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T
Tapd?k: ?eytani varl?klar? temizlemek için gökten yere indi?ine inan?lan efsane kahramanlar?ndan biri.
Targitay: Saklar?n ulu atas?, Papay’?n o?lu. ?lk insan.
Tar?: Tanr? ad?n?n kullan?lan de?i?ik ?ekillerinden biri.
Task?l: Da? isimleri ile kullan?lan bir kelime. Tanr?lar yurdu anlam?nda da kullan?l?r.
Ta?k?n: Felaket sembolü, dünyan?n sonunu bildiren i?aret.
Taz Kaan: Ulu Yer Ana’n?n mecazlar?ndan biridir. Bir inan??a göre Ülgen’in kar?s?, ba?ka bir
inan??a göre ise annesidir.
Tengri Han: Hunlar’a ait oldu?u dü?ünülen bir tap?nak. Tap?na??n içinde ayn? ada sahip bir put
oldu?undan bahsedilir. Kumuklar da kutsal sayd?klar? a?aca ayn? ismi vermi?lerdir.
Tepegöz: Yeralt? alemiyle ba?lant?l?, ?eytani bir ruh. Jalg?zgöz ve Kellegöz gibi de?i?ik söyleni?leri
vard?r. ?nsan eti yiyerek beslenirler.
Teyran: Tek ayakl? ve tek elli ?eytani bir varl?k.
T?ls?m: Gagauzlara göre, hem canl? hem de cans?z varl?klar ?eklinde görünebilen hayali varl?klar.
T?ls?mlardan korunabilmek için kurban kesilirdi.
T?n: Ruh, can, nefes.
Toybod?m: Öbür dünyada var oldu?una inan?lan ?rmak. Bu ?rma??n kenar?nda su ejderhalar?n?n
ya?ad??? dü?ünülürdü.
Tös-Töz: Altay inan???na göre, evreni yöneten ruhlar ikiye ayr?l?rd?. Töz bu ruhlardan biridir. Kelime
anlam? olarak köken ba?lang?ç anlam?na gelir. Töz, atalar?n göstergesi olan bir varl?kt?r.
Tura: En yüce güç, tek ulu varl?k. Tengri sözcü?ünün ba?ka bir ?eklidir.
Tü?imel: O?uz Ka?an destan?nda ad? geçen, gaipten haberler verip, rüya tabiri yapan bilgiç. Gelece?i
gören, gelecekten haber veren.
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U
Ubay Ene: Umay’a verilen isimlerden biri.
Ucub?l?k: Rivayete göre normal insanlar?n boyu Ucub?l?k’?n topu?una kadar ancak gelirmi?.
Azrail’in bile gücü onun can?n? almaya yetmezmi?.
Uçmak: ?amanizme göre cennete verilen isim. Ruhun bedeni terk ederken ku? ?ekline büründü?ü
söylenir.
Uçuh: Özel olarak verilen kurban. Örne?in bir hastal??? tedavi etmek için belli bir hayvan seçilir ve
kurban edilirdi.
Uçuk: Bir insan?n a?z?n? ?eytan yalad??? zaman uçuk ç?kt???na inan?l?rd?. Uçu?un ruhlar?n küsmesi
sonucu olu?tu?u dü?ünülürdü. Ate? ya da su ile tedavi edilirdi.
Ugan-U?an: Her ?eye kadir, her ?eye gücü yeten. Tanr?.
U?ur: Yola ç?k?l?rken ça??r?lan, yolculu?un güvenli geçmesi için yard?m istenen yol iyesi.
U?uzlar: Eski inan??lara göre, boylar? normal insanlardan çok uzun olan, iri cüsseli azman varl?klar.
Ulu Ana: Bolluk ve bereketin koruyucusu, yarat?c?s?. Yeryüzündeki her ?eye hayat veren mitolojik
varl?k.
Uluk Türük: ?aman ruhu ve atalar ruhu olarak bilinen varl?k. En büyük koruyucu ruhlardan biridir. Ulu
Türk.
Uluu Toyon: Bir tak?m görü?lere göre, gök ruhlar?n?n lideri ve ?amanlar?n koruyucusu olan varl?k.
Gökyüzünün yedinci kat?nda ya?ard?.
Umay: Umay Ana, Humay, Yer ?lahesi, Ulu Ana.

Ü
Üç Müstü Bay On?: Küçük çocuklar? kötü ruhlardan koruyan ilahe. Üç Boynuzlu Umay Ana olarak
çevrilebilir.
Ülgen: I??kl?, ak ve semavi gibi vas?flar? olan, ???kl? ruhlar?n lideri ve yarat?c?s?. Dini-mitolojik
inan??lardaki en ulu ruhlardan biridir.
Ürüng Ay?? Toyon: Yakutlarda, Gök Tanr? anlay???na yak?n anlam ifade eden varl?k. Gökler
aleminde ya?ayan “ay??” ad? verilen varl?klar?n lideridir. E?inin ad? Kün Kubey Hatun’dur.
Üzüt: Ölmü? birinin ruhu, kötü ruh, ?eytan ?eklinde aç?klanabilir.
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