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Dostum Suud Kemal'e -

Oğuz illerinin ve halklarının tarihi yerleşmesinde, coğrafik bir bütünlük' teşkil eden
Kuzey ve Güney Azerbaycan'larla Anadolu'nun eski Türk kültür g.eleneklerinin gelişmesinde de mühim rolü olmuştur. Yüzyıllar boyunca durmadan kuzeyden güneye, doğudan batıya doğru, kendilerine geçit v.eren Karahanlı, Gaznalı ve Selçuk illerini aşarak, bu sahaya
gelen yeni yeni Türk boy, aşiret ve uruğları,
.ni, dil ve dinlerini de, burada yerleştirmeğe

beraberlerinde getirdikleri kültür gelenekleri.çalışmışlardır. Hele, cengaverlik vasfını ve şö- .

valyelik ruhun.u. olduğu. gibi muhafazaya azmeden 'Oğuz'ların, ana vatanlarındaki Şamani
hayat tarzı icabı sıkı sıkıya bağlandıkları din inançlarını ve milli törenlerini, bir hamlede,
yeni yerleştikleri sahalarda unutmalarmı tasavvur .etmek şöyİe dursun, bilakis bütün kuvvetleri ile' onları sağladıklarını görmekteyiz: Nitekim, daha VI. yüzyıllarda . Orhun nehri
yöresinde büyük birimparatorluk
kuran "Kök-Türk" sülalesini meydana getiren Şamanist
Türk boyları v,e halkları olmuştur. Daha sonraları göçeri devlet teşkilatının, adeta milletlerarası bir sembolü olarak tarihe maledilmiş bulunan bu siyasi Türk varlığı, aynı zamanda, milli dil ve dinini geliştiren bir millet ve devleti de temsil etmekte idi. Katıksız türk• çe ile saf Şamanizın inançlari bu Türk devletinin eşsiz temel unsurları idi. Her ikisine karşı kökleşen inanç sayesinde olacaktır ki, daha Selçuk Türkleri zamanından itibaren, İslami
din çevresine girildikten sonra dahi, Türk göı;ebesinin, hayat düzeninde yerleşmiş olan soy,
boy, uruğ v.e saire gibi milli ve gelenekli teşkilatlarla yan yana, yerli örfçe korunan dini
müesseseler de küıt karakterini kö.zanını~lardır. Ve bu yüzden Türk çadırının iç ve dış
-~lemini, himay~si altına alanŞamanizm ak ide ve telil.kkileri, ister istemez, bütün kudretiyle
her sahada kendi varlığını korumuştur. Aynı hal diğer Oğuz Türkleri sahasında da. görül.
mektedir. Şöyle ki, İslam ülkelerinin çok yakın komşuluğunda, Aral gölü yöresinde yaşa•
yan eski Oğuz boyları, bir çok baskılara karşı gelerek, kendi dinlerini l?uhafazada, şiddetle
dayanmışlardır (1).
İslam tarihçilerine uyarak, Türklerin Müslümanlığı kabul eder .etmez, kendi ad, yer ve
yakınlarını hatırlamaz olduklarını iddia eden, Fahreddin Mübarekşah'ın (2) bu husustaki

•

fikirleri şahsi görüşten başka bir şey değildir. Zira XI. yüzyıl Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmu't, İslamiyeti kabul eden Türklerin kendi hafta adları olmadığından, çabucak yabancılarınkini aldıklarını söylemekle beraber, eserini baştan aşağı, hep Türklerin meziyetlerine ve
milli geleneklerine tahsisten çekinmemiştir
(3). Milli geleneklere karşı Türk inatçıhğı bununla da kalmamış, dana Kaşgarlının yaşadığlKarahanlı'lar devletinde, tamamiyle İslamiyeti
kabul eden Türk büyükleri arap unvanları' yanında, kendi milli Türk ünvanlarını da kullanmayı asla ihmal etmemiş ve bu vasıta ile yeni bir Türk epigrafisi mektebi de vücude
(1) A. Z. Velid! Togan, Ibn Fadlan's Relsebericht, Abhandlunge:ı für die Kunde des Morgenlandes,
Lelpzlg, 1939, metin s. 13.
(2) Takrib-i Fakhru'd-din
MubareksaJı., D. Ross, yayımı, London; 1927, s. 35'- 37.
(3) Divan, 1. s. 290-291, Besim Atalay, tercümesi, :r, s. 347.
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getirmişlerdir (4). Bu TUrk devlet ricali unvanlarındaki türkçenin nakimiyeti, yalnız Karahanlı'lara münhasır kalmamış, XIII. yüzyılı Talas yazıtlarında da kullanılmıştır (5). Anlaşılan ar~pça unvanların Karahanlı'lar devrinde kullanılışİ bazı zaruretlerden doğmuştur.
Mogol istilası ve ondan sonraki devirlerde yazılan kaynaklarda,
aksine olarak Şamanizme ve Türk Şa~ancılığına dair oldukça boL.ve işe yarar bilgilere rastlamaktayız. Reşideddin, Cüveynt ve emsiUi arap yazıcılariyle, Avrupa gezginleri gibi değerleri bilinen bir
ço}{kaynaklar, Mogol'lar ve onlarla berab~r gelen Türk boy, kabile ve uruğlarından bahsederken, Şamani:ını dini hakkında da tamamlayıcı bilgiler vermeği ihmal etmemişlerdir.
XIII. yüzyıl Mogol istilası üzerine İlhanlı'lar devletinin kanatlarınıher
iki Azerbaycan'la
bir kısım Anadolu üzerine germesi, buralarda yayılmış bulunan Şamanizm' akidelerinin
kuvvetlenmesine yaramıştır. Ve bu gelişme yalnız Anadolu'ya ve Azerbaycan'lara
mahsus
olarak kalmamış, Türkistan'ı da kendi nüfuzu altına almakta gecikmemiştir. Bundan dolayıdır ki, M. Fuat Köprülü, maselinin dar bir çevre içinde kalmadığını aydınlatma amaciyle, Mogol Şamanizminin, aksine olarak "Rifaı" ve "Yesev!" gibi tarikatlar üzerinde de, hissedilecek kadar, müessir olduğunu' ileri sürmektedir (6). Aynı tesirin "Nakşbendi" tarikatı üzerinde de sezilmekte olduğu, ,bazı delillerle sabittir (7) . BirçokAnado}u mezarlıklarındaki şe~h kabir v,e türbelerine, iç inançlarla asılan "at kılları" ve "paçavra" lar, işbu tesi,rin birer delili olarak telakki edilmektedir. Merhum VeletÇelebiye istinaden, dua esnasında
Nakşbendi'lerin, önlerine yedi küçUk çakıı-taş -koyarak selavat getirdikten
sonra, mevcut
kuraklığı gidermek için bu taşları nehire atmaları, ,Şamanizm tesirinin bu tarikat üzerinde
adam akıllı yedeşmiş olduğunu göstermektedir (8). Anadolu'da "yağmur duası" ile ilgili
gelenekler arasında "kırkbir" taşadua okuyarak suya atmak göreneği de (9); büyük bir
ihtimalle, bu eski Nakşbendi'lerden kalma bir bakiye olsagerektir.
Eski Oğuz Türklerinin
yağmur yağdırmaya mahsus kullandıkları "cnda" yahut "yada taşı" ile (10) bu görenek'
.arasınd;:IJd ilginin derecesi, ciddi bir araştırm:;ı, konusudur.
Böylece, göç yolunun kavşağı ve çeşitli kültür karşılaşmaları tesiri noktası durumunda bulunan Anadolu ve Az,erbaycan'larda, elbette, eski Türk dil ve' din gelenekleri, hiç bir
iz bırakmadanbir
hamlede kalkmamış,
devlet teşkiliitı müesseseleri ile yan yanaörf hi-..
.'

