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Ya¤mur, atmosferde bulunan su
zerreciklerinin yeryüzüne inifli olarak
tan›mlanabilir. Ya¤murun özü sudur. Su
ise hayat kayna¤›d›r (bu nedenle rahmet
olarak adland›r›l›r); toprak, hava ve atefl
ile birlikte kainat›n özünü oluflturur.
Ya¤murun ya¤mamas›, tabiat› (topra¤›,
bitkileri ve hayvanlar›); dolay›s›yla da
insanlar› olumsuz yönde etkiler. ‹nsan-
lar bundan dolay› kayg›lan›rlar ve bir
beklenti içerisine girerler. Onlar› ilahî
bir güce dayanmaya ve o güçten ya¤mur
talep etmeye sevk eden bu beklentinin
sonucunda ortaya ç›kan pratikler, belirli
bir düzen içerisinde tekrarlanarak Ana-
dolu’da Ya¤mur Duas› olarak tan›mla-
nan bir ritüel özelli¤i kazanm›flt›r. 

Anadolu’nun pek çok yerinde oldu-

¤u gibi Samsun yöresinde de ya¤murun
ya¤mad›¤›, kurakl›¤›n bafl gösterdi¤i dö-
nemlerde ya¤mur duas›na ç›k›lmakta-
d›r. Duan›n yap›l›fl biçimi bak›m›ndan
yöre içerisinde bölgesel farkl›l›klar da
görülmektedir.

Birbirlerine yak›n olmalar› nede-
niyle Demircisu ve K›z›lo¤lak Köyü hal-
k› ya¤mur duas›na birlikte ç›karlar. K›-
z›lo¤lak Köyü s›n›rlar› içerisinde bulu-
nan Dua Tepesi’nde bir hoca nezaretinde
beraberce dua ederler. Daha sonra yan-
lar›nda getirdikleri yiyecekleri Cennet
P›nar› denilen çeflmenin yan›nda toplu-
ca yerler.

Yine Samsun’da merkez ilçeye ba¤l›
Karakavuk Köyü’nde ise ya¤mur duas›
için, komflu köy olan Erikli Köyü s›n›rla-
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r› içerisinde bulunan Ya¤mur Dede tür-
besine gidilir ve orada yine bir hoca ne-
zaretinde dua edilir. 

Toybelen Köyü halk› ise ya¤mur du-
as›na civardaki alt› köyle birlikte ç›kar.
Bu köyler: Balaç, Beyp›nar, Çobanl›, Ço-
banözü, Derecik ve Kamal› köyleridir.
Duan›n yap›laca¤› gün köylüler taraf›n-
dan yedi bin adet tafl toplan›r. Bu taflla-
ra dualar (ayetler) okunur; tören için
kurbanlar kesilir ve bir hoca nezaretinde
dua edilir. Daha sonra hayat›nda hiç zi-
na etmemifl bir kifli bu torbalara doldu-
rulmufl olan tafllar› al›r, dereye götürür
ve suya b›rak›r. Bu uygulaman›n peflin-
den ya¤an ya¤mur yeterli görülürse de-
reye b›rak›lan tafllar oradan al›n›r ve
ya¤mur durur.

Gölalan Köyü’nde ise ya¤mur ya¤-
mad›¤› vakitlerde bir kiremit parças› ho-
caya okutulur (hoca okudu¤u duay› hal-
ka duyurmaz) ve bu kiremit derenin ke-
nar›na ba¤lan›r. Bu ifllemden sonra ya-
¤an ya¤muru dindirmek için ise dere ke-
nar›na ba¤lanan kiremidi oradan almak
yeterlidir. 

Buraya kadar örneklendirmeye ça-
l›flt›¤›m›z lokal uygulamalarda tafl, su,
tepe, ikram (saç›) ve hoca faktörüne ça-
l›flmam›z›n ilerleyen bölümlerinde ay-
r›nt›l› olarak de¤inilece¤inden, flimdilik
bu unsurlara sadece dikkat çekmekle ye-
tiniyor; çal›flmam›zda esas olarak ve ge-
niflçe ele alaca¤›m›z Demirci Köyü’nde
uygulamas› yap›lan Ya¤mur Duas› ritü-
eline geçmek istiyoruz:

Samsun’da 26 may›s 2002 tarihin-
de, Demirci Köyü merkezli, genifl kat›-
l›ml› (yaklafl›k bin befl yüz kifli) bir ya¤-
mur duas› ritüeli icra edildi. Burada ve-
rilen bilgiler do¤al - kat›l›ml› gözlem ve
mülakat tekniklerine göre yap›lm›fl olan
bir ritüel derleme çal›flmas›n› yans›t-
maktad›r. 

