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An Anatolian Folk Game Related to Rain Prayers: “Çömçeli Gelin”
“Çömçeli Gelin”: Un jeu lié à la prière pour la pluie en Anatolie
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ÖZET
‹slamiyet öncesi dönemde, tabiî afetleri Tanr›’n›n bir cezas› olarak kabul eden insano¤lu; korunmak
için bir tak›m ayin ve törenlere baﬂvurmuﬂtur. Mitolojiden efsaneye, inan›ﬂlardan törenlere kadar halk kültürü ile ilgili örnekler incelendi¤inde, temelinde sebebi bilinmeyen tabiat güçlerine karﬂ› bir mücadele ve temenninin yer ald›¤› görülür.
Ya¤mur duâs› için yap›lan pratikler de bunlardan biridir. Geçimini daha çok çiftçilikle sa¤layan Anadolu insan›, mevsimin kurak geçti¤i dönemlerde, yeniden ya¤murun ya¤mas› için bir tak›m tören ve uygulamalarla Tanr›’ya niyazlarda bulunmuﬂtur.
Biz, bu geleneklerden sadece “çömçe gelin” oyunu üzerinde duraca¤›z. Anadolu ve Türk Dünyas›nda de¤iﬂik isimlerle oynanan bu oyunun; efsanesi, Eski Türk inanc›yla ilgisi, seyirlik oyunlar› içerisindeki yeri,
âyin olarak de¤erlendirilmesi ve oyunda söylenen tekerlemeler örneklerle, mukayeseli olarak verilecektir.
Anahtar Kelimeler: oyun, tören, dua, inan›ﬂ, ya¤mur.
ABSTRACT
Human being who considered natural disasters as God’s revenge, used religious services or rites. When
the examples of folk culture, from mitology to legend, are investigated it is seen that they are basically a fight
and desire against the unknown powers of the nature.
Practices performed for rain prayer are among one of them. Anatolian people, most of whom were farmers, prayed God in dry (arid) times in various rites to provide rain.
We will dealth with only the game of “çömçeli gelin/bride with ladle”. The legend, it’s relation with Old
Turkish belief, it’s position in traditional games, it’s evaluation as a rite and phrases and words in the game
will be given comperatively.
Key words: game ceremony, rite, prayer, belief, rain.

Geçmiﬂ dönemlerde, tabiat›n s›rr›n›
çözemeyen insano¤lu, zamanla ortaya ç›kan tabiî afetleri (deprem, sel, f›rt›na,
kurakl›k, ay-güneﬂ tutulmas› vs.) Tanr›’n›n bir cezas› olarak addetmiﬂ ve korunmak için bir tak›m ayinlere, törenlere baﬂvurmuﬂtur. Bugün, ‹slâmî bir kisveye bürünmüﬂ olarak yaﬂat›lan bu törenlerin temelinde Eski Türk inan›ﬂlar›

yatmaktad›r. Mitolojiden efsaneye, inan›ﬂlardan törenlere kadar halk kültürü
ile ilgili örnekler incelendi¤inde, temelinde sebebi bilinmeyen tabiat güçlerine
karﬂ› bir mücadele ve temenninin yer ald›¤› aç›kça görülür.
‹ﬂte, bunlardan biri de ya¤murun
ya¤mad›¤›, kurakl›¤›n uzun süre devam
etti¤i zamanlarda, yeniden ya¤mur ya¤-
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d›rmak için yap›lan tören ve pratiklerdir. Atl›-göçebe hayat› yaﬂayan, geçimini
daha çok tar›m ve hayvanc›l›¤a ba¤l› olarak devam ettiren Türk insan› için ya¤mur oldukça önemlidir. Ya¤mur bolluktur, berekettir, hayatt›r, yaﬂamakt›r, varolmakt›r. Onun için ya¤murun ya¤mamas› felakettir ve önlemek için Tanr›’ya
(Allah’a) farkl› ﬂekillerde duâlar edilir,
niyazlarda bulunulur.