.

mayesindeki mü,esseselerde yaşamasında devam etmiştir. Bunların içerisinde; bilhassa din
müessesesi, halkın göçeri veya yedeşik oruşuna göre, daima ayarlanmak
durumunda idi.
Zira, göçeri ile yerleşik halkların dinle endişe lenmesi aynı seviye ve ağırlıkta olmamıştır.
BahuBus ki, "kitapl!- din" ler, çadır hayatı yaşayan bir Türk için okadar da elverişli ve ca, zip olmamıştır. Aksine olarak Şaman dinini temsilen çadırının, yerine göre içine, yerine
göre dışına astığı çeşitli tasvir veya putları yeni yurduna nakl,etmek; bir göçeri için okad,ar da külfetli olmasa gerektir. Hatta onun ~oponimi romenklatüresJ,nde, vatan mefhu-

na

(4) A. Yu. Yakubovskiy, Dve nadpisi
severnom mavzelee.1152 g. v. Uzgende = 1152 yılı Uzgend
şehri kuzey türbesini!.9ki Llı.:iyazı, EJ,igrafika Vostoka, 1, M;oskva, 1947, s. '29 - 30;
E. CôhnWiener, Turan, Islamisehe Baukunst in Mittelasien, Berlin, 1930, s. 19, resim 35.
(5) Bartold, Zapiski Vostoçnogo
Otdelen,i~a, XIII, s. IV - V.
,(6) Köprülüzade Mehmet Fuad, Influence du Chamamsme Turco-Mongol sur !es Ordres mystiques
Musulmans, Istanbul, 1929, s. 13-14.
'(7) Ve Goldlevskiy. V. A. Biiha-ü(ı,.din Naksbend
Buxarskiy
(K voprosu o nasloyeniyxa v Islame)
=Buharalı
Bfthft-üd.din Naksbend
(İslftnıIıktaki tabakalaşması
meselesine dair),
OLd,enburg
Armağanı, Leningrad, 1934, s. 147-169 (bu makale hakkında
bak A. Caferoğlu, Türkiyat Mecmuası, V, 1936, s. 361-364).
(8)' Ibid. s. 156.
(9) A. Inan, Tarihte ve bugÜ'!I Şamanizm, TTK., Ankara, 1954, s. 164.
(10) Bu hususta daha genİş bilgi için bak: F. Köprülü, Oada taşı, Darülfünun
Edebiyat Faküıtesi
Mecmuası, İstanbul, 1925, IV,' sayı i ve V. Minorsky, lamim ibn bahr's jouriiey to the UygunUI'S, BSOAS, 1948, XII, s. 282.

'.
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mu ile yerleşme ve çadır kurma mahalli hep birleşmektedir. Bütün bu anlayışların cevheri
ve sembolü "yurt", yani gÇiçüp konulan daracık saha mefhumu içersinde saklı bulunmakta
idi. Keçe çadırın kurulabilindiği her saha, göçeri içinhem yurt ve hem de bizim anladığımız manada vatan sayılmıştır. Bundan ötürü "keçe" medeniyetine bağlı kalan (11) bu
halklarda "tanrı" temsilcisi de, eski Şamanizm göreneğindeki "keçe tasvir" den ve "ke(te"
tapınakbin başka bir şeyolmamıştır
(12). Etnoğrafik araştırmalar, Türk halklarının baZilarında, yaşayış tarzı s~ncu olarak, ayrıca bir de "oba" kültü ve ayinlerinin bulunduğu
göstermektedir. Step sahasında ve dağ geçitlerinde vücuda getirilen bu kabil tapınaklar,
daha fazla mukaddesdağ ve )ıöyüklerin yerinİ tutmuştur (13). Burı.a gör,e de, uzun zaman
göçebe hayatı sürmeyi elverişli gören Türklerde, Şamanizın telakkileri ve gelenekleri, az

lıı

•

çok serbestliğini muhafaza edegelmiş, ancak İslamiyetin ezici tesirleri üzerine, bir çok değişikliklere uğrayarak önemsiz ve zararsız telakki edilen yerlerde barınmaya mecbur tutulmuştur. Nitekim, kültür gelişmeleri yıllara bağlı bulunan Azerbaycan'larla Anadolu sahasmda, bu din tesiriyle türeyen eski gören ek yasaları, tahmini zor çocuk folklor ve oyunlarında, ya da geniş halk tabakalarının bilinmeyen v.e anlaşılmayan, ufak tefek merasim.lerinde ve iç inançlarında perdelenmeye ve sinmeye muvaffak olmuştur. Gerçeketn de, uluslara ve halklara göre, özel yaşayış yasalarını- ve. gizli iç inançları barındıran folklor ma~zemesi, nevi ve cinsine bakarak tasnif edilecek olursa, iç,erisinde, şüphesiz, en eski hayat
çizgilerini ve aile münasebetlerini, ziyadesiyle çocuk oyun ve eğlenceJ.erinde bulabiliriz.
Çünkü, yad eller tesırinden ve cemiyet baskısından nispeten serbest kalan çocuklar, ötedenberi ecdattan. kendilerine kadar gelen ve ek'!:ıeriyetle ilk çağ merasimlerine
münhasır
kalan oyun, eğlence yapmakta herhangi 'bir sıkı baskıya maruz kalmamaktadırlar.
Çeşitli
mevsim veyahut merasim ve törenler münasebetiyJ.e yapılan Şamanizmle ilgili çocuk eğlenceleri içerisinde, bugün önemle 'Üzerinde durulması gerekenler: her Perşembe gecesi "ölüler" ruhuna hürmeten Azerbaycan'da yenilen "aş" (14); her yıl "Nevruz" bayramına takaddüm eden son çarşamba gecesi, "kötü r}lh" lardan temizlenmek endişesiyle eski. ateş
kliltü tanrısı olan O d ç i g i n = O d k an = K ala k an'
(15) ın hatırasına
saygı
olarak avluda yakılan ve T o n g a i (16)
Şamanizın devri halk ziyafeti olarak bilinen
1 ı ğ ı (17) tertiplemek ve nihayet burada
neş" tanrısı ile hayvan sürüsünükırgından
dan Say a c ı ' dır.

adını taşıyan ateşin üzerinden atlamak; eski
Ş ö i e n 'e
izafeten Ş i i a n ~ G o n a h _
üzerinde esaslı duracağımız "Yağmur _ Güve afetten koruyan eski Şaman,izm tanrıların-

Görü'nüşte v,e anlarnca da birbirine zıt gibi gözüken "Yağmur - Güneş" töreninin, biiinci "Yağmur" a mahsus olanı Anadolu'da, İslami olanı ile beraber ,yaşamaktadır. İkinci

