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TÜRK HALK KüL TÜRÜNDE U ZERLİK 

Abdu/kadir EMEKSiZ 

İnsanoğlu tarihin bilinmeyen devirlerinden itibaren bedeni ve rühi rahat
sıziıkiarını tedavi için tabiata başvurmuş ve çeşitli bitkileri bu amaçla kullan
mıştır. Bazı bitkilerin sebebi bilinmeyen hastalıkları hertaraf ettiğini tecrübe ile 
öğrenen insanlar, kendilerini adeta sihirli bir şekilde iyileştiren bu bitkilerde 
olağanüstü vasıfların olduğuna inanmışlardır. Zamanla bunların bir kısmının 
kullanılış sahası genişlemiş ve bazı bitkiler kem gözden, kötü nıhlardan ko
rtınmak amacıyla da kullanılır olmuştur. Nihayet bu durum insan hayatının 
aynıısı olan edebi' eseriere de yansımış; sözlü ve yazılı metinlerde söz konusu 
bitkiler, çeşitli şekillerde bahis mevzuu edilmiştir. Biz bu yazımızda yukarıda 
ifade ettiğimiz özelliklere sahip ve Türk kültüründe önemli yer tutmuş olan 
iizerlik bitkisi üzerinde duracağız. 

Yabani kimyongiller (Zygophyllaceae) familyasından olan ve genellikle 
kumluk, taşlık yerlerde yetişen iizerlik (Peganum Harmala), Mayıs-Ağustos 
ayları arasında yeşilimsi beyaz renkli çiçekler açan, 30-50 cm. yüksekliğinde, 
çok senelik otsu bir bitkidir. 1 

Halk arasında iizerlik denildiği zaman umumiyede bu bitkinin tohumu 
kastedilir. 3-3.5 mm. uzunlukta, hafifçe kanatlı, piramit biçiminde, üzeri pür
ti.ikli.i ve kırmızımtırak esmer renkli olan bu tohumlar, kokusuz ve acı lezzetli
dir.2 Üzerlik tohumlarının % 2,5-3 civarında alkaloirl ihtiva ettikleri tespit e
dilmiştir. Bu alkaloitin % 50-70'i hannalin ve diğerleri de hannin, hannol ve 
peganine (vasicine) dir.~ · 

1 Prof.Dr. Turhan Baytop, Tiirkiye "nin Tıbbi ı•e Zelıirli Bitkileri, İstanbul 1963, s. 237. 

" Prof. Dr. Turhan Baytop, Tiirkiye "de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte l'e Bugiin), İstanbul 1984, 
~- 402. 

3 Alkalolit: Yapısında azot bulunan, bu azotu halka içinde taşıyan biyolojik kökenli ve fiz
yolojik olarak akliviliye sahip maddedir. 

• Müjgan Üçer, "Üzerlik", Siı·as Folkloru, Yıl: 1, sayı: 6, Temmuz 1973, s. 3. 
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Üzerlik ülkemizde İstanbul civarı, Ankara, Konya, Sivas, Niğde, Erzin
can, Kayseri, Afyonkarahisar, Doğubeyazıt,S Tarsus,6 ve Urfa7 başta olmak 
üzere bürün Orta Anadolu steplerinde rastlanan bir bitkidir. Dünyada ise Asya, 
Amerika,8 Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'da9 yetişir. 

Üzeri ik 'in Tiirk şivelerindeki adlandırı/ma ları: 

Eski metinlerimizde kelimenin yiizerlik' 11 ve sepend11 şeklinde geçtiğini 
gönnekteyiz. 

Üzerlik kelimesi Div.ônii Liiguti 't- Türk 'te ilriik olarak karşımıza çık
makta ve Uç dilinde kullanıldığı ifade edilmektedir. 12

• 

Söz konusu bitki, Uygur Türkçesinde edrasman; Doğu Türkistan 
Uygurcasında adirasman, giil usmun 13

; Kazak Türkçesinde udırıspwı 14 ; Özbek 
Türkçesinde ısırık'5, Kırgız Türkçesinde ısrık16 ; Kıpçak Türkçesinde yiizerlikı1; 

5 Prof. Dr. Turhan Baytop, Tıirkiye 'nin Tıbbi ve Zehir/i Bitkileri, İstanbul 1963, s. 238. 
6 Ali Rıza Yairnan (Yalgın), Cenupta Tıirkınen Oymakları ll, (haz.: Sahahat Emir), Ankara 

ı 977' s. 238. 
7 Kendisinden derleme yaptığımız kaynak kişi: Ahmet Bozdağ, Birecik Urfa 197 1, erkek. ke-

bapçı, İlkokul mezunu, görüşme tarihi: 08. 1 1. 1995. 
8 Milli Eğitim Bakanlığı, Tıirk Ansiklopedisi, c. 33, Ankara 1984, s. 226. 
9 David Hooper, Usejiıl Plcmts and Drogs of/ran and Iraq, Chıcago, U.S.A., 1937, s. 148. 
10 Türk Dil Kurumu, Tanıklarıyla Tarama Sözliiğü c. VI, Ankara 1972. 4783; Seyf-i Sarıiyi 

Giilistan Terciimesi (haz.: Ali Fehmi Karamanlıoğlu), Ankara 1989, s. 30; Müellifi bilinmeyen 
nüsha, El- Ferec Ba 'de 'ş-Şidde, Süleymaniye K tp., Hamidiye, No: 1173, yk. 139a. 