Türk kültüründe, ya¤mur ya¤d›rmak için bir k›sm› dini, bir k›sm› geleneksel olmak üzere birbirinden farkl›
birçok tören ve uygulamalar›n yap›ld›¤›n› görmekteyiz. Bunlardan baz›lar›n› ﬂu
ﬂekilde s›ralayabiliriz:
* Üç gün oruç tutulur. (Ankara)
* Mevlit okutulur.
* Mezarl›klarda dua edilir. (Kayseri)
* Toplu halde ya¤mur duas› yap›l›r. (Bir
çok yerde)
* Çömçe gelin oyunu oynan›r. (Bir çok
yerde)
* Ya¤mur duas›nda kullan›lmak üzere
de¤iﬂik ﬂekillerde taﬂ veya kum toplan›r. (Ankara, Elaz›¤, Konya, Uluborlu,
Isparta, Tekirda¤, Denizli)
* Hocalardan biri, gizlice k›rk bo¤umlu
filiz bulup, filizin gözlerinden her birine birer kere “Yasin” sûresini okur.
(Konya)
* Henüz tomurcuk halindeki sö¤üt a¤ac›ndan bir tomurcuklu dal kesilip, bu
tomurcuklar›n her birine bir duâ
okunduktan sonra akarsuya b›rak›l›r.
(Elaz›¤)1
* Irmaktan veya dereden al›nan k›rk tane çak›l taﬂ›na, k›rk “Yasin” okunarak
suya at›l›r. (Sivas)
* Birden fazla kar›s› olan kimselerin
ayakkab›lar› suya ›slat›l›r. (Mersin)
* ‹ki evli olan bir adam›n han›mlar›ndan
birinin evinden sacaya¤› çal›narak suya at›l›r. (Osmaniye)
http://www.millifolklor.com

* Yeni evliler zorla suya bat›r›l›r. (Böylece, bu gibilerin temizlikleri sa¤lanm›ﬂ
olur). (Mersin)
* Herhangi bir kelle al›n›p, üzeri yazd›r›larak hocaya okutulur. Sonra bir ip
tak›larak “Sab›n Çay›”na ›slat›l›r. (Osmaniye)
* Ölmüﬂ bir kâfirin kafas› suya at›l›r.
(Sivas)
* Bir at baﬂ› yaz›larak, akarsuyun içine
at›l›r. (Osmaniye)
* Tuz kavrularak suya at›l›r. (Mersin)
* Suda kaplumba¤a ›slat›l›r. (Mersin)
* Ma¤aradan bir tavuk al›narak suya
at›l›r. (Sivas)
* Sal a¤ac› suya at›l›r. (Sivas / Hafik)
* Mezar tahtas› suya at›l›r. (Sivas)
* ‹çinde ölü taﬂ›nan sal (tabut) suya bat›r›l›r. (Mersin)
* Çoban, sopas›n› suya sokar. (Sivas)
* Ya¤mur ya¤arken bir demir parças› soka¤a, ya¤murun alt›na konur. Bu,
ya¤murun bol ya¤mas› gayesiyle yap›l›r. (Sivas)
* At kafas›na duâ yaz›l›r. (Konya, Ankara, Denizli)
* Yerden akrep ç›kar›l›p, kuyru¤undan
sak›zl›k a¤ac›na as›l›r. (Osmaniye)
* Y›lan, canl› canl› veya öldürülerek yak›l›r (Azerbaycan, Osmaniye, Kayseri
vs.)
* Ebe taﬂ› oyunu oynan›r. (Kayseri)
* Çocuklar›n toplan›p, evlerden toplad›klar› yiyecekleri pilav piﬂirip yemesiyle ya¤mur ya¤aca¤›na inan›l›r.