•
•

(11) A. Caferoğlu, III. BeynelmHel Toponymie ve Aııthroponymie Kongresi, Türk Dili ve Iildebiya.
tı Dergisi, İstanbul, 1951, s. 283 ve Le Parallelisme de la constitution sedantaire et n~,madique
dans la nomenclature
toponymique
turque, Troisierne CongreS Iilter:-ıational de Toponyrnie
et d'Anthroponyrnie, II: Actes et Memoires, Louvain, s, 119-124.
(12) A. Inan, 'ayni eser, s. 48.
(13) Ibid. 59; P. Pelliot. T'oung Pao,
XXXVII, s. 69 ve A. Zajaczkowski,
Etud'es sur la langue,
viellıı - ,osmanlie, I, •s. 135.
'(14) Ölü küıtü Azeri Tiirkleri arasında kendisini epeyce sağlarnca
muhafaza
edegelrniştir.
Eski
. Şamanizm kalıntısı olduğuaa şüphe yoktur (bak A. Djaferoğl,
75 Azerbaydanische
Liedn
"Bayatl" in der ll'Iundart von Gence, Berlin, 1930, s.' 6 - 8; ve Ali N azrni Mehmetzade, Sijim
Kulmame, Azer neşr, Baku; 1927, s. 32 - 33
(15) N. Poppe, Survivances du cultes de feu dans la langne mongole, Comptes -rendus de I'Acadernie
des Sciences de Russie, 1925, s. 14.
(L6) A. Caferoğhı, Der Ursprung
der Wörter tO'llgal, ı,ürakan und namar jm aseı'beidschanischen
DIalekt, Die Welt des Islams, Giese Fe-stschrift, 1941, 55.
.
(17) A. Caferoğlu, Azerbaycan ve Anadolu ağızlarınd'aki rnoğolca unsurlar
TDH::., Beııeten, Anka,.
ra,
1955,.s. 9 - 10 ve M. Ş. Şiraliev" Bakı dialekti, Baku, 1954, s. 201
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"Güneş" için olanı ise daha fazla Azerbaycan sahası. ile, kısmen Karadeniz sahili eyaletlerimizde mevcuttur. Fakat ne yazık ki güİı geçtikçe bu gü'zel gelenek silinmeye ve kaybol~
maya yüz tutmuştur.

=

=

Yerine göre güneşi, yerine göre yağmuru çağırmaya yarayan K u d u
G o d' u
G'o d e - G o d e = G öd e - G ö d e dar manasiyle tek bir vazife görmekte olup, gerçekte
, 'çocuk ruhunu temsili olarakkendisinde
yaşatan bir ilah v.eyahut bir tanrıdır.

Buıı-ıamukabil Say a = Say a, Cl ~ Say a g a c ı = D z aya g a c ı
ise, hayvan sürüsünü koruyan bir ilah veya tanrı olması dolayısiyle,. çocuk folklorunda olduğu kadar davar sahiplerini de ilgilendiren türkülü bir tör.endir.
I. K 11 D

uı

•

'KelimEmin gerçek veya özel anlamına dair, uzun zaman, sözlüklerimizde hiç bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak son zamanlarda "Türk Dil Kurumu" tarafından yayınlanmaya

-

başlanan "Folklor sözleri" arasında, kelimenin çocuk edebiyatında yer aldığını ve "havanın
kurak gittiği zamanlarda, yağmur yağması dileğinde bulunmak Uzere yapılan bir törene"

•

verilen özel bir söz olduğu anlatılmaktadır "(18). Törenin tertip şekli ve bu esnada söylenen türkünün Ayancık ve Sinop köylerine ait olan, varyantı, M. Şakir Ülkütaşır'ca tesbit
ediliniştir. Eğlence ve türkünün müşterek adı' G ö d e - G ö d' e ' dir. Aynı tören Safranbolu'da G o d e - G o d e adında, şarkılı ;Pir çocuk eğlencesi olup Sadi Yaver'in verdiği
bilgiye göre "Yağmuru davet" maks,adiyle çocuklar tarafından ev ev dolaşarak
söylenen
bir değişmedir (19). Törenin ve hatta söylenen tÜrkülerin yerine göre değişik şekilleri vardır. Bunlardan birisi Safranbolu'da yapılanıdır. Gode-Gode çağırış adını alan bu çocuk
eğlencesinde, 8 - 13 yaşlarındaki mahalle çocukları "Kabalak yaprağı" adlı bir bitkiyi,

.

uzunca sırıkların üzerine iple sardıktan sonra, eilerine alarak, birer birer mahalleleri dolaşmakta ve bahşiş toplamaktadırlar. En uzun sırığı taşıyan kafilenin başcılığını yapar ve
bahşişleri toplamak için boynuna bir torba asar. Dolaşma ,esnasında kafilehep bir ağız'

'

dan, kendi memleketlerinde bilinen türküyü çağırırlar (20) .. Merasim sonu toplanan bahşiş ki: para, dut kurusu, ceviz, elma, yemiş ve emsali gibi yenecek şeylerden ibarettir, kafile
üyeleri arasında paylaşılır, bazen de beraber yemek pişirerek, yenir. Bu suretle merasim de
bitmiş olur. Fakat bu çocuk ziyafetinin acaba eski Türkşöl,enleriyle bir ilgisi yok mudur?
Yoksa, gelişi güzel köy çocuklarının, akıllarına esdikçe tertipledikleri eğlence sonu bir yemek midir? Ben bu sonuncuyu asla tasavvur etmiyorum. Zira bu ziyafet merasimi, çocuk
alemine, Kudu-Kudu ile beraber intikal etmiş olduğundan, bu Şaman tanrısına ait olan diğer merasimlerle be~aber, bir kalıntı olarak, ta zamanımıza kadar kendisinimuhafaza
edebilmiştir. Nitekim, bugünkü Azerbeycanlarla, (21), Terekemeler'lerde (22) ve doğu illerimizden Ahlat, Van ve Erzurum (23) yöresinde eski Şaman Ş ö i e n ' lerinde
yenen ye(L8) Türkiyede
s.72.
(L9) Sadi Yaver

halk

ağzından

(Ataman),

söz derleme

dergisi

(SDD.) , TDK. VI. Falklor

Gode God,9 ve Alba,yrak; Halk Bilgisi .Haberleri,

sözleri, Ankara,
İstanbul,

1952,

1934, yıl IV,

sayı 38, s. 27 ~ 29.
'
(20) Bu türkülerin
bazı varyantıarı
SDD. de, bazıları da ,Azerbaycandaki
ile beraber
A. Caferoğlu'nun Anadolu ve Azerbaycan çocuk folklo:runda Şamanizm bakiyesi, Türklük, 2, İstanbul,
1939, s. 144 _ 149 da yayınlanmıştır.'
.
(21) A. CaferoğlU,
Azerba,ycan ve Anadolu ağİzlarındakL moğolca unsurlar, TDK. Bellelen;1954,
s. 9 - LO, (Şile);
(22) A. Caferoğlu,
Doğu
(23) SDD. III, s. 1289.

illerimiz

ağızlarından

toplamalar,

I, İstanbul,

1942, s. 278.

