ANADOLU’DA YAﬁAYAN HALK ‹NANÇLARININ
MENﬁE‹ ÜZER‹NE B‹R ARAﬁTIRMA
Dr. Bekir ﬁ‹ﬁMAN*
‹nanç, sözlük anlam› itibariyle “bir
düﬂünceye, bir konuya ba¤l› bulunma”1,
“dü¤ümlenip kalma, birﬂeye ba¤lanma,
gönülden tasdik ederek inanma”2 gibi
manalara gelir. Daha geniﬂ bir ifade ile
inanç, “kiﬂice ya da toplumca, bir düﬂüncenin, bir olgunun, bir nesnenin, bir varl›¤›n gerçek oldu¤unun kabul edilmesi”
demektir.
Halk inançlar› ise toplum taraf›ndan kabul edilmiﬂ ilahi bir dinin bilinen
hükümleri ve ö¤retileri d›ﬂ›nda kalan,
fakat halk aras›nda yayg›n bir ﬂekilde
yaﬂayan, itibar gören ve bir sonraki nesle aktar›lan itikadlard›r (inanmalard›r).
Ziya Gökalp Halkiyyat (Folklor) ad›
verilen sözlü ananeler aras›nda kalan
birtak›m akidelere “halk itikadlar›” ad›n› verir. Eski Türkler, bilhassa kad›nlar
aras›nda yaﬂayan bu halk itikadlar›n›
yaz›l› bir kitap gibi kabul etmiﬂler, gerçekte mevcut olmayan bu kitaba “Keçe
Kitap” ad›n› vermiﬂlerdir. ﬁimal Türkleri, K›rg›z ve Kazaklar ise buna “Kis Kitap” demiﬂlerdir. Gökalp’e göre “Keçe Kitap” ahkâm› birtak›m iﬂlerin u¤urlu yahut u¤ursuz addedilmesinden ibarettir.
Halk›n inan›ﬂ›na göre zümrelerin ve
fertlerin gözle görülmeyen perileri vard›r. Bu perilerin sevdikleri iﬂler u¤urlu,
sevmedikleri iﬂler ise u¤ursuz say›l›r3.
Keçe Kitap’›n di¤er bir ismi de “Tand›rname”dir4. Azerîlerde ise bunun karﬂ›l›¤›
“halk s›namalar›” d›r.
Türkiye halk›n›n büyük ço¤unlu¤unun ba¤land›¤› ‹slâm dininin bir bütün
olarak inan›ﬂlar düzenini incelemek, din
tarihine düﬂer. Ama, örne¤in Konya, Kütahya, Erzurum köylerinin, Güneydo¤u
Anadolu halk›n›n, ya da tahtac› toplu-
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luklar›n›n inan›ﬂlar›nda, “resmî ‹slâm
Dini”nin ö¤rettikleri d›ﬂ›nda kalan bölümü Türk Halkbilimi’nin konusudur5.
Anadolu’da yaﬂayan halk inançlar›,
Anadolu halk›n›n yaﬂam›yla, tarihiyle,
özellikleriyle yak›ndan ilgilidir. Anadolu
halk›n›n inanc› yaﬂam›na kar›ﬂm›ﬂ, bütün eylemlerine, davran›ﬂlar›na yön verici nitelik kazanm›ﬂt›r. Anadolu insan›
su içerken, ine¤ini sa¤arken, çocu¤unu
büyütürken, yola ç›karken, sözün özü
bütün davran›ﬂlar›nda, tutumlar›nda
inançlarla içiçedir. Halk›n türküsüne,
dü¤ününe, bayram›na inanç girmiﬂ; bütün çevresini bu inançlar (itikadlar) örmüﬂ ve kuﬂatm›ﬂt›r6.