(Kayseri) (ACIPAYAMLI 1963: 4-6;
BURAN 1992: 165-175; FINDIKÇI
1983: 18; GÖKBEL 1998: 129; GÜNEY
1983: 14-15; NEB‹O⁄LU 1982: 11-12)
* Baﬂkurdistan ve Kazakistan’da ise
“Karga Butkah›” töreni yap›l›r. (ALPTEK‹N 2000: 35)
* Azerbaycan’da:
a) Bir gülle ile, ölmüﬂ adam›n kabrin-
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den taﬂ toprak getirilip suya at›l›r.
(Yüre¤i yan›k olan bu kiﬂinin yüre¤ini so¤utmak için, gökyüzü ac›y›p
ya¤mur gönderebilir düﬂüncesi ile.)
b) Anas›, k›z› ve kendi dul olan bir kad›n›n ocak taﬂ› çal›n›p suya at›l›r.
c) Tohumluk bu¤daydan hedik piﬂirip
sacda kavurarak, ﬂehit olmuﬂ bir insan›n kabrinden taﬂ götürüp sacda
k›zd›r›l›r.
d) Kaplumba¤a, aya¤›ndan as›l›r.
e) Baltan›n a¤z› yukar›ya çevrilir.
(AHUNDOV 1978: 432-433)
* Türk Dünyas›n›n hemen hemen her
bölgesinde gördü¤ümüz çeﬂitli türbeler ziyaret edilir.
Ayr›ca, bu tür iﬂlemler yap›lmadan,
bir tak›m hal ve hareketlere bak›larak
da ya¤murun ya¤›p ya¤mayaca¤› anlaﬂ›l›r. E¤er:
* Kuﬂ, suyun içinde oynarsa,
* Ar›lar aniden kovanlara dönerse,
* Keçi kuyru¤unu zamans›z olarak dikerse,
* Tavuk bitlenip, yerde sürünürse ya¤mur ya¤acak demektir. (FINDIKÇI,
1983: 18)
* Aç›k ve rüzgârs›z bir havada yere dik
olarak ve ateﬂ üst k›sma gelecek ﬂekilde bir sigara konur. E¤er sigaran›n duman› havaya do¤ru ç›karsa ya¤mayacak, yere paralel giderse ya¤acakt›r.
(Osmaniye)
Biz, bu törenlerden sadece, daha
çok çocuklar taraf›ndan oynanan “Çömçeli Gelin” oyunu üzerinde duraca¤›z. Bu
oyuna Biﬂkek’te, Ah›ska Türkleri aras›nda “kepçe hatun”; Türkistan’da “sust hat›n”, “süt hat›n”, “çele hat›n”; Türkmenler aras›nda “syuyt gazan”, “syuyt hat›n”; Tacikler aras›nda “sust mama”,
“sust hat›n”, “aﬂa¤lan”; Sürhanderya’da
“boz hat›n”, “sust hat›n”; Kaﬂkaderya’da
“söz hat›n”, “ceyle kazak”; Türkistan
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ﬂehrinde “çele hat›n”, “kösem kösem”,
“sûr hat›n” (KOCAR 1991: 239); Da¤›stan’da “gudu gudi”, “paﬂapay”; MusulKürkük’te “çemçele k›z”(Araz 1995: 146);
Yugoslavya’da “demir dodele” (HAFIZ
1982: 245); Anadolu sahas›nda ise; “bodi
bodi”, “bodi bostan”, “cici ana”, “çal› gezme”, “çaput adam”, “çomça gelin”, “çömçe/li gelin”, “çullu kad›n”, “dodu”, “dodi
dodi”, “eﬂek gelin etme”, “gelin gok”, “gode gode”, “godi godi”, “godu godu”, “göde
göde”, “hucrik”, “kelis”, “kepçe kad›n”,
“kepçe gelin”, “kepçecik”, “m›lla (molla)
potik”, “ümmül gays” (Suriye Araplar›nda), “ya¤mur duâs›”, “ya¤mur gelin” vs.
gibi isimler verilir. (ALPTEK‹N 2000:
30; ACIPAYAMLI 1963: 25, ARAZ 1995:
146; BAﬁARAN 1993: 66)
Çocuklar taraf›ndan oynanan
“çömçeli gelin” oyunu, genellikle üç
aﬂamaya ba¤l› olarak gerçekleﬂtirilir: 1.