•
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rnek Ş i 1 e,
Ş ıla
n (24) .telaffuzladyle, eskibiı- ,patıra olarak yaşamaktadır. Hatta
Ş i 1 e kelimesinin eski Ş ö 1 'e n ' in
değişmiş bir şekli olduğuna da bence şüphe yoktur.
Anadolu G o d e - G o d e ' sinin tamamiyle aynı olan Azerbaycan G o d u - G o d u yahut değişik bir telaffuziyle D o d u - D' o d u' su, Anadolu sahasında olduğu gibi
değil yağ m ur' u, bilakis Gün e Ş ',i dav,et maksadiyle yapılmaktadır. Uzun süren
yağmurlu ve sisli günlerin ,kasvetinden bıkan ve güneş yüzü görmiyen ve bundan sıkılan

•

çocuklar, bir araya toplanarak, kendi aril1arında icraettikleri
bir merasimle güneşi temine çalışmaktadırlar.
Bunun için temin ettikleri
tah
tak
a Ş ı k - k e p ç .e 'nin
yuvarlak tarafına
basit bir bebek resmi yaptıktan
sonra, onu sü'sler, boynuna
boncuk ve bazen de kE:!hlibardanbir tesbih ta karlar (25). Her şey hazırlandıktan sonra,
çocuk kafilesi ellerinde "kıZ-bebek" olduğu halde kapı kapı dolaşarak, bu merasime mahsus
türküyü söyler, uğradıkları evlerden bir kaşık yağ, bir kaşık un, ve saire toplayarak, beraber
bişirdikleri
F e e s 1i . adlı böreği yerler. Böylec,e güneşin çıkması da temin edilmiş olur .
Merasim için çocuklar tarafından hazırln.nan bu
ç ö m ç e gelin., aynen Anadolu'da
da mevcuttur. Ancak burada bu gelin
ç o m ç age 1 i n, K e p ç e k a d ı n, ç ö m çe
gel i n, ç u II u. ik ad ı n,
Ke p ç e i k, Çan d ı r b aba
(26)'
gibi muh
telif adlar aıtında "yağmur tılsımı" ile ilgili olup, Azerbaycan'dakinin
aksine olarak, hep

c

kuraklığı gidermek için yağmuru dıj.vet gayesiyle icra edilmektedir. Heriki sahada yapılan
merasimler yahut törenler arasında da ufak tefek farklar vardır. Şöyle ki, yağmuru davet
eden Anadolu çocukları, merasim sonu elde edilen malzemeile
yapılan yemeğe Ada
k
a Ş ı adı verdikleri h~lde, Azerbaycan'da içi sebz3li ve' F ~ s e 1 i adını taşıyan börek
yemektedirler .
Töreni tertipleyen Azeri çociıklarıIiıtı verdiği izahata göre K o d u = G o d u
Dod u anl~m bakımından Gün e Ş ve .Ay' demekmiş. Konuyu ele alan Tokimov'a göre
'ise K o d u yahut D o d u bir put-ilalle adıdır (27). Kukla da bu ilahı tasvir ve temsil eden bir puttari başka bir şey değildir. Ayni bilgine göre K o d u ' nun güneşle olan
. ilgisi hiç bir f,evkalMelik göstermemektedir. Zira K o d u veyahut' D o d-u' nun giz-

=

lenmesiyle güneş de kaybolmaktadır

(28).

Bu izahatta konunun gerçekUğine yarayacak bir sezinin mevcudiyetini kabullenmekle
beraber, maalesef, bu bilginin görüşü tam da aydın sayılamaz. Bilindiği üzere . Gün
e Ş
ve A y kÜltü ötedenberi Asya halkları arasında g.enişçe bir yaygınlık bulmuş ve hatta

•

•

Altay Türkleri arasında güneşe "andiçildiği" gibi kendisine "Gün ana", "Güneş ana" dendiği de meşhurdur (Z9) ~'Fakat bu telak1d aynı Altaylılar arasında daha geniş tepki yara .
. tarak Güneş'le Ayarasında sıkı bir akrabalık köprüsü' dahi kurmuştur. Bunlara göre GUneş, aslında bir kadın olup, doğrudan doğruyaAy'ın refikasıdır (30). Ve bu yüzden herbirine ayrı ayrı "Güneş ana" ve "Ayana" denmiştir.' İşte Azeri'lerce hem Güneş hem Ay'ı
kendisinde temsil eden Kodu = Dodu, işbu Altay halklarıiıdan gelme bir telakkinin' ken...
disinden başka bir şeyolmasa gerektir. GÜneşin kudsiyeti ve, kendisine gösterilen saygı,
(24) M. ş: Şiraliev, ayni eser, s. 201. .
(25) F. Köçerli,
Balalara hediyye"
Baku 1912, s. 32 - 34. Bu yazar kelimenin asıl telaffuz şekli
olarak
K o d u 'yu tercih etmiştir.
(26) A. Caferoğlu, Sivas ve Tokat illeri ,ağızlarından topiamalar, İstanbul, I, 1944, s. 87.
(27) A. Ioakimov, Iz etnografiçeskago
dnevnika, Sbornik materialov
dlya opisaniya mestnQstey i
plemen Kavkaza, IX, Tiflkı. 1890, s, 128.
'
(28) İbid. Ayrıca bak. Zapiski Vostoçnago Otdele .niyar IV, S. Pb., 1889,,s; 443.
(29) A. İnan, ayni eser, s•.29.
,9 .
, (30) S. 'V.' Ivanov; Materialı po izobraziternoınuiskusstvu
narodov
Sibiri XiX ilaÇala XX v.
xıX _ xx yüzyıl başıa.r~nı;la Sibirya lıa.ldal,'~ ta!iviri!ianatmıı ai~ malzemeler, Moskova, 1954,
s. 644.
.

=
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Kuzey Azerbaycan toponimisinde de yer bulmuştur. Dört tarafı kalın meşe ağaçlarla çevrili bir tepede yatan "Sultan Dede Güneş" adlı bir pirin adına izafeten, Şemahı şehrinin
dokuz kilometreliğinde
B u r g u t kalesi yanında bu addi!.bir köyün bulunuşu, eskidenberi bu saha halkında bir güneş kültünün yerleşmiş olduğun,u meydana koymaktadır. Selman Mümtaz, "Dede Güneş" i başlı başınabir patronim bir sülaJ.eadı olarak kabul etmekte
ve hatta adlı Azerbaycan şairlerinden
Ağa
M e s i h Ş i r van i ' yi
bu sülaleden
gelme saymaktadır (31).'
Böylece, Azerbaycan ve Anadolu K o d u = G o d u = G o d u - G o d 'u v,e G o d e - G o d . e 'si
hakkında
verdiğimiz kısa bilgi, bu birbirine bağlı ülkelerde, çocuklar ta.
rafından tertib edilen törenl,erin, tamamiyle birbirinin ayni olduğunu göstermektedir. Şu

.

farkla .ki, bu
Yağ m ur'
nan bu tören,
ne sadakatla

törenler yerli iklim icabı, Azerbaycan'da
G ii n e Ş , i,
Anadolu'da ise
u davet için kullanılmıştır. Buna rağmen "Güneş-Yağmur" etrafında toplakonuca aynı bir motiften doğmuş ve bu motif birliği hala bugün Şaman dinİbağlı bulunan halklarda bütün, canlıiığı ile yaşamakta devametmektedir.

Nitekfm, Şamanist T'ürk halkları telakkİsine göre, her insanın kendi vücudundaki ruhu' dışında, ayrıca bir de C u laz i denilen diğer bir özel ruhu da vardır ki, bu ruh, çocuk, yaşayışında ve dünyasında
K u d u adını almıştır. İşte bu
K u d u hem ırelime
itibariyle hem de ifade ettiği anlam bakımından, tamamiyle Azerbaycan K o d u ' su ile
Anadolu'nun
G o d e ' sinin aynidir. Şamanistlere göre K u d u 'nun
kaybine asla
cevaz verilmemektedir. Kaybi üzeri'ne, derhal Şamana müracaat edilerek, kendisine ne bahsına olursa olsun Kudu'nun aranıp bulunma3ı ödevi verilir (32). ZıraŞaman
in.ancında,
her ölen kızın ruhu ölmez, bilakis bir bebeğe taha'vvül ederek, onun vasfında yaşar
(33).
Bundan dolayı da küçük yaşta ölen herbir kı zın yüz çizgileri, onu yaşatmakla
mükellef
bulunan bebeğin hatlarında, tersime ve tasvire çalışılır. Kız bebek, sahibi bulun.duğu ailenin maddi durumuna göre giydirilir ve süsl/:'nir, kürklere sarılır ve bazen de boynuna tesbih asılır. Bu sonuncunun, kendine göre başka bir manası olsa gerektir. Bundan, sonra
K ı s - Tan

g ara,
yani "Kız-Tş.nrı" adını taşıyanbu
bebek, büyük bir saygıya malik
olduğundan, Yakut Türkleri tarafından, çadırın hörmetli bir yerine asılır, (34) bir çok
kurbanlar sunulur, yanma ayrıca yemek ve iç ki bırakılır. Bu K ı s - Tan g ara
Yakut'ların yerleşme mahallini seçmekte kendilerine yardımda bulunur ve onları beklenmedik felaketlerden korur (35).