ıı.Türk Dil Kurumu, a.g.e., c. VI, s. 4425. 
12 BesimAtalay (çev.), Divdnii Lügati 't- Tıirk Terciimesi 1 [Ankara] [tarih yok), s. 1 OS; [ Ay

rıca Divan'da geçen ısrık kelimesine, "göz dokunmasına karşı tütsü yapılırken söylenen bir emir 
sözü" karşılığı verilmiştir. (Sesim Atalay, a.g.e., s. 99) Oysa Kırgız Türkçesinde ısrık "wild rue" 
(yabani sedef otu) yani, üzeri ik otu karşılığında kullanılmaktadır. Fazla bilgi için b k. Sir Gerard 
Clauson, An Etymological Dictionaı:v of Pre-Tiıirteentlı Centıuy Turkish, Oxford 1972, s. 250; 
Kırgız Tilinin Tıişiindiirmö Sözliiğii, c. 1, Frunze 1984, s. 28.] 

13 Doç. Dr. Şükrü Halük Akalın, "Üzerlik", T.C. Adana Valiliği- Çukurova Üııiı•ersitesi ll. 
Uluslararası Karacaoğlaıı-Çukurova Halk Kiiltiirü Sempozywnıı Bildirileı·, Adana 1993, s. 254. 

14 Kazak Tilinin Tıisindiirme Sözdigi, c. 1, Kazak Gılım Baspası, Almatı 1974, s. 69; Aben 
Omerev (haz.), Atameken Ölenderi, Jazuvşı Baspası, Almatı 1981, s. 131; Kendisinden derleme 
yaptığımız kaynak kişi: H. Emel Aşa, İstanbul 1963, hanım, Yrd. Doç. Dr., görüşme tarihi: 21. 
ı ı. ı 996. 

15 Abdulla Kadiriy, Ötkeıı Kiinler, Taşkent 1973, s. 61; Özbek Tilinin /:alı/ı Lııgatı, c. 1, 
Moskova 1981, s. 335. 

·-y-·· 
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Kırım Tatarcasında özerlikı 8 ; Türkmen Türkçesindeı 9 ve Azerbaycan 
Türkçesinde iizerlik0 olarak adlandırılmaktadır. 

Türkiye Türkçesinde ise bu bitkiye Afyon, Isparta, Kocaeli, Elazığ, Si
vas, Ankara, Kayseri, Niğde,2 ı Konya/2 Urfa/3 İstanbul24 ve Tarsus'ta25 iizerlik; 
Tunceli'de iizellik; Van'da iizerik6

; Amasya, Niğde ve Konya'dayiizellik; Bur
dur ve Denizli'de yiizelik; Isparta, Burdur, Denizli, Amasya, Nevşehirl7 ve 
Konya'da28 yiizerlik denilmektedir. 

Üzerlik kelimesinin etimolojisi: 

Clouson, kelimenin yii:ze:r kökünden ti.irediğini, yiizer yahut yiiz- ile açık 
bir anlam bağı olmadığını belirtir. 29 Müjgan Üçer, tohumlarının insan üzerinde 
gezdirilmesi, ti.itsüsü üzerinden atlanması, süt ve yoğurt üzerine ekilmesi gibi 
sebeplerden dolayı bitkiye iizerlik denildiği görüşündedir.30 Şükri.i Hallık Aka
lın iizerliklyiizerlik kelimesinin birleşik bir kelime olduğu, Uç ve Barsgan dilin-

ı& Sir Gerard Clauson, An Etymological Dictionw:ı· of Pre-Tiıirteentlı Centw:v Turkish, 
Oxford 1972, s. 250: Kırgız Tilinin Tiişiindiirmö Sözliiğü, c. 1, Frıınze 1984, s. 28. 

ı 7 Seyf-i Sarayi, Giilistan Terciinıesi (haz.: Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu), Ankara 
ı 989, s. 30. 

ıs Doç. Dr. Şükrü HalCık Akalın, a.g.m., s. 254. 

ı 9 Tiirkmence-Rusça Okuv Sö=liigi, Moskva 1988, s. 327. 

~o H. Kazım Kadri, Biiyiik 7iirk Lugatı, c. 1, Türk Dil Kurumu Yayını 1943, s. 384; İ.Ü. Ed. 
Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Kenan Beşirov vasıtasıyla ulaşılan kaynak 
kişi: Vugar Sultanov, Bakü 1968, erkek, Araş. Gör. Dr., görüşme tarihi: 1 O. OS. 1995. 

~ı Türk Dil Kurumu, 1iirk~ı·e "de Halk Ağzmdan Derleme Sözliiğii, c. Xl, Ankara 1979, s. 
4085. 

~~ Kendisinden derleme yaptığımız kaynak kişi: Dilek Atilla, Ereğli Konya 1964, kadın, ev 
haııımı, ilkokul mezunu, görüşme tarihi: 15. 1 1. 1995. 