Anadolu’da
Yaﬂayan
Halk
‹nançlar›n›n Menﬂei
Günümüzde milletlerin eski kültür
de¤erlerini ortaya ç›karmaya matuf çal›ﬂmalar yapan etnolog, antropolog ve tarih bilimciler Anadolu’da yaﬂayan birçok
kültürel varl›¤›n menﬂeini tespit etmiﬂlerdir. Baﬂta Abdülkadir ‹nan, Bahaeddin Ögel, ‹brahim Kafeso¤lu gibi Türk
Kültür Tarihi sahas›nda otorite olan birçok bilim adam› Anadolu’daki kültür unsurlar›ndan hangilerinin eski Türk geleneklerine, hangilerinin eski Anadolu
medeniyetlerine, hangilerinin de ArapFars kültürüne dayand›¤›n› sa¤lam delillerle ortaya koymuﬂlard›r.
Kültürel bir unsur olarak bütün
dünya toplumlar›nda yaﬂayan ve yaﬂad›klar› toplumlar›n da birtak›m özelliklerini yans›tan halk inançlar› her toplumda farkl› menﬂelere dayanabilmektedir. Bunun en büyük sebebi toplumlar›n
ve milletlerin farkl› kültürlere ve medeniyetlere sahip olmalar›d›r.
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Günümüz dünyas›nda itibar edilen
halk inançlar›n›n genel olarak iki ana
menﬂei vard›r denilebilir. Birincisi ve
bizce en önemlisi toplumlar›n eski din ve
kültür yap›lar›, ikincisi ise günlük hayat
olaylar›d›r.
Türk toplumunda, özellikle Anadolu Türkleri aras›nda yaﬂayan halk
inançlar› menﬂe bak›m›ndan bu iki ana
grupla beraber alt gruplara da dayanmaktad›r. Örne¤in Anadolu’da eski ça¤larda kurulmuﬂ olan birçok medeniyet,
ﬁamanizm, ateﬂperest ‹ran dini, Arap
kültürü, Anadolu’da yaﬂayan çeﬂitli etnik yap› Anadolu Türklü¤ünde itibar
edilen halk inançlar›na menﬂe teﬂkil etmektedir.
Halk inançlar›n›n menﬂei konusunda, bu meseleyle alakadar olmuﬂ araﬂt›rmac›lar bazen farkl› yorumlar dile getirmiﬂlerdir.
Konuyla yak›ndan ilgili olan ‹. Zeki
Eyubo¤lu’na göre, Anadolu’da ve tüm
dünyada yaﬂayan halk inançlar›n›n genel olarak üç büyük kayna¤› vard›r.
Bunlar, çok tanr›l› dinler, tek tanr›l› dinler ve günlük yaﬂam olaylar›d›r.
“Çok tanr›l› dinler tabiat kaynakl›
olduklar› için o dönemdeki inançlar da
genel olarak tabiat olaylar›na ba¤l›d›r.”
Aya karﬂ› bevletmek, tükürmek, küfretmek u¤ursuzluk getirir” inanc›n›n kökeni ay›n, güneﬂin ve y›ld›zlar›n tanr› olarak kabul edildikleri dönemlere dayan›r.
Tek tanr›l› dinlerden kaynaklanan
inançlar›n özünde de yine çok tanr›l›
dinlerin etkileri görülür. Eskiden tabiat
kaynakl› bir inanç sonradan tek tanr›l›
bir dinin inanc› haline gelebilir. Örne¤in
Hitit ve Urartular gibi çok tanr›l› dinlere mensup toplumlarda bu¤day kutsal
say›l›r. Bu inanç zamanla tek tanr›l› dinlerin de inanc› haline geldi.
Günlük yaﬂam olaylar›ndan kaynaklanan inançlar ise daha çok bilgisiz
çevrelerde oluﬂur ve tutunur. Köylü vatandaﬂ›n hayvan› bir yerden yuvarlan›p
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ölse oras› hemen u¤ursuz bir yer olarak
kabul edilir ve bu inanç nesilden nesile
devam eder.”7
‹. Zeki Eyubo¤lu’na göre Anadolu’da yaﬂayan halk inançlar›n›n Anadolu
d›ﬂ›nda bir kaynaklar› yoktur. Anadolu’da yaﬂayan gelenekleri ve inançlar›
Asya’dan getirmeye çal›ﬂan ve Anadolu’da buldu¤u düﬂünce ürünlerini Asya’dan gelmiﬂ gibi gösteren bir düﬂünce
çürük düﬂüncedir8.