Yörede ya¤mur duas›n›n vakti, ya¤-
mursuzlu¤un çeflitli yönlerden rahats›z-
l›k vermeye bafllad›¤› dönemdir. Özellik-
le pazar günü kat›l›m›n yo¤un olmas›n›
sa¤lama aç›s›ndan tercih edilen gündür.
Demirci Köyü muhtar› ve imam› bu or-
ganizasyonun bafl aktörü olmufllard›r.
Duaya kat›l›m›n fazlaca oluflunda bir
makbuliyet gözlendi¤inden baflta çevre
köyler (Afla¤› Avdan, Çand›r, Çorak, De-
mircisu, K›z›lo¤lak, Yeniköy,) ve flehir-
den baz› tan›d›klar dua için Demirci Kö-
yü’ne davet edilmifllerdir. Dayan›flman›n
temini aç›s›ndan yap›lan harcaman›n
büyük bir k›sm› Demirci Köyü halk› ta-
raf›ndan (1 milyar TL), kalan k›sm› ise
(500 milyon) di¤er köylerin halk› tara-
f›ndan karfl›lanm›flt›r. 

Toplanan bu para ile duadan sonra
kat›l›mc›lara pilav, et ve ayrandan olu-
flan bir yemek ikram edilecektir. Hatta
bunun için birkaç koyun ve bir de dana
kurban edilmifltir. 

Duan›n yap›laca¤› günden en az bir
hafta önce olmak üzere k›rk bir bin adet
küçük tafl bir dere kenar›ndan toplan›r;
bunlar derede y›kanarak ve say›larak
çuvallara doldurulur. (Toplanan bu tafl-
lar bir sonraki uygulamada da kullan›l-
mak üzere saklanmaktad›r.) Tafllar top-
land›ktan sonra farkl› mekanlarda grup-
lar halinde bir araya gelen köy halk› ta-
raf›ndan (erkek, bayan, yafll›, genç fark
etmez) bu tafllar›n her birine Kur’an-›
Kerim’in fiûra Sûresi 28. ayeti (meal: in-
sanlar ümitlerini kesmiflken semadan
ya¤mur indiren Allah basirdir, her fley-
den haberdard›r) okunur. Tafllara ayet
okuma iflinden sonra okunan her bir tafl
dil ile ›slat›l›r. Bu ifllem tafllar›n ya¤mu-
ra arac›l›k etmesi temennisiyle yap›l›r.
E¤er tafllar dil ile ›slat›lmay›p onlara üf-
lenilecek olursa bu eylem rüzgara dönü-
flür; hatta f›rt›na kopmas›na bile sebep
olabilir.
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Okunduktan sonra tekrar çuvallara
doldurulan tafllar ya¤mur duas›n›n yap›-
laca¤› gün kat›l›mc›lar›n eflli¤inde bir
akarsuyun kenar›na tekbir sesleriyle gö-
türülür ve yine dualar eflli¤inde kaybol-
mayacak biçimde bir akarsuya b›rak›l›r.

Tafllar›n akarsuya b›rak›lmas›nda;
dualar (ayetler) okunmufl tafllar›n suya
temas etmesi ve o suyun da deniz-derya-
lara ulaflmas›, oradan da ya¤mura dö-
nüflmesi (hidrolojik döngü: su dolafl›m›)
amaçlanmaktad›r.

Bu ifllem tamamland›ktan sonra
tüm kat›l›mc›lar hep birlikte köyün üst
taraf›nda bulunan yüksek bir tepeye ç›-
karlar. Burada önce ö¤le namaz› birlikte
k›l›n›r. Daha sonra imam mevcut duru-
mun tersine dönmesi, yani ya¤mursuz-
lu¤un ya¤mura dönüflmesi için cüppesini
ters giyer ve Cuma namaz› hutbesine
benzer bir hutbe okur. Hutbe esnas›nda
ya¤mur duas›n›n ve namaz›n›n amac› ve
flekli hakk›nda bilgi verir.

