema Özgür: Evet, bu halleriyle Karakızlar kabare kızları andırıyor. 

Can Göknil: Evet, kabare kızları gibiler. Playboylar’da da böyle görüntüler vardır. 

İşte o zaman da çağdaş bir yorum oluyor. Aslında o kadar deşifre etmiyorum 

yaparken. En doğal haliyle yaptığım en iyi oluyor. Fazla uğraşırsam, fazla 

çabalarsam o zaman yapmaya çalıştığım şey çöküyor. Oldu oldu, olmadı olmadı. Biz 

performans sanatçıları, sahne sanatçıları  gibi her şeyi o anda seyirci önüne 

koymuyoruz. Üç yıl önceden çalışıyorsun her şeyi deniyorsun. İyi olanı koyarsın, 

olmadıysa koymazsın. O rahatlığı var işimizin. 

Sema Özgür: Karakızlar’a baktığımda içimden gülümsemek geliyor. Seyirciyi 

gülümsetmeyi özellikle mi hedefliyorsunuz?  
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Can Göknil: Karakızlar çok çekici de değil ama, öyle olmaya da çalışıyorlar. Ama 

komik bir şey de oldu “Akkızlar – Karakızlar” sergisinde. Ben Akkızlar’ın 

satılacağını beklerken herkes Karaları aldı. İnsanlar açısında ilginç bir şey bu. 

Kötülüğe karşı daha bir ilgi var diyebilirim.  

Sema Özgür: Resimlerinizde hayvan figürlerini olduğu kadar. kadın figürlerini de 

çok kullanıyorsunuz? 

Can Göknil: Az tanıdığım bir unsur olduğu için erkek çizmek çok zor. Evliyim, 40 

yıldır oğlum var, mutlu bir ailem var ama tabi kadını daha iyi tanıyorum. Kadınların 

sorunlarını biliyorum. Bir de Şamanizm’den kalan inançların  bugüne yansımasında; 

büyü unsurlarının devam ettirilmesinde;  kurşun dökme, çaput bağlama , yatırların 

çevresinde ölen bir insanın at olup kuş olup oraya geri dönmesi gibi inançların 

Anadolu’da yaşatılmasında kadınlar etkili olmuştur.  Ben Anadolu’da yaşamadım 

ama okuduklarımdan öyle öğrendim. Günümüzde de bu tür inançlar hep kadın 

dünyasına ait görülür. Erkekleri bunlara belki fasa fiso filan diyorlar belki. Bir de 

kadınlar daha tanıdık benim için. Bazen bir erkek tanrı çizeceğim vakit oturuyorum 

“Şimdi ben bunu nasıl yapayım?”  diye düşünüp duruyorum.  

Sema Özgür: Kadınları yorumlarken Umay Tanrıça’yı çok kullanıyorsunuz. Umay 

Tanrıça’nın çok farklı yönleri var: bir taraftan koruyucu, şefkatli, anaç...Ama bir 

taraftan da bazı kaynaklarda savaş ve ölüm meleği olarak da karşımıza çıkıyor.  

Can Göknil: Evet, bozuluyorum buna. 

Sema Özgür: Evet, onu soracağım. Bu yönlerini neden konu etmiyorsunuz? 

Can Göknil: Etmedim. Ben tabi akademisyen değilim. Serbest çalışan bir 

sanatçıyım. Onun için kendi beğendiğim şeyleri yorumluyorum. Dolayısıyla da 

yorumlarım kişisel oluyor. 

Sema Özgür: Bir de sanki izleyiciyi gülümsetmek istiyorsunuz? 
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Can Göknil: Doğrudur. Mizah derler buna. Gabrovo Mizah Müzesi’nden ödül aldım. 

Onların sloganı: “Dünya devam edebiliyor çünkü dünya halen gülebiliyor “ “The 

world lasts because it laughs” Bu benim sanatımda da var. Bu kişilikle ilgili bir şey. 

Ben böyle bir insanım, o yüzden de yapıtlarım öyle oluyor. Belki başka bir ailenin 

çocuğu olsaydım, çok zor şartlardan yetişseydim, belki o zaman bu konular 

gülümsetmezdi beni sanatçı olarak. Sanatçı bile olmazdım belki, para edecek bir iş 

tutardım. Ama birçok etken var gerçekten. Benim kişiliğim böyle. Kendim de 

eğleniyorum resim yaparken. 

Sema Özgür: Mavi rengi çok fazla kullanıyorsunuz. Akkızları resmederken fon 

olarak kullanıyorsunuz. Gök Tanrıyı da ifade ediyor bir taraftan. Bu rengi bu kadar 

yoğun kullanmanızın başka nedenleri var mı? 