Burada hemen bir saptama yapmak
gerekir. Eyubo¤lu kitab›nda özellikle
Anadolu’da yaﬂayan halk inançlar›n›n
kaynaklar›n› verirken eski Türk kültür
ve inançlar›ndan ve bunlar›n Anadolu’daki yans›malar›ndan hiç bahsetmiyor. Daha do¤rusu bunlar› kaynak olarak dahi kabul etmiyor. Alevî ve Yezidî
topluluklar›nda yaﬂayan inançlar›n kökenini bile eski Anadolu dinlerine dayand›r›yor9.
Oysa Abdülkadir ‹nan’a göre bugün
Anadolu’da yaﬂayan halk inançlar›n›n
birço¤unun kökeninde Türklerin anayurdu olan Orta Asya ve yine Türklerin
eski dini olan ﬁamanizm yatmaktad›r.
Örne¤in kutlu a¤açlara ve türbelere paçavra ba¤lamak, alkar›s› efsanesi, çocuklar›n uzun ömürlü olmalar› için onlara Yaﬂar, Durmuﬂ, Sat›lm›ﬂ isimlerinin
verilmesi gibi inançlar Anadolu’ya Türklerle birlikte gelmiﬂtir10.
Orta Asya’dan gelen ö¤renciler üzerinde 1993 y›l›nda yapt›¤›m›z derleme
çal›ﬂmalar› neticesinde tesbit edilen
halk inançlar›n›n (Gece siyah kedi görmek u¤ursuzluktur. Eﬂikte oturan kötülü¤e u¤rar. Çocu¤u kötü iyilerden korumak için yast›¤›n›n alt›na kama, çak›,
b›cak vs. gibi aletler konulur. Çocuklara
nazar de¤memesi için mavi boncuk tak›l›r. Kutlu a¤açlara veya yerlere paçavra
ba¤lan›r. Yolculu¤a ç›kan bir kiﬂinin arkas›ndan su dökülür. Makas baﬂkas›na
a¤z› aç›k olarak verilmez. Yast›¤a oturan
kötülü¤e u¤rar. vs.) pekço¤u bugün Ana-
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dolu’nun birçok yerinde aynen yaﬂamaktad›r. ﬁimdi ﬂu soru akla gelebilir. Acaba
bu halk inançlar›, Orta Asya’ya Anadolu’dan m› gitti, yoksa Anadolu’ya Orta
Asya’dan m› geldi? ‹. Zeki Eyubo¤lu’na
göre bu inançlar›n kayna¤› eski Anadolu
dinleri ve uygarl›klar› oldu¤u için Orta
Asya’ya Anadolu’dan gitmiﬂtir. Abdülkadir ‹nan’a göre ise Türkler, müslüman
olduktan sonra bile k›smen yaﬂatt›klar›
baz› ﬁaman dini inançlar›n›, Anadolu’ya
gelirken beraberlerinde getirmiﬂler ve
günümüze kadar yaﬂatm›ﬂlard›r. Yani
Anadolu’ya Orta Asya’dan gelmiﬂtir.
Ziya Gökalp’e göre bu itikadlar aras›nda kaynak olarak ‹ranl›lardan, Araplardan, yerli Hristiyanlardan al›nm›ﬂ
olanlar bulundu¤u gibi bir k›sm› da sonradan kendi kendine ortaya ç›km›ﬂt›r11.
Bu arada Hint, ‹ran, M›s›r, Filistin,
Arap yar›madas› ve Anadolu’nun vaktiyle hurafeleriyle meﬂhur olmuﬂ bölgeler
oldu¤u ve bölgeler müslümanlar›n elin
geçince oradaki halk›n inand›klar› hurafeleri müslümanlara bulaﬂt›rd›klar› ﬂeklinde fikir ileri sürenler de mevcuttur12.
Kemalettin Erdil’e göre insanlar
ilahî dini ö¤reten peygamberlerinden zaman bak›m›ndan uzaklaﬂt›kça eski dinlerinden kalma baz› inanç ve adetleri yeniden canland›rm›ﬂlard›r. Ona göre Anadolu’da yaﬂayan bât›l inançlar›n as›l
kayna¤›nda eski M›s›r, Bâbil, Hint,
Acem, Fenike, Roma ve Helenler gibi ilkça¤ kavimleri; Yahudilik, Hristiyanl›k ve
ﬁamanizm gibi dinler vard›r13.