Ya¤mur duas› ritüeli, bir imam›n
öncülü¤ünde topluca k›l›nan iki rekatl›k
ya¤mur duas› namaz› ile bafllar ve na-
maz sonras› toplulu¤un ayakta yapaca¤›
dua ile devam eder. Dua; topluluk ayak-
ta oldu¤u halde, avuç içleri afla¤› çevrili
ve parmaklar topra¤› gösterecek biçimde
icra edilir. Bu hal ya¤murun (rahmetin)
topra¤a iniflini de sembolize eder. Ancak
‹slamî kaynaklarda da afattan, kurak-
l›ktan, kötülükten kurtulmak için bir te-
menni amac›yla ellerin ters çevrilerek
dua edilmesi tavsiyesi mevcuttur (Dik-
men 1983: 340).

Topluluk, ayakta bu halde bekler-
ken, önde bulunan imam›n Arapça ve
Türkçe yapt›¤› dualara “amin” sözleriyle
ifltirak eder. Duan›n sonunda fatiha oku-
nur ve böylelikle ritüelin önemli bir bö-
lümü tamamlanm›fl olur. 

Ya¤mur Duas›’na kat›lan çevre hal-

k›na ve d›flar›dan gelen misafirlere dua
sonras› pilav, et ve ayranda oluflan bir
yemek ziyafeti sunulur. Yemekler o gün
erkenden büyük kazanlarda piflirilir ve
dua sonras› mübadil (Selanik göçmeni)
olan Demirci Köyü’nün gençleri taraf›n-
dan kilimlerin üzerinde kümeler halinde
oturan kat›l›mc›lara ikram edilir. Ka-
zanlarda bulunan yemekleri tabaklara
servis yapan köylü kad›nlar›n o gün ad›-
na saya denilen ve tepeden t›rna¤a siyah
bir örtü görüntüsü veren elbiseler giyin-
mifl olmalar› da kayda de¤er bir unsur
olarak düflünülmelidir.

Duan›n sonunda verilen ziyafet, yö-
re halk› taraf›nda birlik-beraberli¤in
sa¤lanmas›, dualar›n kabulü için vesile
olarak görülmekte, kesilen kurbanlar da
ayn› düflünce içerisinde de¤erlendiril-
mektedir. Yenilen yemeklerin k›r›nt›lar›
ve art›klar›n›n bir k›sm› kufllar›n, kar›n-
calar›n ve do¤ada yaflayan di¤er hayvan-
lar›n da nasiplenmeleri amac›yla çevre-
ye saç›l›r. Böylelikle, onlar›n da duaya
kat›l›mlar› sa¤lanm›fl olur.

Tören sonunda ya¤mur fliddetli bi-
çimde ya¤maya bafllar ya da ya¤an ya¤-
mur yeterli görülürse tafllar çuvallarla
birlikte b›rak›ld›klar› yerden hemen ç›-
kar›l›r. Aksi halde ya¤murun bir afete
dönüflebilece¤ine inan›l›r. Hatta tafllar›n
sudan ç›kar›lmas›na ra¤men bir afet
meydana gelmiflse “acaba tafllardan biri
suda m› kald› veya kay›p m› oldu?” diye
düflünülür. Ya¤mur o gün de¤il de daha
sonraki günlerde ya¤arsa, tafllar b›rak›l-
d›klar› yerden ya¤mur sonras› yine ayn›
düflünce ile al›n›r ve saklanmak üzere
tenha bir yere çuvallarla birlikte gömü-
lür. Okunmufl olan tafllar art›k kutsall›k
özelli¤i kazanm›flt›r ve ayak alt›nda kal-
mamal›d›r.

Genel olarak bak›ld›¤›nda, gerçek-
lefltirilmifl olan bu ritüelin daha çok dinî
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mahiyet ve yorum içerdi¤i elbette düflü-
nülebilir. Zira ‹slamî kaynaklarda istis-
ka denilen ya¤mur duas› namaz›ndan;
bu namaz›n da Cuma namaz› gibi iki re-
kat oldu¤undan ve imam›n namaz önce-
si bir hutbe okudu¤undan bahsedilmek-
tedir. Hatta dua için eski elbiseler giyi-
nilmifl halde, yaya olarak sahraya ç›k›l-
d›¤›; imam›n da dua esnas›nda kaftan›n›
(cübbesini) ters çevirdi¤i belirtilmekte-
dir. Duadan önce duan›n kabulü temen-
nisiyle kurban kesmenin ve sadaka ver-
menin ‹slamî esaslara uygun oldu¤u da
yine dinî kaynaklarda bildirilmektedir
(Zuhaylî 1994: 506). Yine Kur’an-› Ke-
rim’in Hud Suresi 52. ayetinde yer alan
“Rabbinize isti¤far edin ki, gökten size
bol ya¤mur indirsin” fleklindeki ilahi
mesaj›n da bu tür uygulamalara dinî bir
boyut kazand›rd›¤› düflünülebilir. 