Can Göknil: Vardır elbet...Her sanatçının seçtiği bazı renkler oluyor. Bazen resim 

yaparken mavinin dışında turuncu, sarı renkler de ağırlık kazanıyor. Kendim de çok 

seviniyorum o zaman çünkü bütün sergi mavi olursa herkes çok sıkılacak. Renkler  

doğal olarak  ne olacaksa o oluyor. Ben onların doğallığımı hiç ellemiyorum. Bazı 

renklerle daha haşır neşirim.  Bir de mavi renk huzurlu geliyor. 

Sema Özgür: Renklerden sonra bir de kısaca teknikleri sormak istiyorum. Bu 

konuda da çok yaratıcısınız. 

Can Göknil: Teşekkürler. 

Sema Özgür: Mesela ahşap üzerine yaptığınız Ay-Vat Hatun, Ay-Atam resimleri 

var. 

Can Göknil: Malzeme ve teknik seçimi  biraz da o günün şartlarıyla ilgili oluyor. O 

fırıncı küreklerini bana bir anneler gününde oğlumla kocam almışlar. Ben de o gün 

hasta yatıyorum, canım bir şey yapmak istemiyor. Eşimle oğlum Mısır çarşısındaki 

Tahtakale’ye gitmişler, ellerinde koca kürekler geldiler. “Bak sana ne aldık. Hadi 

şimdi sen bunların üzerine bir şey yap”  dediler. “Ateşim var. Yatıyorum.” diyorum. 
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“Yok, sen şimdi mutlaka bir şeyler yaparsın” dediler. Bu aile desteği de çok önemli. 

Hep aynı malzemeleri hep aynı teknikleri kullanırsam seyirci sıkılabilir. Bunun için 

değişik konular, değişik teknikler kullanıyorum. Bir de bazen gerekiyor da. Mesela 

“Muskalar” sergisindeki kader tabletleri Mezopotamya’daki eski bir inançla ilgili. 

Bu inanca göre tanrılar insanların kaderlerini tabletlere yazmışlar ve gökyüzüne 

asmışlar. Kuş Adam Anzu  gelmiş, bunları çalmış. İnsanlar da “Eyvah, kaderlerimiz 

çalındı” diye telaşa düşmüşler. Muskalar yazmaya başlamışlar ve böylece ilk 

muskalar çıkmış ortaya. Şimdi böyle bir durumda o sergide kullanılacak malzeme ve 

teknikler ta başta belli oluyor: gökyüzünde asılı tabletler, Kuş Adam Anzu’nun 

heykeli....O zaman bunları çok başka malzemelerden yapabiliyorum...(Kuş Adam 

Anzu heykelinin resmini göstererek) “Şöyle bir fikrim var... Bu nasıl olacak ?” diye 

farklı atölyelerden yarım isteyebiliyorum. Her sanatçı değişik atölyelerden 

yararlanabilir ama kendi fikri olmak şartıyla. Kendi buluşu olmak şartıyla. (Kuş 

Adam Anzu’nun demir ayaklarını göstererek)  Ben bunun işçisi değilim ama onu 

yapan bana da yardım ederse hoş bir iş çıkar ortaya. (Ahşap geyik heykellerini 

göstererek) Mesela bu yaptıklarım da Orta Asya inançlarıyla ilgili. Orta Asya’da 

geyik boynuzlarına çaput bağlarlarmış. Bunları yapması için de marangozlara 

verdim. Kataloglarda bu kişilere teşekkür ediyorum. Mesela kader tabletleri pişmiş 

toprak olduğu için bunları seramik atölyesinde çalıştım.  

Can Göknil: (Eserlerinin Londra’daki Victoria Albert Müzesi’nin Millî Sanat 

Kütüphanesi’ne kabul edilmesiyle ilgili olarak) İyi bir yere yerleştirirsem eserlerimi, 

ben onlara yavrularım diyorum, çok  seviniyorum. Çünkü bir sanatçının en büyük 

arzusu bir şekilde yaptığı işin değerli olup da geleceğe kalması. Bence bunun kararını 

biz verecek değiliz. Bizden sonra gelecek olanlar karar verecekler. Bu bir sanatçı için 

büyük bir kıvanç tabi. Yoksa parasal bir tarafı yok, çok sembolik bir rakam. 