“Anadolu’da ekinle, ekip biçmekle,
tar›mla ilgili inançlar›n ço¤u Hititlerden, Urartulardan kalmad›r”14.
“Y›ld›zlar›n hareketlerinden ahkam
ç›karma inanc› eski M›s›r’a, kabirlerde
mum yakma inanc› Fenikelilere, kabirlerde kurban kesme inanc› ‹slamdan evvel Bizans ve ‹ran ananelerine, at nal›n›n u¤urlu say›lmas› inanc› Hristiyanl›k
dinine dayanmaktad›r15.
“Sihir ve falla ilgili inançlar Müslü-
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manlara Arap, M›s›r ve Asurlulardan,
Kaf Da¤› efsanesi ‹ran kültüründen, bir
say›n›n u¤urlu ya da u¤ursuz say›lmas›
Romal›lardan, ‹stanbul ayazmalar›n›n
ziyaret edilip, oralara para at›lmas›
inanc› Bizansl›lardan geçmiﬂtir16.
Abdülkadir ‹nan Anadolu’da yaﬂayan halk inançlar›n›n menﬂelerinden
bahsederken “Türkler ‹slâma girerken
eski dinlerinden de birçok inanç ve gelene¤i yeni dinlerine sokmuﬂlard›r. Türklerin tamam›n›n›n ‹slamlaﬂmas› üç-dört
yüzy›l sürmüﬂtür. Önce müslüman olmuﬂ Türklere, sonradan müslüman olan
ﬂamanlar›n kat›lmalar›, bir sürü ﬁaman
inanc›n›n canlanmas›na sebep olmuﬂtur.
A¤ac› kutlu saymak, alkar›s›, türbe ve
a¤açlara çul-çaput (paçavra) ba¤lamak,
çocuklar›n uzun ömürlü olmalar› için onlara Dursun, Yeter, Yaﬂar, Sat›lm›ﬂ gibi
isimler vermek, hastal›k nedeniyle çocu¤un ad›n› de¤iﬂtirmek, ölüyü taﬂ›yan
at›n kuyru¤unu kesmek gibi inançlar birer ﬁaman dini kal›nt›lar›d›r” diyor17.
Bu arada birçok yabanc› kültürlerden ve dinlerden de toplumumuza çeﬂitli
inançlar sirâyet etmiﬂtir. “Sihir, efsun,
t›ls›m gibi hurafelerin birço¤u araplar›n
cahiliye dönemlerden kalm›ﬂ ve onlar da
bu bat›l inan›ﬂlar› Türkistan’a kadar götürmüﬂlerdir. Eski Romal›lar da zehirlenmekten korktuklar› için esrarengiz
iﬂaretler yaz›lm›ﬂ t›ls›mlar taﬂ›rlard›. Bu
t›ls›mlar›n en eski ﬂekilleri m›s›rl›larda
bulunmuﬂtur. At nal›n› u¤ur saymak
‹talyanlardan, Mavi boncu¤un nazarl›k
olarak kullan›lmas› Rumlardan Türk
toplumuna geçmiﬂtir. Hastalar›n tütsü
ile tedaviye çal›ﬂ›lmas› inanc› ise ateﬂperest ‹ran dinine kadar dayan›r.”18
“H›ristiyanlarda Paskalya Bayram›, ‹randa Nevruz Bayram›, Bizde H›drellez Bayram› eski din ve inançlar›n birer kal›nt›lar›d›r.”19
“ﬁamanlardaki a¤aç kültü ve baz›
a¤açlar›n kutlu say›lmalar› inanc› da H›ristiyanlara geçerek Noel a¤ac› olmuﬂ-
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tur. Paskalya Bayram› ise H›ristiyanlara
M›s›rl› yahudilerden geçmiﬂtir”20
“‹stanbul ayazmalar› Rumlar taraf›ndan kutsal say›l›rd›. Bunun sebebi de
‹stanbul’un s›k s›k kuﬂat›lmas› sonucu,
‹stanbul’a getirilemeyen suyun ﬂehir
içindeki küçük kaynaklardan (ayazmalardan) sa¤lanmas› ve bu kaynaklar›n
susuzluktan do¤an tehlikelere karﬂ› halk› korumuﬂ olmas›d›r. Daha sonra ‹stanbul ayazmalar›n›n kutsal say›lmas›
inanc› Türklere de sirayet etmiﬂtir.”21
Anadolumuzda yaﬂayan halk inançlar›na baz› din büyüklerinin sözleri de
kaynakl›k etmiﬂtir. Onlar›n eserlerinde
yer alan baz› hükümler insanlar aras›nda hemen yay›lm›ﬂ ve onlara dini emirlermiﬂ gibi sahip ç›k›l›p, riayet edilmiﬂtir.