~3 Kendisinden derleme yaptığımız kaynak kişi: Ahmet Bozdağ, Birecik Urfa 1971, erkek, 
kebapçı, ilkokul mezunu, göıüşme tarihi: 08. 1 1. 1995. 

~4 Mehmet Halil Bayrı, "Nazar ve Nazarlık", 1iirk Fo/klor Araştırmaları, c. 3, sayı: 70, İstan-
bul 1955, s. 1 1 07; Mehmet Hali ı Bayrı, İstanbul Fo/k/oru, İstanbul 1972, s. 106. 

~~Ali Rıza Yalman (Yalgın), a.g.e., s. 495. 

~6 Türk Dil Kurumu, a.g.e., s. 4085. 

~7 Türk Dil Kurumu, a.g.e., s. 4336. 

~~ Kendisinden derleme yaptığımız kaynak kişi: Dudu Emeksiz, Alibeyhüyüğü Çumra Konya 
1928, kadın, ev hanım ı, ilkokul mezunu, görüşme tarihi: 21. 09. 1995. 

~9 Sir Gerard Claııson, a.g.e., s. 1988. 

30 Müjgan Üçer, a.g.m., s. 6 .. 
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de sedef otu karşılığı olan ilriikleldriik kelimesinin Oğuzlar tarafından yabani 
sedef otu anlamında yoz ilriik (veya yozeldriik) olarak kullanıldığı ve birtakım 
ses değişim hadiseleri neticesinde kelimenin yiizerlik şekline geldiği kanaatin
dedir.3ı 

Tedavide üzerlik: 

Üzerlik, Miladi I. asırda Anadolu'da yaşamış ünlü hekim Dioscorides 
zamanından beri bilinmekt;edir.32 Hitit!er3, Yunanlılar ve Romalılar tarafından 
bitkinin tohumlarından ilaç yapılmıştır.34 Hindistan'da bitkinin kökleri 
Antihelmentik (solucan düşürücü) ve tohumları narkotik (uyuşturucu) olarak 
kullanılmıştır. Sıtma ve frengi ile birlikte sinir sistemi hastalıkları da üzerliğe 
başvurulan sahalardandır. 35 Üzerlik, safra ve ba!gamı söktüren bir ot tohumu 
olarak bilinmektedir.36 Tohumlarının bileşiminde bulunan alkaloiderden 
harmin, parkinson hastalığında denenmiştir.37 Üzerlik tohumu ve kökleri aynı 
zamanda terletici, yatıştırıcı, hanımların geciken adetlerini temin edici etkilere 
sahiptir.38 Üzerlik'ten basur, egzama ve varis'e karşı da faydalanılmaktadır. 39 

Romatizma ve siyatik tedavisi için halk hekiınliğinde, kereviz tohumu ve çörek 

31 Doç. Dr. Şükrü Halılk Akalın, a.g.m., s. 256. (Akalın, yoz'un Anadolu ağızlarında yabanıl 
anlamında kullanıldığına dair örnekler vererek yoz ilrük (veya yozeldriik)'ün de yabani sedef otu 
anlamında kullanılmış olabileceğini söyler. Enkliz olayı ve gerileyici benzeşme sonucunda ilk 
kelimenin ünlüsünün ü'ye dönüştüğü, metatez sonucunda 1 ve r'nin yer değiştirdiği ve daha 
sonra da i'nin genişleme sonucu e'ye dönüşerek kelimenin yiizerlik şeklini aldığı kanaatini belir
tir. 

32 Müjgan Üçer, a.g.m. s. 3. 

33 Doç. Dr. Şükrü Hahi,.k Akalın, a.g.m., s. 248 
34 David Hooper, a.g.e., s. 148. [Üzerlik bitkisi ve tohumunun Yunanlılar ve Romalılar tara

fından ilaç olarak kullanıldığı ve XVII. yiizyılda Avrupalılarca üzerliğin şifalı ot olarak bilindiği 
kaydedilmiştir.] 

ıs Müjgan Üçer, a.g.m. s. 3. 

36 BesimAtalay (haz.), a.g.e., s. 105. 

37 Prof. Dr. Mekin Tanker, Prof. Dr. Nevin Tanker, Farmakogııozi, c.2, Ankara 1990,s. 149. 
38 Prof. Dr. Turhan Baytop, Tıirkiye 'de Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugiiıı), Istanbul 

ı 984, s. 402. 
39 Kendisinden derleme yaptığımız kaynak kişi: Mehmet Barakacı, Selanik göçmeni 19ı4, 

erkek, baharalçı (Tarihi Çemberlitaş Baharatçısı), tahsili yok, görüşme tarihi: ı 8. 1 ı. ı 996 [Ba
rakacı, yaptığımız görüşmede basur, egzama ve varis tedavisi için döğülerek toz haline getirilmiş 
üzerlik tohumunun bal yahut pekmezle karıştınlmak ve sabahları aç olarak bir kaşık miktarı 
yenmek suretiyle faydalı olacağını kaydetmiştir.] 
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otu ile birlikte üzerlik tohumu çare olarak bilinir.40 Tedavi edici bir başka husu
siyeti de Miiji·ed,it-ı İbn Baytar Terciimesi'nde "galiz bınltı keser" şeklinde 
belirtilmektedir.41 Yeni doğum yapan kadınların çeşitli ağrılarını teskin etmek 
için halk hekimliğinde soğan v~ sarımsak ile beraber üzerlik kullanılır. 42 Ayrıca 
üzerlik tohumu -başka maddelerle birlikte karışım halinde- erkeklerde cinsel 
gücü arttırıcı (afrodiziak) özelliğe sahiptir.43 