Haz›rl›k, 2. Oyunun oynanmas›, 3. Toplanan yiyeceklerin piﬂirilip yenmesi.
1. HAZIRLIK: Havan›n kurak gitti¤i, ya¤murun hiç ya¤mad›¤› günlerde
köyün / mahallenin çocuklar› bir araya
gelerek “çömçeli gelin” oynamaya karar
verirler2. A¤açtan yap›lm›ﬂ büyük bir
kepçenin baﬂ› ile sap›n›n birleﬂti¤i yere
çapraz olarak bir de¤nek ba¤lanarak kol
yap›l›r. Buna bir k›z çocu¤unun elbisesi
giydirilir, baﬂ k›sm›na da baﬂörtüsü ba¤lanarak âdeta bir gelin canland›r›l›r. Baz› bölgelerde (Kilis, Sivas, Trabzon) çocuklar, bir de¤ne¤in ucuna süpürge veya
çömçe (kepçe) ba¤larlar. Buna bir elbise
giydirip, yüz olarak kabul edilen k›sm›na, kömür ile kaﬂ, göz ve a¤›z yaparlar.
(ACIPAYAMLI 1963: 24; ﬁEKERC‹
1983: 22) “Çömçe gelin”i çocuklardan biri (oyunu yöneten) eline al›r, yan›ndakilerden birkaç› da toplanan yiyecekleri
koymak üzere ellerinde torba, sitil (çingil, madeni kap), heybe vs. taﬂ›r.
http://www.millifolklor.com
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Adana’da bu oyunun farkl› ﬂekilleri
de dikkat çekmektedir: Ya¤mur duas›na
kat›lan bütün çocuklar, önce “bödü” ad›
verilen bir büyük kukla yaparlar, üzerlerine eski, yamal› elbiseler giyerler, üstüne yeﬂil yaprakl› a¤aç dallar› sararlar;
“bodi bodi” diye ba¤›rarak bütün köyü
gezerler veya bütün köylüler toplan›p bir
k›z ile erkek seçerler. Bunlar, gelin güvey gibi giydirilip süslenir. Bütün köylü,
gelin ve güveyi kap› kap› gezdirerek evlerden bu¤day, pirinç, bulgur vb. yiyecekler toplarlar. Bu¤day veren ev sahibi,
gelinle damad›n üstüne bir çomça su döker. Gelin k›l›¤›na giren kiﬂiye “çomçal›
gelin” ad› verilir. (ARTUN 1995: 161)
Dikkat edilirse, burada “çömçeli gelin”i
bir insan canland›rmaktad›r. Ayn› durumu Osmaniye’de de görmekteyiz. Burada da “tilki” k›l›¤›na giren çocuk, kap›
kap› dolaﬂt›r›l›r. (ARTUN 1995: 161) Ürgüp’te, yoksul k›zlar aras›ndan seçilen
bu kiﬂiye “ya¤mur gelin” ad› verilir.