Sema Özgür: Günümüz sanatçılarına baktığımızda Türk mitoslarından pek 

yararlanmadıklarını görüyoruz. Batılı kaynaklardan daha çok esinleniyorlar. Bu 

durum sizce neden kaynaklanıyor?  
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Can Göknil: Türk kimliği o kadar karışık bir kimlik ki...Bunu tümüyle ele almak 

gerektiğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bu topraklardan gelmiş geçmiş bir sürü 

kültürel kimlik var. Bütün bunların özünün anlaşılması araştırılması, bilinmesi lazım. 

Bunlar öğretiliyor mu, yoksa bilinmiyor mi? Sanatçıların bilmesi lazım elbette. Bu 

işin içinde olmama rağmen Bienal kapsamındaki sergilerden bir şey anlamıyorum. 

Mesela Galatasaray’da “Çarşı Pazar” diye bir çalışma var, ben sahaf oldum. Her 

sanatçı bir şey oldu. İşte terlikçi oldu, terlikçi deniz kenarında bulduğu taşların 

terliğe benzerlerini alıp hiçbir mühadalesiz onları bir şekilde sundu. Ama bunlar 

anlaşılır kavramlar. Bunlar günlük hayatın içinde olan kavramlar, günlük hayattan 

kopuk olan kavramlar değil. Onu anlayabiliyorum. Onu insanlar da anlayacaktır, 

paylaşabilecektir.  

Sema Özgür: Türk mitolojisi okutulmuyor okullarda yeteri kadar. Sanata yeteri 

kadar yansımamasının temel nedenlerinden biri bu olabilir sanırım. 

Can Göknil: Evet, özellikle bugünlerde inançların neredeyse iç savaş şekline girdiği 

bir dünyada inançları araştırıp da bunları öğrencilere vermek ne denli yapılabilir 

bilemiyorum. Ancak böyle bağımsız kitapevlerinin yayıncıların bu konuda ürettikleri 

olursa ...... 

Sema Özgür: Bunun için de sizin yapmayı planladığınız çocuklara yönelik mitoloji 

kitaplarının çok faydalı olacağını düşünüyorum. 

Can Göknil: İnşallah olur da bakalım. 

Sema Özgür: Bundan sonra üzerinde çalışmayı düşündüğünüz konular var mı? 

Bunlar içinde Şamanizm olacak mı? 

Can Göknil: Ben kitap dünyasındayım ve kaynak kitabı çok seviyorum. Kitabı 

sevdiğim için, çocuk kitaplarla uğraştığım için kendime yakın hissediyorum. Bizim  

kültürümüz içinde de kitabın yeri çok güçlü. Halk edebiyatımızda da çok önemli  

kitaplar var. Onun için onlardan bir şeyler çıkarılabileceğimi görüyorum.  
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Sema Özgür: Bu kadar detaylı araştırmalar sonucunda ortaya koyduğunuz 

yapıtlarınızın hiç anlaşılmamasından korktuğunuz oldu mu? 

Can Göknil: Oluyor, onun için yanına yazı da koyuyorum. Mesela Yapı Kredi’de 

öyle yapmıştım. Burçlarla ilgili bir sergiydi. Osmanlı’daki burçları, Yıldıznameleri 

yaptım. Mesela seyirci mizan (terazi) burcuna bakacak diyelim. O yüzden bir şair 

arkadaşıma rica ettim “Bana şunları yazıver” diye. Yazı olsun, açıklama olsun, 

mutlaka bir şey koyuyorum. Yani anlaşılmasını kolaylaştırmaya gayret ediyorum. 

Sema Özgür: Umarım aynı şeklide daha da artarak devam eder çalışmalarınız. Çok 

teşekkürler. 
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EK – 2 Can Göknil’in Özgeçmişi 

 

Can Göknil 

1945 Ankara'da doğdu. 

1966 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji(Robert Kolej)'nden mezun oldu.  

1968 Knox College, Güzel Sanatlar Fakültesi, resim bölümünden B.A.derecesiyle mezun oldu. (Galesburg, 
Illinois, A.B.D.) 

1969 The City College of the City University of New York,Güzel Sanatlar Fakültesi, resim bölümünden M.A. 
derecesiyle mezun oldu. (New York, New York, A.B.D.)   