Nazar'a karşı üzerlik: 

Üzerlik, muhtemelen söz konusu tedavi edici hususiyetlerinin göz önüne 
alınmasıyla, belki de halk tarafından tecrübe edilmesi sonucunda kötü ruhlar
dan arınma ve nazar tedavisinde başvurulan çarelerden biri olmuştur.44 İnsanla
rın üzerlik tohumlarını elbiselerinde taşımaları ve tohumlarını -kurumadan ön
ce- ipiere dizerek hazırladıkları nazariıkiarı duvara asmaları daha ziyade nazara 
gelınemek, kem göze uğramamak için başvurdukları tedbirlerdir. Üzerlik tüt
sülenınek ise hem nazardan korunmak isteyen ve hem de kendisine nazar değ
miş kimseler için kurtuluş çarelerinin en çok tercih edilenlerinden biri olarak 
görülmektedir. Genellikle üzerlik tek başına, bazen de çörek otu gibi başka 
maddelerle birlikte karışım halinde ateş üzerine atılır ve tütsü yapılır. 45 Türk 
toplumlarında ateşe tutma, yakma ve tütsüleme; ateş vasıtasıyla arınma yolu, 

40 !·!.Arif Pamuk, Hastalıksı: ıı:ım ömiir için şifa/ı birkiler Emraz, [İstanbul], (tarih yok], s. 
424. 

41 Türk Dil Kurumu, Tamklurıyla Taruınıı Sö:liiğii, c.Vl, Ankara 1972, s. 4783. 
4~ Hamiı Ziibeyir Koşay, "Etnografya Müzesindeki Nazarlık, Muska ve Hanuıiler", Tiirk Er

nograji·a Dergisi, sayı: 1, yıl: 1956, s. 87; Ka:ak Tilinin Tiisindirme Sö:digi. c. 1, Kazak Gılıın 
Baspası, Alnıatı 1974, s. 69. 

43 David Hooper, a.g.e., s. 148; Müjgan Üçer, a.g.m., s. 4'ten; Yukarıdakünyesi zikn:dilen 
Mehmet Barakacı'dan yapılan derleme. 

44 N azar ve nazara karşı diğer çareler hakkında bkz.: Seligınaıı, S., Der böse und Verwaııdıes, 
Berlin 1916; Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı, Anadolu'danazarla ilgili bazı adet ve inanmalar, Dil 
Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi c. XX, sayı: 1-2, Ocak-Haziran 1962'deıı ayrı basını: Dr. Sedat 
Veyis Öıııek, Siı·as ve çevresinde hayatm çeşitli saflıalarıyla ilgili batı/ inançlarm ı•e biiyiisel 
işlemlerin etilo/oj ik tetkiki, Ankara 1 966; Rudolf-Kriss-Hubert Kriss-Henrich ·(çev.: Halil İbra
him Çetinbudak), İslam ülkelerinde muska, nazarlık ve uğur, Folklora Doğru nr. 32, Kasını
Aralık 1 973; Zeki Çıkman, Folklorıımıızda ve Edebiyatınıızda Göz, Ankara 1 977; Selçuk Aytar, 
istanbul Tıbbi Fo/k/om (İ.Ü. Ed. Fak. Doktora tezi), istanbul 1980. 

45 Yukarıdakünyesi zikredilen Mehmet Barakacı'dan yapılan derleme. [ Barakacı tarafıııdan, 
(izerliğin tütsü için, çörek otu ve balıaraıçı esnafı tarafından "yedi dükkan süprüntüsü" tabir 
edilen -gün boyunca dükkaniarın içine dökülen şifalı maddelerin artıkları- karışımıyla birlikte 
kullanıldığı kaydedilmiştir.] 

......... 
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başta nazar ile büyü olmak üzere birçok tehlikeye karşı çok eskiden beri bilinen 
bir halk uygulamasıdır.46 Ateş; hastalıklardan ve kötü nıhlardan arındırıcı nite
lik taşıması ve Türklerin hayatında müessir olan tabiat varlıklarından olması 
sebebiyle kutsal sayılmıştır.47 S. Malov, 1914 yılında Carhlık (Lobnor) ve 1915 
yılında Aksu şehrinde bakşılar tarafından yönetilen, cinlere tutulmuş hastaları 
tütsü ile iyileştinne ayİnlerini tespit etmiştir.48 

Konya bölgesinde yaptığımız saha çalışmalarında tespit ettiğimiz kada
rıyla tütsü, üzerliğin ateş üzerine atılmasıyla yapılır. Ateşe atılan üzerlik çatia
yarak ses verir ve bir duman hasıl olur. Kendisine nazar değdiğine inanılan ya 
da nazar değmesi muhtemel kimsenin başı, kolları ve ayaklarına dumanın te
mas etmesi sağlanır. Tütsüleme esnasında tekerlerneler söylenir. Gerek Kırgı
zistan ve gerekse Özbekistan'da üzerlik tütsüleme, bu işi meslek haline getiren 
kiınselerce yapılmaktadır. Dr. Emel Aşa'nın tesbitine göre, mesleği üzerlik 
ti.itsi.ileınek olan kimseler tarafından, pazar yerlerinde ellerinde bulunan derince 
tavaların içerisinde yanan i.izerlik dumanı savnılarak insanların etrafında üç 
defa dolaştırılır ve bu esnada hayır duada bulunulur.49 