Ancak, bu çal›flmam›zda dikkati
çekmek istedi¤imiz as›l husus, ritüelin
uygulan›fl›nda kullan›lan baz› unsurla-
r›n ve pratiklerin Türk Kültür Tarihi
ba¤lam›nda ele al›narak tarihî kaynak-
lar›na inilmesi ve bunlar›n günümüzde
temayüz edifl biçimlerinin incelenmesi
ve irdelenmesidir. 

Demirci Köyü’nde icra edilen töre-
nin en vazgeçilmez temel unsuru taflt›r.
Tafla dua okumak ya da okunmufl olan
tafllar› suya b›rakmak suretiyle ya¤mur
ya¤d›rmaya çal›flmak, ya¤mur ya¤d›rma
ritüellerinin bir parças› olarak Anado-
lu’nun pek çok yerinde uygulanan bir
yöntemdir. Bu uygulamalara birkaç ör-
nek vermek gerekirse: fianl›urfa ilinde
kurakl›k oldu¤u zamanlarda k›rk küçük
tafl›n okunup Halil ‹brahim gölüne at›l-
mas›, Mardin’de tafl›n Tanr›’ya saç› k›-
l›nmas› ile ya¤murun ya¤aca¤› inanc›n›n
bulunmas› (Kalafat 1999: 121), K›rklare-
li’nin Ahmetçe Köyü’nde nohut büyüklü-
¤ünde toplanan yetmifl bin adet tafla, dil

ile ›slat›ld›ktan sonra Kur’an’dan bir
ayet okunmas› ve daha sonra bu tafllar›n
dereye gömülmesi (Kurtulmufl 1995:
120), Kayseri’nin Turan Köyü’nde topla-
nan küçük tafllar›n, say›s› yetmifl bini
bulunca havuza at›lmas› (Önder 1982:
51), Ankara’n›n Bay›nd›r Köyü’nde ise
toplanan yetmifl bin tafl›n her birine bir
hoca taraf›ndan dua okunmas› ve taflla-
r›n teker teker dil ile ›slat›ld›ktan sonra
bir su kayna¤›na b›rak›lmas› (Tanyu
1987: 112), çeflitli tarihlerde tespiti ya-
p›lm›fl uygulamalardan birkaç›d›r. 

Yukar›daki örneklerin yan› s›ra, ça-
l›flmam›zda esas ald›¤›m›z Demirci Kö-
yü’ndeki pratikler içerisinde de tafl un-
surunun bu denli öne ç›kmas› (k›rk bir
bin tafl›n toplanmas›; bu tafllar›n okun-
mas› ve okunduktan sonra da su iyesine
sunulan bir saç› örne¤i olarak akarsuya
b›rak›lmas›), Eski Türkler taraf›ndan
kullan›ld›¤› çeflitli kaynaklar taraf›ndan
bize aktar›lan yada tafl›n› ve bu taflla il-
gili söylenceleri akla getirmektedir.

Eski Türklerde, yatç› (kam) ad› ve-
rilen kimselerin, bu tafl› kullanarak bu-
lutlar› harekete geçirdikleri; gökten kar
ve ya¤mur ya¤d›rd›klar›, f›rt›na ç›kar-
d›klar› bilgisi çeflitli kaynaklar taraf›n-
dan günümüze kadar aktar›lm›flt›r. Bu
konuda en güvenilir kaynaklardan biri
olan Mahmud Kaflgarî ya¤mur tafl›n› yat
olarak adland›rd›ktan sonra, taflla ilgili
olarak flu bilgiyi vermektedir: Bu bir kâ-
hinliktir. Belli bafll› tafllarla yap›l›r. Böy-
lece ya¤mur ve kar ya¤d›r›l›r, rüzgar es-
tirilir. Bu, Türkler aras›nda tan›nm›fl bir
fleydir. Ben bunu ya¤ma ülkesinde gözle-
rimle gördüm. Orada bir yang›n ç›km›fl-
t›; mevsim yazd›. Bu suretle kar ya¤d›r›l-
d›. Ulu Tanr›’n›n izniyle yang›n söndü-
rüldü (Kaflgarî 1992: 3).