Dikkate şayandır ki, aşağı yukarı, bu Yakut gÖTeneğini andıraın, telakki Azerbaycan'da
da mevcuttur. Bura ~lalkında K o d u süslenildikten sonra, Yakut'larda olduğu gibi, bebeğin ağzına yağ sürülmez, fa.kat başına y o ğur t sürülür. Göçebe T ,e r e k e m e ' lerde
ise bu görenek daha kabaca bir şekle konulm uştur. Bunlar devamlı yağan
yağmurlardan
veya dağları istila eden. sislerden biran evvel kurtulmak endişesiyle, otlayan, "Kara eşek"
(31) Selman Mümtaz, Azerba,ycan edebiyatı. Ağa Mesih Şirvani, Sayı I, Baku, 1925, s. 5.
(32) A. Kuznetsova- Yanlova,
Dva razskaza o ŞmnllJlax
Şamaınıar
hakkında
i!k!ihikilye,
Sbornik' v çest Potanina, S. Peterburg, 1909; s. 143 not i.
(33) G. Nioradze, Der Sçhamanismus
bej den sibirischen Völkern, Stuttgart, 1925, s. 13 - 14.
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(34) Uranhay şamanist Türklerde, hayatta. hörmete layık olanların cenazesi il€ peraber, taştan ve'.ya:tahtadan
yapılmış tasvirleri de gömü1mekte idi. (N. F. Katanav, O pogrebal'nıx obıçayax u
turetskix
pIemen s drevneyşix vremen do naşix dney
En eski çağLardan zamanımıza kadir Türk halklarının defin merasimine dair, Izv. Obş. Arx. Is. Etn .. XII s. 128, Yakutlarda ise
her ölenin
adıpa ve hatırlisına
hörmeten çadırın'ın
.dışına, ekseriyetle ağaç . kovuklarına,
ağaçtan yontulmuş bebek yerleştirildi (K. V.' Xarlampoviç,K
voprusu o progrebatnıx
maskax
kuklax,
u zapadno - ,sibirskix
ınorodtsev, IOAIE. XXIII. vıp. VI, 'Kazan, 1908; s. 479.
(35) Nioradze, ayni eser, s. 13 - H.
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lerden birinin, iki, kulak arasındaki kıllarını, adam akıllı yıkadıktan sonra, yoğurtla yağlar
onu serbest otlamaya bırakıverirler. İnançlarına göre bu yolla güneşin çıkması temin. edilmiş olur.
'Şaman Türkünün _hayatında d,iğ.er tanrılarla beraber, muayyen bir vazifesi bulunan
K u d u ruhu ile ölen genç .kızların ha.yatım devam ettiren K ı s - Tan g ara.
bebeği,
haddi zatında, birbirini tamamlıyan bir dini inancın, halklara göre birer m:ümessilidirler.
Her ikisi de müşter,e;k bir din kültünün yadigarıdır (36). Ancak halkların sosyal hayat
bünyesindeki ayrılıklar ~zerine, iki ayrı ayrı killtün kalıntıları gibi tesirini bırakmaktadır.

•

Şamanizmle ilgisinde şüphemiz olmıyan "G ü n e Ş d u a s ı"
na Anadolu'nun Rize ve Trabzon illerinde de rastlamaktayız (37). Yayla hayatının haşin iklim şartları, durmadan yağan yağmurlar ye daimi sis bura halklarını, tabiatiyle yağmur yağdı~acak her.
"
hangi bir dileğe ihtiyaç hissettirmeden, aksini temine zorlamakta idi. Bu yüzden, arzulanan
tabiat unsuru, bir dereceye kadar çocuk alemince ilahlaştırılmakta idi. Bu tse G'Ü n e Ş , den başka bir şeyolamazdı. Tabiatın her bir unsuruna hörmetkar çocuk alemi, hiç birini
in,citmemek ve iç inanc.ına güvenerek, başka illerimizde yağmur için kullamlan duanın ve
inerasiminin şeklinde ve tertiplenmesinde, ufa k tefek değişiklikler yaparak, bu sefer de
Gün e'ş 'i
davete çalışırlardı. Aşağı yukarı muhtevaca birbirinin aynı olan bu dualarda,
değişen. ana motifti. Ve, tabii olarak, y,ağmur dualarındaki dilek unsurunu teşkil eden yağm u r, yağ ı Ş Y2'hut da İslami telakkiye bürünen i' a h me t, yerini Gün e Ş , e
terke mecbur ol~uştur.'
Anadolu'da tarafımdan, t,esbit edilen 'varyantalardan birinin adı
"G il n e Ş d u a sı"
(38) olduğuhalde diğerinin adı ," B a b i' a B u b i' i k " tir (39). Muhtevaca
pek basit olan' bu "Güneş duası" ndan halkın haberi yoktur; buna göre de yaylım sahası
bulamamıştıl' .
Aks.ine olarak, "Babra Bubrik", yad bir ilden gelniesine rağmen, çocuklar arasında geniş bir rağbet bulmuş ve icrası muayyen bir merasim~ tabi tutulmuştur. Şöyle ki: mahalle çocukları, etrafı saran kesif dumanın dağılması ve güneşin gözükmesi için, çalı süpürgesinin beline küçük bir ağaç bağlamakla onu bir iskelet haline getirir, sonra da elbise giydir,erek, çocuk. şekline koymıya çalışır. Süsleme işi biter bitmez, çocuk kafilesi başcısı, onu
eline alarak ı merasimle kapı kapı dolaşır, uğmdığı her evden, söyledikleri "Güneş duası"
mukabilinde: un, yağ, tuz ve saire gibi yenecek malzeme toplarlar. Merasim bittikten sonra
da, çocuklar toplanan erzakla H o Ş b e i' e adlı yemeği bişirerek, havanın açılması ve
güneşin gözükmesi halinde, onu ateşe atarlar. Böylece merasim de sona ermiş olur (40).