(www.amatorce.de/yadatasi.htm) Kosova’da “demir dodole” ad› verilen bu oyunda; bir çocuk (genellikle çingene çocu¤udur), a¤aç dallar›yla bezenerek ev ev dolaﬂt›r›l›r. (HAFIZ 1982: 245) Sirderya’da
ise bu oyun, kad›nlar taraf›ndan oynan›r
ve ihtiyar ﬂeklinde bir kukla-bebek taﬂ›n›r. (KOÇAR 1991: 239)
Ayr›ca bu oyun, içine et doldurulan
sele ile (Sivas); baﬂa yerleﬂtirilen pöstekinin üzerine yufka sac›, sac›n üzerine oklava ve bir parça ya¤ konularak3 (Çank›r›); kalbur, le¤en, çan taﬂ›yarak (Mersin);
çocuklardan birinin baﬂ›na tencere yerleﬂtirerek (Konya); anas›n›n ilki olan bir
çocuk, eski bir has›ra sar›l›p, baﬂ›na bir
tencere konarak (Bal›kesir); “kepçecik”
ad› verilen çocu¤u dolaﬂt›rarak; içinde su
ve kurba¤an›n oldu¤u bakrac› dolaﬂt›rarak (Ayanc›k, Sinop); yaﬂl› bir eﬂe¤e, yaﬂl› bir kad›n›n gelinlik elbisesini giydirip,
http://www.millifolklor.com

üzerine fakir bir k›z çocu¤u bindirdikten
sonra, baﬂ›na içi kurba¤a dolu olan bir
sele yerleﬂtirilerek (Çorum) vs. de oynanabilir. (ACIPAYAMLI 1963: 26-33)
Türkistan’›n Sürhenderya taraf›nda ise oyuna erkekler de kat›l›r ve kad›n
k›l›¤›na giren bir erkek, ev ev dolaﬂt›r›l›r. (KOÇAR 1991: 240)
2. OYUNUN OYNANMASI: Haz›rlanan bebe¤i taﬂ›yan çocuk en önde olmak üzere, bütün çocuklar toplu halde,
kap› kap› dolaﬂarak, her evin önünde,
hep bir a¤›zdan “çömçeli gelin tekerlemesi”ni söylerler:
“Çömçeli gelin çöm ister
Bir kaﬂ›c›k ya¤ ister
Ya¤ verenin o¤lu olsun
Bulgur verenin k›z› olsun
Teknede hamur
Tarlada çamur
Ver Allah’›m ver
Bir sulu ya¤mur” (Kadirli/Osmaniye)4
***
“Hot bodi bodi
Anan baban neden öldü
Bir kaﬂ›c›k sudan öldü
Tarlalar yar›k yar›k
Çiftçilerin beli bükük
Yerden bereket
Gökten ya¤mur
Ver Allah’›m ver
Sicim gibi, sulu sulu ya¤mur” (Kozan/Adana, ARTUN 1995: 160)
***
“Bodi bodi neye
Bodi, bir kaﬂ›c›k suya
Bodi, ya¤mur k›z› ya¤ ister
Balta, kürek, bel ister
Üç koyun kurban ister
Ver Allah’›m ver sulu sulu ya¤mur...”
(Adana, ARTUN 1995: 161)
***
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“Godi godiyi gördün mü
Godi’ye selam verdin mi
Godi burdan geçerken
Bir tas suyun verdin mi
Ver Allah’›m ver, bir sürü ya¤mur”
(Kars, KALAFAT 1995: 114)
***
“Çemçe gelin cem ister
Allah’tan ya¤mur ister
Verene o¤lan ister
Vermeyene k›z ister” (Bitlis, KALAFAT
1995: 114)
***
“Çömçeli gelin çöm ister
Bir kaﬂ›c›k ya¤ ister
Un verenin o¤lu olsun
Tuz verenin k›z› olsun
Ver Allah’›m ver sulu sulu ya¤mur
Erik erik
Yerler yar›k
Ya¤mur ya¤mazsa
Çifçilerin beli k›r›k
Ver Allah’›m ver sulu sulu ya¤mur
Kad› karadan gelir
Ya¤mur sisten gelir
Gökte rahmet, yerde bereket