Ziya Gökalp, Eski Türklerde Din ko-
nusunu ifllerken Mahmud Kaflgarî’nin
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keramet karfl›l›¤› olarak yat sözcü¤ünü
kulland›¤›n›, asl›nda Eski Türklerde
ya¤mur ve kar ya¤d›rmak için kullan›-
lan tafla kafl denildi¤ini ve Acemlerin de
bu tafla yeflim dediklerini söylemektedir
(Tanyu 1987: 47-48).

Türk boylar› aras›nda çok eski de-
virlerden beri yayg›n olan bir inanca gö-
re büyük Türk tengrisi Türklerin cedd-i
âlâs›na yada (yahut cada, yat) denilen
bir sihirli tafl arma¤an etmifltir ki, o bu-
nunla istedi¤i zaman ya¤mur, kar, dolu
ya¤d›r›r; f›rt›na ç›kar›rd›. Bu tafl her de-
virde Türk kamlar›n›n ve büyük Türk
komutanlar›n›n ellerinde bulunmufltur.
fiamanistlere göre, zaman›m›zda da bü-
yük kamlar›n ve yadac›lar›n ellerinde
bulunmaktad›r (‹nan 1995: 160).

Beyaz ve k›rm›z› renkli benekleri
bulunan; kül renginde ve yumurta bi-
çimdeki yada tafl› (Roux 1994: 79) oku-
narak suya konulsa ya¤mur ya¤d›r›r,
at›n yelesine ba¤lansa serin rüzgar esti-
rir, yang›na at›lsa yang›n› söndürürdü.
Su yahut kar dolu bir kab›n içine b›rak›l-
d›¤›nda da neye niyet edilirse o olurdu
(Uraz 1994: 186).

J.-P. Roux bu yöntemin kesin olarak
Türk kökenli oldu¤unu ve Mo¤ollar›n da
bunu Türklerden ö¤rendiklerini belirt-
tikten sonra, 1202 y›l›nda Nayman
Türklerinin Cengiz Han’›n ordusuna
karfl› bu yöntemi kulland›klar›n› belirt-
mektedir (Roux 1994: 78). 

Yada tafl›n›n ad›, biçimi, ifllevi ve
özellikleriyle ilgili tüm farkl› yaklafl›m-
lara ra¤men kesin olan bir fley vard›r ki;
o da Eski Orta Asya Türklü¤ünde, özel-
likle kurakl›ktan kurtulmak için yap›lan
dinî-sihrî ifllemlerde bu tafla baflvurul-
du¤udur.

Altayl›lar ve Yakutlar›n ya¤mur ve
kar ya¤d›rma kudretine sahip olan fla-
manlar› (yatç›lar›) bu tafl› dualar ve t›l-

s›mlar okuyarak kullan›yorlar (Uraz
1994:185), böylelikle törene dinî bir ma-
hiyet kazand›r›yorlard›. 

Samsun’daki ya¤mur duas› törenin-
de okunan dualar da bu prati¤e dinî bir
kimlik kazand›rm›fl; flaman›n okudu¤u
t›ls›mlar ‹slamî anlay›fl içerisinde ayet
ve duaya dönüflmüfl, flaman›n yerini de
bir nevi din adam› kimli¤iyle hoca alm›fl-
t›r. Ancak Türk milletine sa¤lad›¤› ya-
rardan dolay› olsa gerek, kültür tarihi-
miz içerisinde önemli bir yere sahip ol-
du¤u anlafl›lan yada tafl› kültürel bir de-
¤er olarak ifllevini ve ifllerli¤ini pek de-
¤ifltirmeden günümüze kadar ulaflm›fl ve
bu tür pratiklerin de¤iflmez ögesi olarak
kalm›flt›r. 

Samsun yöresinde tespiti yap›lan
ya¤mur duas› ritüelinin içeri¤inde yer
alan da¤a ç›kma, da¤da dua etme ve ka-
t›l›mc›lara kurban etini orada sunma
fleklindeki pratiklerin de rastgele olufltu-
¤unu ve uyguland›¤›n› düflünmek müm-
kün de¤ildir. 