 
 
Kişisel Sergiler 

1971 M.I.T., Cambridge, MA, A.B.D. 

1972 First Natioal City Bank, New York, NY, A.B.D.  

1972 Total Media Galleries, New York, NY, A.B.D.  

1973 Lynn Kottler Galleries, New York, NY, A.B.D. 

1974 Melda Kaptana , İstanbul  

1975 Amerikan Kültür Merkezi, İstanbul  

1975 Baraz , İstanbul  

1977 Artisan, Ankara  

1982 Lebriz, İstanbul  

1983 Urart , İstanbul  

1986 Urart , İstanbul  

1988 Kile , İstanbul 

1990 Türk-Amerikan Derneği, İzmir  

1991 Urart , Ankara  

1994 Garanti , İstanbul  

1994 Urart , Ankara 

1997 Yapı Kredi Kazım Taşkent , İstanbul  

1997 Yapı Kredi İzmir , İzmir  

1997 Yapı Kredi Kemal Satır , Adana  

1999 Milli Reasürans , İstanbul  

2000 Selvin, Ankara  

2001 Gabrovo Mizah Müzesi, Gabrovo, Bulgaristan  

2001 PG Art, İstanbul  

2001 15. Uluslararası Gabrovo Bienali çerçevesinde Altın Aesop sahibi olarak kişisel sergi 

2002 Yapı Kredi Kazım Taşkent , İstanbul 

2003 2003 Selvin, Ankara 

2003 2003 Chihiro Müzesi, Tokyo  

2004 Milli Reassürans , İstanbul   
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Karma Sergiler 

1967 Bender Exhibit, Galesburg, IL, A.B.D.(İkincilik Ödülü) 

1972 Total Media Galleries, New York, NY, A.B.D.  

1973 "Hadassah" Annual,Westfield, NJ, A.B.D.  

1974 8.DYO Resim Yarışması, İzmir, Ankara (Juri Özel Onörü)  

1975 36.Devlet Resim Heykel Sergisi, Ankara, İstanbul  

1975 İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul  

1977 Baraz, İstanbul  

1977 Philadelphia Modern Sanatlar Müzesi, PA, A.B.D.  

1977 Türk Evi, New York, NY, A.B.D. 

1978 "Çağdaş İstanbul Resmi" Sergisi, Devlet Güzel Sanatlar si, Ankara  

1984 "Günümüz Sanatçıları" 5.İstanbul Sergisi, İstanbul (Jüri Onur Ödülü)  

1985 7. Gabrovo Bienali, Gabrovo, Bulgaristan  

1985 19.DYO Resim Yarışması, İzmir ,Bursa, Ankara, İstanbul (Mansiyon)  

1991 "Günümüz Sanatçıları" 12.İstanbul Sergisi (Konuk Sanatçı)  

1995 12.Gabrovo Bienali ,Gabrovo, Bulgaristan  

1996 "Günceler" Sergisi, Enersis, Ankara  

1996 "Öteki" Sergisi, Habitat II, Antrepo, İstanbul  

1997 Türkiye İş Bankası Özgün Baskıresim Sergisi, Ankara  

1998 20th National Print Exhibition, Schenectady Museum, Albany, NY, A.B.D. 

1999 14.Gabrovo Bienali, Gabrovo, Bulgaristan (Büyük Ödül-Altın Aesop)  

2002 "İnançların Renkleri", Padova, İtalya 

2003 Altın Gülümseme" (altın Aesop ödüllü sanatçılar) Gabrovo, Bulgaristan 

2004 "Kutsal Renkler", Padova, İtalya 

2004 "Kitap Sanatı," Ulusal Kadın Sanatçılar Müzesi, Washington D.C.  
 
 
 
"4 Kadın Sanatçı" Sergileri  

1984 Nexullery, Philadelphia, PA, A.B.D.  

1985 Türk Evi, New York, NY, A.B.D.  

1986 National Library of Canada, Ottawa, Kanada 

1986 University of Ottowa, Faculty Club, Ottowa, Kanada  

1986 Attic Studio, Toronto, Kanada  

1987 Fuller Lodge Art Center, Los Alamos, NM  

1987 University City Center, Philadelphia, PA, A.B.D.  
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Yapıtlarının Yer Aldığı Koleksiyon ve Müzeler 

1973 Museo d'Arte Moderna, San Marino 

1977 Türk Evi, New York, N.Y., A.B.D.  

1985 Gabrovo Mizah Müzesi, Gabrovo, Bulgaristan  

1991 Kadın Eserleri Kütüphanesi, İstanbul  

1995 Gabrovo Mizah Müzesi, Gabrovo, Bulgaristan 

1998 Schenectady Museum, Albany, NY, A.B.D 

1999 Gabrovo Mizah Müzesi, Gabrovo, Bulgaristan 

1999 Chihiro Art Müzesi, Tokyo, Japonya  

2005 Victoria & Albert Müzesi, Milli Sanat Kütüphanesi, Londra   


