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E
Ecinni: K?sa boylu, iri ba?l?, tüylü ve ters ayakl? olarak tasvir edilen kötü ruh.
Efrasiyab: Alper Tonga. Türk halklar?n?n efsanevi kahraman?.
Efsun: Büyülü içerik ta??yan metin.
Ejderha: Pek s?k rastlanmamakla beraber, do?a olaylar?n? sembolize eden kötü ruhlu varl?k.
Emeket: ?amana yol gösteren, yard?mc? ruhlardan biridir.
Er Sokotoh: Yakutlara göre yeryüzüne dü?en ilk insan, k?m?z içme merasiminin ilk kurucusu, ilk ata.
Erdov-Erdoy: Su ruhunu temsil eden mitolojik varl?k. ?nsanlara zarar? dokunmaz.
Erlik-Yerlik: Yeralt? saltanat?n?n hakimi, bir çok farkl? isimle ve özellikle an?l?r.
Ev ?yesi: Her evde bulundu?u san?lan, evi koruyan ve bereketini art?ran bir melek.
Evliya: Keramet sahibi, ruhlar alemi ile ba?lant?s? olan, mucizeler yaratabildiklerine inan?lan ki?iler.

F
Fadime-i Zehra: Yeni do?mu? bütün k?zlar? Hal Anas? ve cinlerden koruyan varl?k.
Fall?k Kültü: Yaratma becerisi olan gücü temsil eden kült.
Fatma Ana: Dini-mitolojik inan??a göre, Fatma Ana dünyan?n anas?d?r. Fatma Nine, Kar? Nine, Fatma
Kar? isimleriyle de an?l?r.

G
Gor: Kor.
Goro?lu: Köro?lu.
Gökyüzü: Eski mitolojik dü?ünce sisteminde, Tanr?’n?n bir sembolü.
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Gökyüzünün O?lu: En önemli görevi kurtar?c?l?k olan, ulu ecdada ait adlardan biridir. I??k ?eklinde
yeryüzüne dü?tüklerine inan?l?r.
Gulyabani: Çok farkl? ?ekillerde tasvir edilen korkunç bir varl?kt?r. Baz? halklar kad?n k?l???nda
dola?t???na, baz?lar? ise gündüzleri mezarda uyuyup geceleri kalkt???na inan?r. Tüylü, çok büyük ve
pis kokulu olarak betimlenir.
Gülüstan-i Ba?-i ?rem: Dünyan?n en güzel yeri, cennet ba??.
Gülü?: ?nsan?n do?u?tan sahip oldu?una inan?lan, sihirli bir unsur. Bereketi, bollu?u, tokgözlülü?ü ve
ölüp dirilmeyi sembolize eder.
Güne?: Türk mitolojisinde kutsal bir obje. Yarat?l?? destan?na göre gökyüzünün yedinci kat?nda “Gün
Ana” bulunur.
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