Türklerin Kültür Tarihi ve inanç
sistemati¤i iyice irdelendi¤inde görüle-
cektir ki; Eski Türkler için da¤, gö¤e
yükselifli temsil eder ve t›rmanmak su-
retiyle kifliyi Tanr›’ya yaklaflt›ran bir tür
kavuflmay› ifade eder; dualar orada da-
ha iyi iflitilir (Roux 1994:124). “Da¤, yük-
sekli¤i itibariyle de Türkler taraf›ndan
yeryüzünde Tanr›’ya en yak›n noktalar
olarak tasavvur edilmifltir. Çünkü, Türk-
ler Tanr›’y› hep yukar›da tasavvur etmifl-
lerdir” (Kalafat 1999: 37). Bundan dolay›
Türklerde da¤ kültü, Gök Tanr› kültüyle
ilgili bir kült olmufltur. Hunlar her y›l
kurbanlar›n› Gök Tanr›’ya da¤da sunar-
lar ve o da¤› kutsarlard› (‹nan 1995: 48).
Altayl›lar da da¤lar›n sahibi olan ruhla-
r›n varl›¤›na inan›r, onlar için kurban
keserlerdi (Uraz 1994: 174).

Gardizî’nin verdi¤i bilgiye göre: Es-
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ki Türkler da¤lar›n Tanr› makam› oldu-
¤una inan›rlard›. Yüksek da¤ tepelerinin
göklere yak›n bulunmas›, uzaklarda ma-
vi renkte görünmesi bu inanc›n yerleflme-
sine sebep olmufl san›labilir (‹nan
1995:49).

‹slamiyet’ten önce Türkler aras›nda
yo¤un biçimde yaflat›lan Da¤ Kültü’ne
olan ilgi Türklerin ‹slamiyet’i benimse-
mesinden sonra da devam etmifltir (Tan-
yu 1973: 39). Bugün Anadolu’da tespiti
yap›lan türbe ve di¤er kutsal mekanla-
r›n pek ço¤unun da¤ bafllar›nda ve tepe-
lik yerlerde bulunmas› da bunun bir de-
lili olarak gösterilebilir. 

Hz. Musa’n›n Tanr› ile Tur Da¤›’nda
görüflmesi, Hz. Muhammed’e ilk ilahi
mesaj›n Hira Da¤›’nda gelmesi, Arafat
Da¤›’n›n müslümanlarca kutsal say›lma-
s› ve Hz. Muhammed’in Allah kat›na ç›k-
mak için gö¤e yükselifli (miraç) ‹slamî
ö¤reti içerisinde bir da¤ kültünün (kut-
sal da¤-tepe) varl›¤› düflüncesini akla ge-
tirse de, bugün Anadolu ve Orta Asya
Türklü¤ünde var olan da¤a ç›kma, orada
dua etme, adak adama, kurban kesme
fleklinde ortaya ç›kan pratiklerin kayna-
¤›n›n ‹slamî de¤il, daha çok Gök Tanr›
‹nanc› kaynakl› oldu¤unu ve bu ba¤lam-
da ya¤mur duas› ritüeli içerisinde önem-
li bir unsur olarak yaflat›lan da¤ ögesi-
nin kült olarak günümüze kadar tafl›n-
m›fl bir de¤er oldu¤unu düflünmekteyiz.

Demirci Köyü’nde icra edilen ya¤-
mur duas› ritüelinin içeri¤inde yer alan;
okunan tafllar›n suya konulmas›, du-
adan sonra yemek yenilmesi ve yemek
art›klar›n›n bir k›sm›n›n tepelik yerde
b›rak›lmas› fleklindeki pratikler Eski
Türk Kültürü’nde var olan saç› gelene¤i-
nin günümüzdeki yans›malar›d›r. 

Saç›, genel olarak da¤›t›lan cans›z
nesnelere (yiyecek, içecek, bez gibi) veri-
len add›r. Saç›lar, öz itibariyle bir cins

kurban niteli¤i tafl›rlar (Kalafat
1999:118).

Türkler, ata ruhlar›n›, çeflitli fonk-
siyonlar üstlenmifl olan iyeleri, Tengri’yi
memnun etmek, r›zas›n› kazanmak, yar-
d›m›n› sa¤lamak, isteklerini ona kabul
ettirmek için kurban keseler ve saç› töre-
ni yaparlard› (Kalafat 1999: 117). Kur-
ban kesme Eski Türklerde önemli bir gö-
revdi. Hun baflbu¤lar› y›l›n beflinci ay›n-
da Lung-çeng denilen flehirde toplan›p
atalar›na, yer-su iyelerine kurban su-
narlard› (‹nan 1976: 180). 