Günümüzde gerek nazar değmesi ve gerekse nazara karşı üzerlik tütsü
leme çaresi yalnızca maddi yahut tek başına manevi sebeplerle izah edilemez. 
Nazara uğramak, halk inanışına göre manevi sebeplere dayalıdır. 5° Fakat gü
nümüz tıp dünyasında nazar, ilmi sebeplerle de izah edilmektedir . Nitekim 
Prof. Dr. Süheyl Ünver "Bugün nazar değmenin ruhi mekanizmasının da vücu
dumuza atom hayatının kudrete tahavvülüyle münasebeti olacağını düşünme 
zamanı gelmiştir. Ruhi tesir bizden olduğuna göre uzuvlarımızın maddelerin
den kudrete tahavvül edebilen hususları inkar edemeyiz."51 demek suretiyle bu 
noktaya dikkat çekmiştir. Üzerlik, bileşiminde bulunan müessir maddelerin 
merkezi sinir sistemi üzerindeki müspet tesirleri -ufak dozlarda gönneyi tenbih 
etmesi, daınarları genişleterek kan hasmeını düşünnesi, yatıştırıcı ve terletici 

46 [Daha fazla bilgi için bkz.: K. lnostrontsev, "Eski Tlirklerin inançları hakkında birkaç söz", 
(çev.: Abdulkadir İnan), Be/leten c. XIV, sayı 53, Ocak 1950'den ayrı basım s. 45; Prof. Dr. 
Orhan Acıpayamlı. Halkbilim Terimleri Sö::liiğii, Ankara 1978, s. 17.] 

47 Sadi Yaver Ataman, Eski nirk Diiğiinleri, Ankara 1978, s. 8. 
48 Abdulkadir İnan, Tarihte ı·e Bugiin Şamwıi=lıı, Ankara 1954, s. ll 0-111. 
49 Yukarıdakünyesi zikredilen H.Emel Aşa'dan yapılan derleme. 
50 Müjgan Üçer, "Sağlık ve hastalık üzerine", Sivas Fo/k/oru, yıl: 1, sayı: 3, Nisan 1973, s. 7. 
51 Prof. Dr. Süheyl Ünver, Nazar Değmek Hakkmda Bir Risale, Oto Nöro-Oftalmoloji (ayrı 

bası), vol. 6-No 3-4. 
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oluşu- sebebiyle bugün modem tıbbın ilgi alanın dadır. 52 Üzerlik, belki söz ko
nusu fiziki faydaları bilinmeksizin fakat tecrübeye dayanılarak kazanılan bil
giyle asırlardır, halk hekimliğinde kullanılır olmuştur. 

Üzerlik, muhtemelen bedeni ve nıhi rahatsızlıkları giderdiğine olan kuv
vetli inanç sayesinde halk nezdinde kudsi bir özellik kazanmıştır. Bu hususiyet 
sebebiyle Konya yöresinde halıların bordürlerinde, zemininde53 ve namaz see
cadelerinde önceleri nazara karşı ve daha sonra yaygın bir motif olarak dokun
ınuştur.s4 Ayrıca üzerlik çiçeğini rüyada görmenin iyi yolda olmakla tabir edil
ınesi de üzerliğin olumlu özellikler taşıdığına olan inancı göstermesi bakımın
dan da önemlidir . ss 

Edebiyatımızda üzerlik: 

Üzerlik, tütsüleme esnasında söylenen hayır dua ve çoğunlukla beddua 
mahiyetindeki tekerierne sözlerle, hemen hemen bütün Türk dünyası sözlü ede
biyatında ortak bir folklorik malzeme olarak yer almaktadır. Tespit edebildiği
miz kadarıyla Divcinii Liigati 't-Tiirk 'ten itibaren yazılı metinlerimizde de üzer
lik; lügatierde çoğunlukla tedavi edici özelliğiyle, edebi metinlerde bilhassa 
tütsü yapılması yönüyle ve edebi sanatlarda teşbih, teşhis unsunı olarak karşı
mıza çıkmaktadır. 

Söziii edebiyatmuzdan örnekler: 

Cevabı iizerlik olan bilmeceler: 

Çonım'da: 

"Ya bu masalı bilmeli, ya bu gece ölmeli" 

Salihli' de: 

"İllem illem iliesi 1 İlle kadın düğmesi 
Bunu bilen bilesi 1 Bilmeyen otuz iki köy veresi"s6 

'
2 Müjgan Üçer, "Üzerlik", Sivas Fo/k/oru, yıl: 1, sayı: 6, s. 3.,6; Prof. Dr. Turhan Baytop, 

Tiirkiyede Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ve Bugiin), İstanbul 1984, s. 402. 

sı Araş. Gör. Nalan Türkmen, "Kaybolmuş bir halı yöresi: OBRUK", Antik Dekor, sayı: 22, 
yıl: ı 993, s. 67. 