‹brahim Hakk› Hazretleri insan
uzuvlar›n›n insan karekterini nas›l yans›tt›¤› ile ilgili birtak›m hükümler vermiﬂtir. Bu hükümlerin pekço¤u bugün
Anadolu’nun çeﬂitli yörelerinde halk
inanc› olarak yaﬂamaktad›r. Küçük kulakl› olan u¤ursuzdur. Omuzu sivri olan
h›rs›z olur. Parma¤› uzun olan bilgili
olur. Arkas› kambur olan›n huyu da kötü olur. Baﬂ› büyük olan›n akl› çok, küçük olan›n akl› az olur. Burnu uzun olan
anlay›ﬂs›z, k›sa olan korkak olur gibi
inançlar ‹brahim Hakk› Hazretleri’nin
sözlerinden kaynaklanm›ﬂt›r22.
Köpek saklamak, kuﬂ ve tavﬂan
beslemek kötülük getirir. So¤an ve sar›msak kabu¤u yakmak fakirlik getirir.
K›r›k diﬂli tarak ile taranmak, gece vakti ev süpürmek, eﬂikte oturmak ve örümce¤in evde yuva yapmas›na izin vermek
de yine fakirlik getirir. ‹ﬂte Anadolu’da
halen yaﬂayan bu inançlar›n kayna¤›
“Marifetnâmeye” dayanmaktad›r23.
Marifetnâme kaynakl› inançlara
halk›n daha çok sahip ç›kmas› ve onlar›
kolayca kabullenmesinin sebebi yazar›n›n ‹slamî kimli¤idir. Bu ‹slamî kimlik
marifetnâme kaynakl› halk inançlar›n›
hurafeden hakikate taﬂ›m›ﬂt›r.
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Ayr›ca daha baﬂka birçok din ve
ilim adam›n›n ö¤üt veren nitelikteki kitaplar›nda mevcut olan görüﬂler de Anadolu’da yaﬂayan halk inançlar›na kaynakl›k etmektedir. Feridüdin-i Attar’›n
“Pendnâme” adl› eserinde, bugün Anadolu’da halk aras›nda yayg›n biçimde yaﬂayan pekçok inanç ve uygulamalara
rastlamaktay›z.
Feridüddin-i Attar’›n eserinden baz›
bölümler:
“Eli, yüze koymak u¤ursuzluk getirir. Bol bol yürümek ömrü uzat›r. Çok
uyku yoksulluk getirir. Geceleri ç›plak
yatmak k›smet daralt›r. Ayakta bevletmek hem fakirlik, hem de keder getirir.
Gece ev süpürmek iyi de¤ildir. Her çöple
diﬂ kar›ﬂt›rmak yoksulluk getirir. Kap›
eﬂi¤inde oturmak r›z›k daralt›r. Elbiseyi
üzerinde diktirmek iyi de¤ildir. Yüz, elbisenin ete¤iyle temizlenirse r›z›k eksikli¤i getirir. Örümcek a¤lar›n›n evde olmas› bereketi kaç›r›r.”24
Bu büyük ﬂahsiyeler ilimleriyle insanlar›n gönlünde taht kurmuﬂlard›r.
Söyledikleri sözlerin ard›nda mutlak bir
hakikat ve isnat kayna¤› oldu¤una inan›yoruz.