Dede Korkut Kitab›’nda, evlat sahi-
bi olmak isteyen Dirse Han’›n, dile¤inin
gerçekleflebilmesi için attan ayg›r, deve-
den bu¤ra, koyundan koç kestirmesi; te-
pe gibi et y›¤d›r›p göl gibi k›m›z sa¤d›r-
mas›; açlar› doyurup ç›plaklar› giydir-
mesi, Türk Kültürü’ndeki saç› gelene¤i-
nin bir örne¤i olarak yer almaktad›r (Er-
gin 1989: 81).

Ya¤mur (su), bolluk ve bereketi ifa-
de eder; onsuz hayat sürdürülemez. Ta-
biat›n yeniden canlanmas›, ekinlerin bü-
yümesi, hayvanlar›n yetifltirilebilmesi
hep ona ba¤l›d›r. Özellikle göçebe yafla-
yan ve hayvanc›l›kla u¤raflan Eski Türk-
ler için hayat›n en vazgeçilmez temel un-
surudur su.

“Altay Türkleri’nin yarat›l›fl desta-
n›nda; her fleyden önce, hiçbir fley yok-
ken, yaln›z Kara Han’la su vard› denili-
yor. O kozmogoniye göre, bütün âlem su-
dan yarat›lm›flt›r. Su evrenin ilk madde-
sidir. Cengiz devrinde su kutsal oldu¤u
için çamafl›rlar, kaplar su ile y›kanmaz-
d›. Çamafl›rlar kirlenince at›l›rd›, kaplar
otlarla temizlenirdi. Cengiz yasas›na gö-
re suya bevleden adam idam edilirdi”
(Gökalp 1990: 41).

Samsun’da icra edilen ritüelin bir
bölümünü oluflturan tafllar›n suya b›ra-
k›lmas› prati¤i, bir çeflit suya saç› verme
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olay› olarak de¤erlendirilebilir. Bu flekil-
de ya¤murun özünü oluflturan suya ha-
kim su iyesinden yard›m temenni edil-
mifl olmaktad›r. Çevre halk›ndan topla-
nan paralarla al›nan yiyeceklerin kat›-
l›mc›lara ikram edilmesi ve k›r›nt›lar›-
n›n da tabiattaki hayvanlar›n istifade et-
meleri düflüncesiyle tepelik yerde b›ra-
k›lmas›, birer saç› örne¤idir. Yine du-
adan önce kurban kesiminin gerçekleflti-
rilmesi ve kurban etinin kat›l›mc›lara
ikram edilmesi de bir saç› örne¤i olarak
görülmelidir. Bütün bu uygulamalar
Türk Kültürü’nde var olan saç› gelene¤i-
nin günümüzdeki varyasyonlar›d›r. 

Dua günü kad›nlar›n siyah örtülere
bürünmesi; elbette üzüntülü olduklar›,
bir beklenti ve telafl içerisinde bulun-
duklar› günde, iç dünyalar›n›n d›fla vu-
rumu olarak görülebilir. Ancak Türk
Kültür Tarihi iyice irdelendi¤inde görü-
lecektir ki, bu hal dili, Türklerin yaflan-
t›s›n›n bir parças› durumundad›r. Çün-
kü, Türklerde yas, matem, ayr›l›k ve
hüznün bir ifadesi olarak karalara bü-
rünme gelene¤i mevcuttur. Dede Korkut
Kitab›’nda da özellikle yasl› kad›nlar›n
aklar› ç›kar›p karalar› giyindiklerinden
çokça bahsedildi¤i (Ergin 1989: 131) gö-
rülmektedir.

Ritüelin bütünlü¤ü içerisinde ele al-
maya çal›flt›¤›m›z tafl, da¤, kurban, saç›,
karalara bürünme gibi unsurlar›n dinî
motiflerle süslenmifl Türk Kültürü’ne ait
ögeler oldu¤unu söylemek mümkündür.
Medeniyetler de¤iflse bile özde var olan
duygu ve inançlar›n veya kültürel olgu-
lar›n kolay kolay de¤iflmedi¤i bir gerçek-
tir. Buradaki pratiklerin, Türk Kültü-
rü’ne ait eski ögelerin elbise de¤ifltirmek
suretiyle günümüze uyarlanm›fl biçimle-
ri oldu¤unu söyleyebiliriz.
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