•

•

Folklor malzemesi ve nevi bakımından, söylenen tilrkülerin ilk iki mısraı hariç, aralarında göze çarpacak bariz hiç birfark yok gibidir. Yalnız "yağmur duası" nda "Allahtan
yağmur ister" yerine "gÜTI.eŞ
duası" nda '.'Allahtan güneş ister" tabiri kullanılmaktadır.
Hatta merasim ve eğlence yönlerinden her ik i dua birbirinin tamamiyle aynidir .
Şimdiye kadar verilen izahattan da anlaşılacağı üzere, yerine gör,e "güneş",

y,eriM

_(36) Bu Yağ
m u r yağ
d ır m a' l~ültü çok eski zamanlardan
beri mevcut olduğuna dair
bilgimiz vardır.
Nitekim Başkırt Şama:ıizmine temas eden arap gezgini Ibn Fadlan, daha ken_
,dt zamanında,
Türk halkları
arasında
gelişmiş bulunan bir çok kültler arasında
"Yağmur
Tanrısı" ndan da bahsetmektedir.
(Z. V.Togan,
ayni eser, s. metin 18 - 19).
(37)A.
Caferoğlu Kuzey - doğu illerimiz ağızlarından
toplamalar,
TDK. İstanbul, 1946, s; XIX.
(38) A. Caferoğlu, ayni eser, s. 143 - 144. ve XIV.
(39)'Ibid. s. XIX.
,_
(40) A. Ioakimov, ayni eser, s. 128 de "Güneşi Çlavet" eltlençei:!in,i.p.l)rmeni çocı,ıldarı taı;-afınÇla,n Çla,
tertiplendiğ'i::ıi söylemekle yetinmiştir,
'
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göre' "yağmur" temini tanrısı vasfım haiz olan K u d u = K o d u, Şaman itikadmca ,büyük ilahlar seviyesinde olmamış, sadecebüyük ilahlara müracaat vasıtası rolünü oynamışlardır. Çünkü Şamanizm görüşüne ve inancına göre "G ü n e Ş ", aslında "Tanrıoğlu"
payesini taşıdığından (41), Orta-Asya kadim Türk hükümdarları da ayni "Tanrıoğlu" lakabını benimsemişlerdir (42). Fakat bu benimsemede, husus i bir anlamın saklı bulunduğuna şüph'e yoktur. Bu da imparatorların hakiki tanr~ olmayıp da, daha fazla "Güneşin kardeşi" vasfında bulunuşIarından ileri gelmektedir. İşte bizim burada ele aldığımız K u d u
= K o d u, insanlarla "Büyük Tanrı" arasında arabuluculuk yapanın tanrının yahut ilahin tam kendisidir.
Böylece, Yakut ve diğer Şamanist Türk halklarına, yerleşme mahallini seçmekte yardım ,eden've, sosyal hayatlarının kutlu olıpasmı, bütün varlığı ile koruyan K u d u tanrısı, Azeri TUrkünü yağmurdan Anadolu halk larını ise kuraklıktan koruyan, mukabilinde
her iki ülke folklorunda, kendi janrına gÖre, bir çığır açan K o d u
G o d e - G o d e,
halk inancına bakılacak olunursa; bu işte tam ödevini yapmışsayılır.

=

ıLSAYA

- SAYACI

Daha dün denecek kadar yakın bir zamana kadar, Azerbaycan ve Anadolu folklorunda, eski bir geleneğin özlü hatırası olarak, birinci sahada
" Say a c ı
söz i e i' i "
,
yahut Say a c ıTü
i' k ü s Ü,
ikincisinde ise
Sayage
z~ e s i
adlar,ı altında yaşayan bu tatlı yadigar, maalesef, bugünkü şart~ar altında, yavaş yavaş kaybolmaya
yüz tutmuştur. Azerbaycan'larda bu folklor neVi, sürUcülük hayatına bağİı T e i' e k e m e uruğuna mahsus bir edebiyat yaratığı olduğundan, konuca, uruğun, sosyal hayatı'

nın temel varlığını teşkil eden ehIi hayvanların ilahlaştırılmasına kadar gidilmiş ve bu yolla eski göçebe Türk hayatı yeniden canlandıl'ılmıştır (43). Bundan dolayı, göç.eri Azeri
Türkünün en parlak edebi yaratıcılığının bir örneği olması itibariyle dikkatimizi çeken. bu
Say a c ıTü
i' k ü s ü 'rrün
karakterİstik izlerine; XIV. yüzyılı Azeri mahsullerinden
saydığımız "Dede-Korkut" ta rastlamaktayız.
Her ikisinde de hayvaI!lara karşı gösterilen
sıcak ilgi ve himaye, bu edebiyat janrının
D e d e K o i' k u t' tan gelme tesirini bırakır gibidir. Fakat zamanla halk arasında türkü oldukça g.eniş bir yaylım sahası bulmuş,
göçebe halklarda kökleşmiştir.
Her iki ülkede de söylenen Say a c ıTü
i' k ü s Ü,
konuca birbirinin, aşağı yukarı, aym olup, tatlı bir dille çobandan başlıyarak halka maddi yardım temin eden bütün
ehIi hayvanları, korucusu köpeği ile beraber birer birer tavsif ve methetmektedir. Türkü~
nün giriş kısmında, kendisini takdim eden, Say
a c ı, konu üzerinde epeyce emek veren
F, Köçerli'ye göre (44) ne "aşık" ne de Azerbaycan sahasında mevcut olan
İ m a m
'A 1 i ' yi metheden bir derviştir. Bu bilakis', bilhassa kışın ve sonbahara doğru köy köy
dolaşarak, serbest bir eda ile, davar sahiplerine
Say a c ıTü
i' k ii s ü 'nü
söyll!mekle onların ruhunu okşayan, karşılığında: un, peynirı buğday, arpa, kuzu ve saire toplayan,
hörmetli ve aziz tutulan bir
T e i' ek e m-,e 'dir (45). Sayacıtarafından
çağırıIan türkü
(41) Şaşkov, Şanı.anstvo v Sibirii = Sibirya şa,manlığı,
Zapiski Imperatorskago
Geografiçeskağo
- Obşçestva, 1864, s. 12,.
.
(42) J, J. M. De Groot, Die Hunnen-der
vorchristlichen
Zeit, Berlin, 1921, s. 54.
(43) F. Köçerli, Azarbayean edebiyatı materyaııarı,
r, Baku, 1925, s. 7.
(44), F. Köçerli, Peimisayacı
Saıracl,tÜrküsü,
Sbornik MateriYalov dlya Opisaniya -Mestnostey i
Plemeı;ı Kavkaza (=SMPK.),
Tiflis, 1910, s. 2; F. Köçeli,Valex,
SMRK. s. 24 - 36; Lopatinskiy,
Korotkoe Pre'dislo'lljie k II-otd.'lIn k stat'e: "Pesni Sayacı", SKMP. 41, s. If;; Ve. Gordevskiy,
Etnografiçeskoe
Obozren-ie, 1911, s.251.
.(45) F. Köçerli, ay:ıi eser.
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göçebelerce, .bir nevi "saadet" yahut "kut" telakki edilmekte ve bundan dolayı da söyleyenekarşı yakın bir ilgi gösterilmektedir.Sayacı
kendisini 'menşece "Adam-Ata" ya ir~a
ve "Hazreti-Musa" yı pirleri. olarakkabul :etmektedir. Ben.ce ise, bu, bir dereceye kadar
D e d e - K o r k li t vasfını haiz bir ''Ata'', (46) daha doğrusu İsI~miyetten evvelki Şamanist 'T'Ürkhalklarının bir tanrıs1, ilahıdır:
Azerbaycan göçebeleri hayatında derin bir iz bırakan
Say a c ıTü
r k ü s li,
maalesef, araştırıcılar arasında hiç bir ilgi uyandırmamıştır. İlk olarak emektar Azerbaycan edebiyat tarihçisi ve folklorcusu F. Köçerli tarafından tanıtılmıştır (47). Bu tanıtmadan faydalanarak İtalya'da (48), daha sonra Türkiye'de tarafımdan yapılan yayın da hiç
bir yankı yaratmamıştır. Halbuki aynı edebiyat nevine, geniş bir sahada yayılmış olmak
suretiyle, Anadolu'da rasÜamaktayız.
.