54 i.ü. Ed. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda, 
"Halkbilimi Müze ve Arşivi"nde bulunan Konya yöresine ait bir seccadenin bütün motiflerinin 
simetrik; fakat üzeriikten yapılmış nazarlık motitifınin kıbleyi tayin etmek üzere dokunmuş 
olması iizerliğe kutsi bir hususiyet verildiğini göstennek bakımından ilgi çekicidir. 

55 N ebi! Fazı! Alsan, Biiyiik Riiya Tabirleri Ansiklopedisi, İstanbul, 1990. 

56 İlhan Başgöz, Tiirk Bilmeeeleri ll, Ankara 1993, s. 554. 
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''Bir tel çektim Mardin'den" adlı türküde: 

Üzeri ik dizdireyim 
Değmesin sana nazar57 

diye nazara karşı, tedbir olarak üzerlik dizdirrnek gösterilmektedir. 

Teker/emelerde iizerlik: 

Tekerleıneler, yukarıda yapılışından bahsettiğimiz ti.itsi.ileme esnasında 
söylenir. Tekerlemelerde, özellikle nazarı def edeceğine olan kuvvetli inanç 
neticesinde üzerliğe adeta şahsiyet yüklenmiştir. Tütsüyü yapan kimse tarafın
dan söylenen tekerlemelerde üzerlik, her derde deva olarak görülmektedir. 

Ti.itsi.i yapılırken söylenen sözlerde genellikle beddua vardır:"Nazara 

nuzara ..... 'a nazar edenin iki gözi.i bozara"diyerek nazar eden kimseye beddua
da bulunulur ve göze göz talep edilir. Tıpkı "Çatır çatır çatlasın. Çatırtısı patla
sm 1 .... 'a nazar edenin iki gözi.i patlasın"58 sözlerinde olduğu gibi. 

İstanbul'da: "Üzerliksin havasın Yahut: "Eieıntere fiş 

Her dertlere devasın 
Ak göz kara göz 

Mavi göz yeşil göz 
Sarı göz ela göz 

Hangisi nazar etmişse 
Onların nazarını boz 

Azerbaycan'da: 

"Üzerliksen iizerliksen hevasan 
Hezaran derde dennansan devasan" 

Kem gözlere şiş 

Üzedik çatiası n 

Nazar eden patlasın" 59 

" [TRT Repertuarında 3399 numara ile kayıtlı türkünün tam metnini elde edemedik. Yukarı
da iki mısraını verdiğimiz kısmını ise Sivas Belediye Konservatuarı Halk Müziği Bölümü Baş
kaııı Ahmet Dökmetaş Bey'den sözlü olarak aldık.) 

58 Eınrak (der.), "N azar ve Söyleme", Buşpınar, yıl: 1, sayı: 10, Ilkkanun (Aralık) 1939, s. 
10. 

59 Mehmet Hali ı Bayrı, "Nazar ve Nazarlık", Tıiı·k Fo/klor Araştırmaları. c. 3, sayı: 70. Istan
bul 1955, s. 1107. 

T 
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ve: 

"Üzerliksen hevasan 

!·ler bir yerde sen olasan 

Kada bela savasan 

Üzcrlik danc dane 

Tökülsün hare canc 

Golıuın ola yad ola 

Gözü bu odda yana 

Altundaydı üzerlik 

Tlitl"ııı ağdı üzerlik 

!\·1üşkil i~iın düşüpdür 

Hoydı hovdı ii::erlik611 

sözleri, tütsüyü yapan tarafından söylenir. 61 

Urfa'da: 

"Gözü olanın gözü çıksın"62 

bedduasında bul unu! ur. 

Adana' da: "Aza ra bozara 

Kem gözler karara" 

''" 11. Kazını Kadri. a.g.e .. s. 31'14. 

veya: 

''Üzerlikscn h.:vasan 

Herbir derdc devasan 

Balarnı göze g~t(i)renin 

Gözlerini ova~an "61 

Yahut: "Hazara huzura 

Öküz gelmiş pazara 

... 'ye n azar edenin 

İki gözü bozanı"~3 

''
1 Yukarıda kiinyesi ;ıikn:dilcn Vugıır Sulıanov'dan yapılan derleme. 

·~Yukarıda künyesi zikredilen Alunet Bozdağ'dan yapılan derleme. [Urflı'da düğünlerde ge
lin ve damat, üzedik tüısiisii için ııtcşlenıniş köınlir mangalııım tizcrinden Uı; dellı aıhıdıkıan 

Slıııra si)ylenir. Diiğlinlerde gelin vc damadın üzerlik ilc tütsiileıımcsi, Urfa'da da Özlıck Tiirklc
rindı.: de hiılfı henzer şekilde devam etmektedir.) 

"J Doç. Dr. Şiikrii Hallik /\kalın. a.g.m .. s. 258. 



ı: .. 
1. 
1• 
:ı 

238 Abdulkadir Emeksiz 

Konya'da: "Üzerliksin yüzbin eyliksin Veya: "Yüzerlik yüzbin erlik 

denir. 

