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R
Ritüel: Ba?l?ca konusu dünyan?n yarat?l???, kurallar? ve yarat?l?? süreci olan geleneksel ve kültürel
olay. Baz? ara?t?rmac?lara göre ritüel gelene?i dilden bile eskidir.
Ruh: Do?aüstü varl?klar?n çe?itli kategorilerini anlamland?rmak için kullan?lan bir terimdir. Cisimsiz
ve maddi olmayan inanç bu anlay???n temelini olu?turur.

S
Saç: Özellikle büyü gücünü temsil etmesi bak?m?ndan saçl? olmak çok önemliydi. ?nsan?n “can”?n?n
kan ve gözlerde oldu?u gibi saçta da olaca??na inan?l?rd?. Bu yüzden saç kesmek törensel özellikler
ta??rd?. Kesilen saç, kötü ruhlar?n eline geçmemesi için yak?l?r ya da saklan?rd?. Aksi halde saç?
kesilen ki?inin hastalanaca?? dü?ünülürdü.
Sa?-Sol: Mitolojik sistemlerde ba?l?ca z?tl?klardan biridir. Sa?, olumlu ve do?ru, sol ise olumsuz
özellikler ile özde?le?tirilmi?tir. Sa?-sol z?tl???, ilk ça?larda siyah-beyaz renk sembolleri ile
gösterilmekteydi.
Sah: Yakutlarda en ulu güçlerden birinin ad?. Saka Türklerinde Sah kelimesi “Tanr?” anlam?na
gelmekteydi fakat zamanla bu anlam? unutulmu?tur.
Sahab: Sahip, iye. Her evde oldu?una inan?lan peri. Ev temiz tutulmazsa ev halk?n? cezaland?r?p, evin
tüm bereketini kaç?r?r?lard?.
Sar? Ene-Sar? Eney: Ulu Ana’ya verilen isimlerden biri. Umay Ene’nin de?i?ime u?ram?? ?eklidir.
Sar? K?z: Orta Asya Türklerine göre derelerde ve sulak yerlerde ya?ayan, kutsall?k ve evliyal?k ta??yan
mitolojik bir karakter. Rivayete göre Sar? K?z’?n saç?n? alan birisi ona da sahip olmu? say?l?rd?. Sar?
G?z, Sar?çaç ve Da? ?yesi Sar? K?z gibi isimlerle de an?l?rd?. Sar? K?z’?n mezar?n?n Kaz Da??nda
oldu?u söylenir.
Sar?kan: ?amanizme göre bir aya?? di?erinden k?sa olarak tasvir edilen bir putun ad?. Eski Türkçede
ejderha anlam?na geldi?i dü?ünülmektedir.
Saya: Hayvanc?l?kla u?ra?anlar? koruyan ruhun ad?.
Sazakan: Gökyüzünde dola?t???na inan?lan ?eytani bir varl?k. Sazakan’?n ortaya ç?kmas?, çok
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ya?mur ya?aca??na ve bol mahsül olaca??na i?aret ederdi. Ejderha benzeri kocaman bir yarat?k gibi
tasvir edilir.
Semender: Efsanelere göre bedeni ufak, gagas? büyük mitolojik bir ku?. Büyülü bir sese sahip bu ku?,
Anka, Gegenus, Simurg veya Feniks olarak da adland?r?l?rd?.
Semeni: Üreme ve verimlili?in kutsal sembolü. Gece ve gündüzün e?it oldu?u gün Semeni Töreni
yap?l?rd?. Bereket sembolü oldu?undan çöpe at?lmaz, akarsuya b?rak?l?rd?. Semeni’yi bayram yeme?i
olarak haz?rlama i?i sadece kad?nlara verilirdi. Semeni pi?irilirken kad?nlar kazan?n çevresinde dans
edip ?ark? söylerdi.
Simurg: Kaf Da??nda ya?ayan efsanevi ku?a verilen isimlerden biri. Kelime anlam? olarak kara ku? ya
da otuz ku? ?eklinde farkl? aç?klamalar mevcuttur. Semürk, Anka, Feniks gibi de?i?ik isimlere de
sahiptir.
Son Çar?amba: K?? mevsiminin ve y?l?n son ay?na denk gelen son Çar?amba. Bu günde mezar
ziyaretleri yap?l?p, ölülerin ruhuna dua okunurdu. Bu günün gecesinde ise ate? yak?l?r ve üzerinden yedi
defa atlan?rd?. Bu törenin amac?, geçmi? y?l?n dertlerinden kurtulup, yeni y?la sa?salim girebilmek ve
belalardan kurtulmakt?. Ah?r Çar?amba diye de bilinir.
Soyha: Ölen birinin ard?ndan yas tutulurken, ölünün k?yafetleri ortaya y???l?rd?. Bu k?yafet y???n?na
soyha denirdi.
Su: Yarat?l???n ba?l?ca unsuru olarak görülür. Su, ilk kaosu temsil ederdi.
Sulukun: Yarat?lm?? ilk insan?n, iki o?lundan biri olarak bilinir. K?sa boylu ve ka?s?z olarak tasvir
edilir, sualt?n?n hükümdar?d?r.
Sut Kat?n: Kad?n görünümünde betimlenen, geceleri köylerin çevresinde dola?an bir orman ruhu.
Suyla: Güne?in k?r?nt?lar?ndan olu?tu?u dü?ünülen, insanlara yard?m eden bir ruh. Ülgen’e hizmet
eder.
Süt Gölü: Gökyüzünün üçüncü kat?nda olan ve tüm hayat?n kayna?? say?lan göl. Umay Ana’n?n da
orada bulundu?una inan?l?r.

?
?al?k: Avc?lar? koruyan, av?n iyi geçmesine yard?m eden ruhlardan biri. Ülgen’in insanlar? kötü
ruhlardan korumak için onu gönderdi?i söylenirdi.
?aman: ?ki dünya aras?nda arac?l?k etmek, ölüleri diriltmek ve ruhlar? ça??rmak gibi ola?anüstü ?eyler
yapabilen ,ruhlar dünyas? ile insanlar aras?nda temsilcilik görevi gören kimse. ?amanlar liderlik vasf?na
sahiplerdi. Gelecekten haber vererek kahin, hastalar? iyile?tirerek tabip ünvanlar?n? da alm??lard?.
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?a?t? Aziz: Nogay kahramanlar?n?n ata cet ruhu. En güçlü Kazak evliyalar?ndan say?l?rd?.
?er Vakti: Ak?am karanl???n?n çökmeye ba?lad??? zaman dilimi. Bu saatlerde uyumak hayra
yorulmazd?. Güne?in do?u?u ve bat???n? izlemenin iyi ?eyler getirmeyece?i zannedilirdi.
?e?e: Sadece geceleri uçan ve erkek çocuklara zarar veren, ?eytani bir ku?. Bu ku?un girdi?i evdeki
bebe?in ölece?ine inan?l?rd?.
?imiltey: Altay efsanelerine göre yeralt?n?n sahibi, yer alt? alemine ba?l? tüm kad?n ?amanlar?n
lideridir.
?ulbus-Sulmus: Tek gözlü, küçük burunlu kötü ruhlar. ?ekil de?i?tirip k?l?ktan k?l??a girer ve
ma?aralarda ya?arlard?.
?urele: Tek gözlü, tek ayakl?, tek kollu bir ?eytan ad?. Kötü huylu bir orman ruhudur.
?ülen: Kurban ziyafeti ve kurban yeme?inin ad?.
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