•

Nitekim Say a yahut Say acı lı k, kendisini Anadolu'da, eski bir gelenek ka.
Iıntısı olmak üzere, . Say aGe
z m e s i adiyle çocuklara devredilen bir oyun veya tören mahiy.etinde muhafaza edegelmiştir (49). Genelolarak kışın, yerine göre köy delikanlıları, yerine göre ise kadınların katılmasiyle, ekseriyetle çocuklar tarafından
eğlence şeklinde tertiplenmektedir (50). Bazan eğlenceye bütün köy halkı katılır (51). Fakat tören İn
yapılış tarzında mahalline göre değişikliklere rastlamaktayız. Şöyle ki Çankırı'da törenin
asıl ruhunu yağmur dav.eti töreninde kullanılan. bebek, Konya'da k e r e k adı verilen
buyük b~r çanı boynuna takan çoban, Sivas'ın Karahisar'ın~a, tuhaf tuhaf elbiseler giyerek,
ilkbaharın gelişini haber veren çocuklar (52), Niğde vilayetinde çocuk kafilesini teşkil denlerin "gelin", "koca", "arap", "tilki", "davulcu", "kavalcı" gibi rollerle oyun oynamaları
teşkil etmektedir. Ayrı ayrı tarzda ve şekilde tetrtiplenen bu törenlerde, söylenen, türkü
hep "Saya türküsüdür". Ve Azerbaycan'da olduğu gibi törene katılanlar hep bir arada evleri dolaşarak, yiyecek malzeme toplar, sonunda paylaşırıar. Bu suretle, yapılan törenlerdeki ufak tefek değişiklikler dışında Say a c ı ' nın her iki ülkede de, müşterek bir telakki.
nin. ve görüşün, mahsulü olduğunu meydana koymaktadır.
Törenin ve Sayacı'nin asıl menşeini belirtecek olan kelimenin filolojik mahiyeti.ne ve
karakterine gelince, bu hususta, maales.ef; şimdiye kadar vazıh bir şey söylenmemiştir.
Zaten Sayacı turküsü n.evi, kimsece bilinmediğinden, hakkında herhangi bir izahatı beklemek de doğru olmazdı. Ancak son zamanlarda, toplanan halkiyat ve ağızlar malzemesi saye-

•

•

sinde, kelimeninyayılışı ve alanlara göre mapası, bir dereceye kadar anlaşılabilmektedir.
Şerefine tertiplenen törenlere göre say a c ı kelimesi: Niğde (53), Afyon. (54) 'alelade
çoban', Tokat Terekemelerinde (55) 'Çoban' veya 'derviş mevkiinde olup, kuzuların doğum
sıralarında, davar sahiplerini yoklayarak hediye toplayan kimse', 'Kars Terekemelerinde
(4(;) A. Caferoğlu, Azeri hıııJ!k edebiyatında. "Sayacı sözleri",
Azerbaycan
Yurt Bilgisi, III,
sayı
35 - 36, İstanbul, 1934, s. 355 ve Abdülkadir Başkurt, Kitab-i nede Korkut, Türkiyat Mecmuası,
I, İstanbul 1925; s. 21 ve 218.
(47) F. Köçerli, Pesni Sayacı, SMPK. 41 ve Balalarahediyye,
Baku, 1912s. 91 _ 99.
(48) A. Caferoğlu, La Canzone del "sayagi" nella Iettaratura
populare deıı' Azerblligan, Annali del
R. Instituto Orientale di Napoli, IX, 1936, s.l - 25.
(49) SDD. 6, s. 108.
(50) A: Caferoğlu, Anadolu illeri ağızlarından
derlemeler, İstanbul, 1951, 274.
(51) A. Caferoğlu, Anauolu ağızlarından
toplamalar, İstanbul; 1943, 252 ve Konya'ya ait yayınlanmamış derlemelerimden.
.
.

=

(52) VI. Gor,dlevskiy, Materialı dlya Osnıanskago narodiıa.go ~alenda.rya
OsıiıanIı halk
için malzeme, Jivaya Starina, 1911, s. 437.
'.
(53) A. Caferoğlu, Orta_Anadolu ağızlarmdan
derleme, İstanbul, 1948, 256.
(54) A. Caferoğlu, Anadolu dialektolojisi üzerine malzeme, 1940, 201.
(55), A. Caferoğlu, Sivas ve Tokat illeri ağızlarından toplamalar, 1944, 260.
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ise sadece 'derviş, çoban,' manalarındadır (56). Kelimenin buna yakın anlamlarından ve .ya~
y~lım sahasından haberdarolmayan
W. Radloff (57), k~limeyi devlet teşkilatındaki., ve
,bizim saya ile ilgisi olmayan, Saya ve. Saye kelimeleri şeklinde tespit ederek "Der Steuereinnehmer, der di,eSchafe als Abgabe eintrib" anlamİnda almıştır ve fikrini sağlamak amaciyle ayrıca bir de Say ao c ağı'
nı elealarak 'Angesetnte des Palastes, die in den
Palastgebrachte 8chafe zu besichtigen und anzunehmen hatten' anlamiyle izah etmiştir.
Ayni kategoriye "piyade ulak' manasında kullanılan Sa'ı kelimesini de dahil edenler var.
dır (58). Osmanlı devlet teşkilatındaki esnafları hususi bir dikkatle tespitedım Evliya Çe~
lebi buSa(ıJle.rin, başlı başına bir esnaf zll.mresini teşkil ettiklerini kaydetmektedir (59).
Mevzuu en iyi bilen ve onubize tanıtan F. Koç,erli, türkünün ifade ,ettiği manaya dayanarak kelimeyi farisinin saye'siyle belirtmeyeçalışmıştır
ki, bu iddia konu ile ilgili sayılmaz. Kelimenin halk ağzında rastlanan ikinciderecedeki
manasına yakınlık
gösteren ve
'obadanbaityahut
obanın çevresinde olan deve yatağı, ağıl, malidra' gibi manalar ifade e.

=

den Elsave kelimesi (60), bizim saya ile ilgili değildir; Olsa olsa, ;sayı saya = saymak kelimesi, burada dikkatle üzerinde durmamızı' icab ettirebilir ki;' bu noktadan harekıet edenler
de bulunmamış- değildir. Hele Osmanlı devlr:ıt teşkilatında 'ağnam resmini tahsil eden' (61)
yahut 'agent du fisc charge de la' perception de l'impöt sur les moutons' gibi memuriyetin
mevcudiyeti, Sa y a c ı = Say i,c ı 'nın
(62), bu vazifeyi ifa eden kimse olduğu fikriıiıi uyandırmaktan, geri kalmamıştır. 'Fakat, bütün bu filolojik ve semantik izahat, olsa
olsa Türkiye için bahis konusu olabilir. Zira Azerbaycan'da, bu gibi teşkilatlar mevcut
olmadığından, kelimeyoe verilmek istenen anlamlar, bu saha için pekzoraki
sayılır ve
tUrkünün ,ruhun.a tamamiyle yabancı kalır.
Oysa ki, Saya, şimdiye kadar verdiğimiz açık, himalardan da anlaşılacağı ~zere, asla. bir memur olmamış, ve hiç bir ödev de üz~rine almamıştır. O, ,bilakis yüksek tuhlu, hayvan hamisi, sürünün her nevi kırgından,
felaketten
kurtulması ve uzakta ,kalması için, taktiseden, ,ve nihayet sürüyü kötü ruhlardan korumaya
çalışan bir ilah, tanrı tipiqir. Göçebeler için, pek tabii olan bu kabil insan ilahlara, en çok
Şamanist Türk ve Mogol halklarında rastlayabjliriz, ki, bu kabil ilahlardan Altay Türklerince ve Mogol'larca sayılanı ve hUrmet gönmi D z aya
yahut D z aya g a c ı; bizim . Say

ıl

yahut

Ş aya.c

ı \nin

ta kendisidir.