Dağlarda bitersin evlerde tütersin Gitsin nazarlık gelsin güzellik 
Derilere dermansın hastalara şifasın Elieşinin melleşenin 

Gelsin lizerlik gitsin nazarlık"64 Yir yüzünde gaynaşanın 

Yazılı edebiyatımızdan örnekler: 

Bin ağanın bin paşanın 

Perlesin çıksın gözü 

Kötü gözüle hakanlll 

Altmış yitıniş çıkmış gitmiş 

Altmış yitıniş çıkmış gitmiş 

Altmış yitmiş çıkmış gitmiş.65 

Üzerlik, bugünkü bilgilerimize göre XI. yüzyıldan itibaren yazılı metin
lerde yer almaktadır: 

"İ/riik: Safra ve balgamı söktüren bir ot tohumu, iizerlik." 

Div,inii Liigati't-Tiirk (XI. Yüzyıl)66 

Bir aşk mesnevisi olan lşkmlme 'de üzeri ik, tütsü yapılması özelliği ile 
yer alır: 

"Kişi anber yüküne olsa malik 

Ayıptır ger dütiizürse yiizerlik" 

Işkmime ( XIV. yüzyıl, 92-2) 

İbni Baytar (Ziyaeddin Abdullah bin Ahmet) ın tıpla ilgili Arapça eseri
nin tercümesi olan Miifi'ediit-1 İbni Baytur Terciimesi ile Hacı Paşa (Celalüddin 
Hızız) nın ilekimliğe ait eseri Miintelwbii 'ş- Şif" 'da i.izerlik, hastalıklara karşı 
tedavide kullanılıyor olması hususiyetiyle yer alır: 

"Harmel: Yıizerliktir. Galiz hırıltı keser." 

Miiji·edc'it-1 İbn i Baytar Terciimesi (XIV. yüzyıl, 51) 

"Kızıl üzüm büber ve yiizerlik tohumu her birinden beraber alalar." 

Miintelzabii 'ş- Şifli (XIV-XV. yüzyıl, 87)67 

''
4 Yukanda kiinyesi zikredilen Dilek Atilla'dan yapılan derleıiıe. 

"' Yukanda kiinyesi zikredilen Dudu Emeksiz'den yapılan derleme. 
66 B~siııı Atalay (haz.:), a.g.e., s. lOS. 
67 Türk Dil Kurumu, Tamklcırıy/a Tarama Sö:liiğii, c. VI, Ankara 1972, s. 4783. 
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Seyf-i Sarııyi'nin Giilistun Terciimesi'nde üzerliğin ateşe atılıyor olması 
teşbih unsuru olarak bir şiirde yer almıştır: 

"Kiliptür hoş anga cevr itmek ilge 

İlinde birniçe gün bar cabı 

'Yiizerlik-ke ni kılsa ot ming ança 

Kı !ır bir kün anga miskinler iihı"68 

Seyj:i Saray i Giilistan Terciimesi( XV. Yüzyıl) 

Fakat metinlerimizde üzerlik, daha çok tütsü olarak kullanılması sebe
biyle söz konusu edilmiştir: 

Arapça'dan dilimize çevrilmiş hikaye kitaplarından olan El Ferec 
Ba 'de ~--Şidde 'de cinlerin şerrini def etmek için verilen tavsiyeler arasında ii

zerlik tiitsülemek de yer almaktadır: 

"Bu hik5.yeti yadigfır kodılar. Fevfıidi oldur ki: tut dimemek, döşekde 
n:lpak yatmamak, evde siipriindü komamak, evde yiizerlik diitiizmek ... " 

EI-Ferec Ba 'de 'ş-Şidde( XV. Yiizyıl)69 

XVI.yi.izyıl div~n şairi Aşki'nin bir şiirinde: 

"Ateş-i haddinde kim hattın buhur eyler sepend 

Hüsnüne ta kim yavuz gözler iri.irmeye gezend" 

Aşki (XVI. yüzyıl divan şairi, 81 )70 

Amasya'lı Deşişi Efendi'nin düzenlediği, Farsça'dan Türkçe'ye bir söz
lük olan Et- Tıılıjetii 's- Seniyye' de: 

"Sepend(Fa.): Yiizerlik, Harmel manasma Ki yaramaz göz için buhur e
derler." 

Et-Tulıjetii 's- Seniyye (XVI. yüzyıl, 75-1 )71 

İnegöllü Mustafa bin Mehmet bin Yusuftın Farsça'dan Türkçe'ye sözlü
ğü Cıimiii '/- Fiirs 'te: 

6~ Seyf-i Sarayi, n.g.e., s. 30. [Türkiye Türkçesiyle: Memleketinde nice zıımııııdır nıe\'ki sıılıi
hi olan kişiye halka ıulıııctıııek hoş gelir. Üzerliğe ateş ne yapursa (onu nasıl yukıırsa), hir gün 
ıııiskinlerin dhı da o'na (zalime) aynısını bin katı kadar yapar.] 

•• Müellifl bilinmeyen ııüsha, El Fl.'rl.'c Bu 'dl.' 'ş- Şiddl.', Siileyııımıiye K tp.. Ilanıidi ye, 
N lı: 1 173, yk. 1 38b, 1 39n 

'"Türk Dil Kurumu, a.g.e., c. VI. s. 4425. 