Eski Türklerde ateﬂe üflemek iyi
say›lmazd›. Feridüddin-i Attar ise “lambay› üfleyerek söndürme, lamba isi dima¤›na gidebilir” diyor. Halk elbiseyi
üzerinde diktirenin akl›n›n da dikilece¤ine inan›yor. Feridüddin-i Attar da zaten bunun iyi birﬂey olmad›¤›n› söylüyor.
Peygamberimizin hadislerinin de
baz› halk inançlar›na kaynakl›k etti¤ini
söylersek yanl›ﬂ olmaz. Örne¤in bir hadiste “temiz (akar ya da durgun) suya
bevletmek haramd›r” buyurulmaktad›r.
Halk aras›nda ise akar suya bevledenin
akl›n›n da su ile beraber ak›p gidece¤ine
inan›l›r. Baﬂka bir hadiste “Teenni Allah’tan, acelecilik ﬂeytandand›r” buyurulmaktad›r. Halk aras›nda “acele iﬂe
ﬂeytan kar›ﬂ›r” inanc› yayg›nd›r.
Halk›m›z aras›nda yaﬂayan çeﬂitli
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inanç ve uygulamalara kaynakl›k etti¤ine inand›¤›m›z baz› hadisler:
“Beyaz horoz edinin. Beyaz horoz
bulunan eve ﬂeytan, büyücü ve vahﬂi ev
hayvan› yaklaﬂmaz.” (Zay›f Hadis, Taberani)
“Herhangi bir müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Allah onu kabir
azab›ndan korur.” (Tirmizi)
“Ekme¤e hürmet edin, çünkü o gök
ve yerin bereketidir. Kim yere düﬂmüﬂ
bir ekmek parças›n› oradan alarak yerse
ma¤firet olunur.” (Zay›f Hadis, Tirmizi)
“Elbisenin en hay›rl›s› beyaz olan›d›r.” (‹bn Mace)
“‹stihâre yapan hüsrâna u¤ramaz.”
(Taberâni)
“Koyunculuk yap›n, çünkü boyun
berekettir.” (Ahmet b. Hambel)
“Birinizin kula¤› ç›nlad›¤› zaman
beni hat›rlas›n ve bana selat ü selam getirsin.” (Hakîm et-Tirmizi)
“Nazar hakt›r. ‹nsan› kabre, deveyi
de tencereye sokar.” (Buhari)
“Sar›msak yeyiniz, onunla tedavi
olunuz.” (Ebu Nuaym)25
Günlük hayatta karﬂ›laﬂ›lan baz›
olaylar ve edinilen tecrübeler de halk
inançlar›na kaynakl›k etmektedir. Örne¤in bir kiﬂiye bir yerde inme inse, yöre halk› oray› u¤ursuz bir yer olarak kabul eder.
Anadolu’da, gece t›rnak kesilmesinin
u¤ursuzluk getirece¤i inanc› yayg›nd›r.
Özellikle elektri¤in olmad›¤› devirlerde gece t›rnak kesmek elbet s›k›nt› getirir. Eﬂikte duran›n s›k›nt›ya u¤rayaca¤›na inan›l›r.
Gerçekte de eﬂikte fazla bekleyen kiﬂi hava ak›m› (cereyan) neticesinde büyük bir
ihtimalle rahats›zlanmaktad›r. Gece ev süpürülmesi (özellikle elektri¤in olmad›¤›
dönemlerde) karanl›kta bir kazaya sebebiyet verebilir. Evin oca¤a do¤ru süpürülmesi de ocak yan›ndaki eﬂya, ekmek ve yeme¤in pislenmesine sebebiyet verebilir.
Özetlemek gerekirse toplumumuzda yaﬂayan halk inançlar›n›n menﬂeini
ﬂöyle s›ralayabiliriz:

Milli Folklor

Tek tanr›l› dinler, çok tanr›l› dinler,
Anadolu uygarl›klar›, M›s›r, Babil, Acem,
Fenike, Roma ve Helenler gibi ilkça¤ kavimleri, eski Türk dinleri (özellikle ﬁamanizm), baz› din büyüklerinin sözleri,
peygamberimizin hadislerinin farkl› yorumlanmas› ve günlük yaﬂam olaylar›.
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