, Haddi zatında' Şamanist Mogol'ların hayatta taptıkları
üç başlıca tanrıları
vardır.
Bunların üçü de Mogol'u ~arptan, sürüsünü ve daval'ını da felak,etten korumakla vazifoelidir. Hayvanatıkoruyan
ve üstelikemlak hamisi bulun.anı
D z aya
g a c ı, tamıdır.
Bu ilah saadet temineden ve Mogol'a itimat telkineden, kuvvet ve kudrettir. Bu yüzden
halk inancında "Mukadderat, alın yazısı, tak tir-i iıaııi' gibi manaları ifade etmektedir
(63). Kend,isini ve hayvanlarını tabiata karşı koruyan bu tan.rıya dua eden Mogol :
".sütüme parmağını sokan, sUrüme
ve amud-i fıkrasını parçalayan

.s aya

ark
cı

a n
Tan

rı'

dan

saadet dHerim."

sözleriyle (64), bu ilaha karşı beslediği büyük inan.cı belirtmektedir.
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

"

atan. hayin düşmanımın gözkırini ovan

A. Caferoğlu,
Doğu illerimiz ağızlarmdantoplamall
•.l', 1, 1942, 275.
Wö •.tcı'buc1ı, 'lV, s.288.
Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani, I, s. 434.
Seyahatııaıne,
I, s. 534.
Kamiıs, Asım Efendi tercümesi,
I, s. 584;.
H. Kadri, Türk lugaJ;İ, III, L,943,s. 297.
Barbier de Meynard, Dictlonnaire,
II, s. 196.
Dordj Baİlzarov, çerııaya
vera ili şanıı>nştVQ u monıı'olov, ::ınaktpet~rburg,
rl', din yahut Mog'o! şamanlığı.
(64) Ibid., s. 28.

Buna göre de

1891, s. 8 ve 28 = Ka-

,
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•
kelime Mogol lilgatlerinde Yay
a g a c ı = say a g a c ı telaffuzu ile 'hayvanları ve
emlakihimaye
eden ilah' manasında alınmıştır (65). Daha sonraki devir, gelişmiş Mo~ol
sosyal hayatında
J aya ğ a c ı 'lar,
bir nevi 'falcı' yani propagandacılar
vazifesini
görmüşlerdir (66). Büyük ihtimalle, bunlar feodaller
nezdin.de
muayyen
bir
mevki
sahibi
,
.
pulunan, fakat Şaman olmayan falcıların yerini tutmuşlardır (67).
Böylece, eski Şamanist telakkisince, semanın takdiriyJ.e insanları yaratan ve onu himaye eden, D z aya g a c ı ' nın emrile Çengiz Han bile dünyaya gelmiştir (68). Altay
Türklerinin inancında ise Say a c ı = D j aya
ç ı han, gerçekte 'kainatın yaratıcısı'
olmuştur. Hatta bazı Tü'rk halklarınca bu Y a i k H ,a n 'ın
yerini tutmuştur, (69).
Fakat bir aralık 'kainatın yaratıcısı' olan
Say a c ı H an'
ın oğlu hastalanmış ve

•

bunun tedavisini, Şaman olan Yar asa 'dan talep etmişlerdir. Bu işte gösterdiği acz üzerine Yarasa bugünkü J~aline mahkilm edilmiştir (70). Bunun üzerine de, Altay Şamanist
Türklerine göre Şamanın ilk adı Djerkanat, yani Yar
asa
olmuş, lakin Sayacı tara.
fından gündüz hayatından mahrum edilerek karanlık hayat sürmeye icbar edilmiştir. Anadolu "büyücü" lerinin yarasadan faydalanmaları ve bu kuşu mukaddes sayarak dokunmaktan sakınmaları, herhalde bu eski Şamani telakkilerden bize kadar geJ.en kırıntılardandır.
Buna rağmen Sayacı tü'rküsün.de bu kuşa rastlanmama.ktadır. Ancak türkünün Azerbaycan
versiyonunda
Sayacı'yı memnun etmiyenler için, kınama kabilinden olarak, bulgur verenlerin "kızı olsun, o da uyuz hastalığına tutula rak, tedavisi için gereken k u l' t tan.
k u Ş
bulunmasın"derup.ektedir ki, burada bu sonuncu tabir altında daha fazla "ilaç" kastedilmiştir. Nitek[m Şaman Yakut Türklerinde kuş, yeni doğacak olan çocuğun can ve varlığını
temsil eden bir kudret olduğundan, hasta yatan kadınların "Üzerinegerilen ipe asılır, sonra
da bıçakla kesilen ipten" yeni doğuracak iradının üzerine düşmesinden hasıl olan şekile
ve duruma göre, ço'cuğun da geleceği tayin edilmektedir. Mogol ve Türk hayvan folklorunda, bütün hayvan ve kuşları yarasa, kendi emri altına almış bulunduğundan, türkudeki
k u l' t tan - k u Ş 'un,
Şaman yarasası ile, bir ilgisi olsa gerektir.
Orta -Asya Türk halkları hayatında olduğu kadar Mogol yaşa,yışi bünyesinde de gelişme çağını yaşamış ve zamanla bir kült haline gelerek tanrılaşan
,s. aya c ı, filoloji ve
türerne bakımından da Mogol'Iarın malı olmuştur. Şöyle ki, kelime bu dilde d z aya
ğ a c ı
( d z aya
+ ğ a c ı şekline malik olup türkçeye s a' y a c ı = say a ğ u c ı
(71) telaffuzu ile girmiş ve teşkil ekleri
-almıştır.
Bu şekli ve ha,li ile türkçemizde

başındaki
(ğ-)
yı atarak
say
a c ı şeklini
.
yerleşen kelime, ana anlamını hiç bir vakit kaybetmemiş, çağına göre bir inanç unsuru olmuş, serbest yaşamış, zamanla yeni din ve inançlar oaskısı altında saklanmıştır .
.

•

•

.

İşte yüzyıllardanberi Azerbaycan'larIa Anadolu folklorunda ve hayatında,
geleneğine
bağlı kalan her iki Şaman tanrısı, yerine ve zamanına göre, geçirdiği değişiklikler ne olursa olsun, gerçekte, eski milli bir Türk varlığının ebedi bir sembolü olarak kalacaktır. Bu
ise Türkün, öz geleneğine olan necip bir içten gelme bağlılığıdır.
(65) Kowalewski, Dictionnaire mongol-ı'usse-français, Kazan, 1844 - 1849, III, s, 2296.

B. Ya. Yladimirtsev, Obşçestvenniy stroy mongolov ve sredniy priod = Orta d,evjr Mogol
tçtiınai bünyesi, Leningrad, 1934, s. 184.
(67) Ibid. not 6.
(68) G. N. Potallin, Vostoçme motivi v srednevekovoın evropeyskom epose
OrtaçağAvrupa eposunda şaı:1kınotivleri, Moskova, 1899, s. 478 not
(69) G. N. Potanin, Oçerki severo-za.padnoyMongoiii, IV, 169 ve ayni eser, s. 477 ve 56!f
(70) G.' N. Potan,in, Vostoç. Mot. s. 476 - 477.
(71) W. Kotwicz, Studia nad yezykami altayskimi, 'lıooznik Orjentalistyczny, XVI, Kr(l;kOw,1953, s.
(66)
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