·ı Tiirk Dil Kurumu, ıı.g.e., c. VL s. 4783. 
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"Sipendan (Fa.): Yiizerlik, hırmel manasma ki yaramaz. gözden ötürü 
tütsü ederler." 

Ciimiii '/- Fiirs ( XVI. yüzyıl, 84-1) 

Yine Farsça'dan Türkçeye bir sözlük olan ve Burhan-ı Katı' Tercüme
sinde: 

"Espend (Fa.): Yiizerlik tohumu, sipend dahi derler. isabet-i ayn defi i
çin ateşte buhur ederler." 

B urlılin-t Katı' Tercümesi (Müterciın Asım), ( XVII. 
yüzyıl, 62)72 

Üzerlik romanlarda da, nazara karşı tütsü yapılması özelliği ile konu edil
miştir. 

Bir Özbek romanında nazara karşı üzeri ik tütsi.ileme şu satırtarla işleniyor: 

"Güvey geliyordu. İki tarafa sıralanan kadınlar, kızlar aıtasında Atabek geli
yordu. Onun arkasından Aftab Hanım'ın evli kız kardeşi ıs m k tütsülüyordu."73 

Bir başka Özbek romanında üzeri ik ti.itsüsü: 

"Lütfinisa sık sık gelip "kötü gözden saklasın diye" tstrtk yakar, giih kızını 
kucaklayıp giih ağlar idi."74şeklinde yer almaktadır. 

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Mezanndan Kalkan Şehit romanında: 

"Aaaa ayo, zavallıcık üzerlerine uğramış. Çöre otu, iizerlikle hemen be
yefendiye tütsü veriniz."75diye üzerlik, Özbek romanlarında olduğu gibi halk 
hekimliğinde kullanılınası bakımından ele alınmaktadır. 

Üzedik zaman içinde özellikle şehirlerde, başka amaçlarla da kullanılmış 
ve artık güzel koınpozisyonlu nazariıkiarda süs haline gelmiştir. Ayrıca Ceza
yir'de i.izerlik tohumlarından, haslığı nedeniyle çok değerli olan kırmızı renkli 
kumaş boyası yapılmakta ve bu renk "Türk kırmızısı" olarak adlandırılmakta
dır.'<• Üzerlik, bugün Kadıköy'de Altıyol caddesinde bir sokağa ad olmuştur.77 

72 Tiirk Dil Kurumu, a.g.e., c. VI, s. 4783. 

'J Kııdiriy Abdulla, Ötken Kiinler, Taşkent 1973, s. 61. 

'~ D=lıek Tilinin İ=cilılı Lugatı, c. ı, Moskova ı 98 ı, s. 335. 

' 5 Hiiscyin Rahmi [Glirpınar], Me=armdan Kcılkwı Şehit, İstanbul 1929, s. 30. 
70 Prof. Dr. Turhan Baytop, Tıirk~ı•ede Bitkiler ile Tedavi (Geçmişte ı·e Bugiin), İstanbul 1984, 

s. 402. 
77 Üzerlik Sokağı esnafına söz konusu sokağın neden böyle isiınlendirildiğini sorduğunıuzda 

esnaftan cevap alanıadık. 
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SONUÇ 

İnsanoğlu, tarihin bilinmeyen devirlerinden bu yana sebebini bilmediği 
rahatsızlıkların çaresini tabiatta, bitkilerde aramıştır. Bu bitkilerden biri de ü
zerliktir. Üzerlik bugün, tohumlarının bileşiminde bulunan alkaloiderin -
özellikle harmin ve harmali n 'in- merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri sebe
biyle, ruhi ve fiziki tedavinin müşterek malzemelerinden birisidir. Zamanla 
bitkinin kullanım sahası genişlemiş ve bitki kötü nıhlardan arınma, cinlerden 
perilerden kurtulma. nazardan kanınma çaresi olarak görülmüştür. Üzerlik, 
doğum, çocukluk ve evlenme düğünleri başta olmak üzere insan hayatının bir 
çok saflutsına girmiştir. Muhtemelen halk hekimliğinde, özellikle psikosomatik 
tedavide elde edilen iyi neticelerden dolayı üzerliğe halk tarafından kutsiyet 
atfedilıniştir. 

Üzerlik. hemen hemen bütün Türk dünyası sözlü edebiyatında ortak bir 
folklorik malzeme olarak yer almıştır. Şifahi halk edebiyatında daha ziyade 
tekerleme, bilmece ve türkülerde söz konusu edilen bu bitki, XL Yüzyıldan 
itibaren lügatler ve tıp kitapları başta olmak üzere, yazılı metinlerde de yukarı
da bahsettiğimiz çeşitli özellikleriyle işlenmiştir. 

Günümüzde, geleneksel halk kültürünün zayıflamasına paralel olarak, ü
zerliğin halk hekimliğinde tedavi amacıyla, halk inancında da nazardan korun
ma gayesiyle kullanım alanı gittikçe daralmaktadır. Buna karşılık bu sihirli 
bitki. Türk kültür hayatındaki yerini; duvarır!uzda süs, halımııda motif, soka
ğımızda isim olarak kanımaya devam etmektedir. 