Ver Muhammet’e Salavat
Ver Allah’›m ver sulu sulu ya¤mur (Kadirli, AL 1996: 98)
***
“Mörmürce¤im mör ister
Gaﬂ›h gaﬂ›h ya¤ ister
Sar› ine¤in ya¤›nnan
Kara tavu¤un yumurtas›nnan
Ver Allah’›m ver
Bir sesli ya¤mur” (Erzurum, ACIPAYAMLI 1963: 21)
***
“Çömçe gelin ne ister
Çömçe gelin su ister
Ver Allah’›m ver
Ya¤mur ile sel
Koç koyun kurban
Göbekli harman
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Yaz ya¤muru yalanc›
Gâvur k›z› dilenci
Bir bu¤day› beﬂ etmiﬂ
Altm›ﬂ kazan aﬂ etmiﬂ
Ver Allah›m ver
Ya¤mur ile sel
Koç koyun kurban
Göbekli harman” (‹NAN 1987: 480)
***
“Eﬂek gelin olur mu, olur mu
Yer ya¤mursuz olur mu, olur mu
Kurban susuz olur mu, olur mu
Yer yar›ld› yaﬂ ister
Ufac›klar aﬂ ister
Ekin bol olsun, bol olsun
Madramazlar›n gözü kör olsun” (Çorum,
ACIPAYAMLI 1963: 31)
***
“M›lla potik ne ister
Allah’tan ya¤mur ister
Çiniden kavurma ister
Küpten de bulgur ister” (GÖKTAﬁ 1996:
72-73)
***
“Mutfakta hamur
Tarlada çamur
Allah versin, ya¤s›n ya¤mur
Demir Dodole
Ya¤ olsun, bal olsun
Demir Dodole
‹çi somon bi asçere
Demir Dodole (HAFIZ 1982: 245)
Bu tekerlemelerin benzeri Azerbaycan’da “godu godu” ad›yla söylenirken,
Türkistan’da yerini “suv hat›n” tekerlemesine b›rak›r:
“Suv hat›n – sultan hat›n
Kölenkesi meydan hat›n
Suv hat›n – suvs›z hat›n
Köylekleri boz hat›n
Ya¤m›r ya¤s›n suv hat›n
Bu¤day piﬂsin suv hat›n
H›rman tols›n suv hat›n
Suv hat›n – suvs›z hat›n
http://www.millifolklor.com
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Havan› ya¤d›rgan suv hat›n
Bu¤day› bold›rgan suv hat›n
Elni toyd›rgan suv hat›n
Suv hat›n – suvsuz hat›n” (KOÇAR 1991:
239)
Tekerlemelerin hemen ard›ndan, ev
sahibi, çocuklar›n istedikleri; ya¤, bulgur, un, yumurta, kavurma, tuz vs. gibi
yiyeceklerden birini verdikten sonra, beraberinde gizlice getirdi¤i suyu çocuklar›n –özellikle de “çömçeli gelin”i taﬂ›yan
çocu¤un- üzerine döker. Ya¤murun çok
ya¤mas›n› isteyen hane sakinleri daha
fazla su dökerler. Su ile ›slanan çocuklar
kaç›ﬂarak baﬂka bir evin kap›s›na var›rlar, ayn› iﬂlem burada da tekrar eder.
Böylece bütün evler dolaﬂ›l›r.
3. TOPLANAN Y‹YECEKLER‹N
P‹ﬁ‹R‹LMES‹ VE DUÂ:
Mahallenin/köyün bütün evleri bu
ﬂekilde dolaﬂ›ld›ktan sonra, toplanan yiyecekler (k›yma, ya¤, bulgur, yumurta,
pekmez, ﬂeker, ekmek, dut kurusu, erik
vs.) yemek yap›larak yenir, ard›ndan
ya¤murun ya¤mas› için –baz› bölgelerde- dua edilir.
Buraya kadar olan k›s›mda, Anadolu hatta Türk Dünyas›nda, ya¤mur duâs› ba¤lam›nda “çömçeli gelin” oyununun nas›l oynand›¤›n› anlatt›k. ﬁimdi de
bu törenle ilgili dikkatimizi çeken bir tak›m özellikleri dile getirmek istiyoruz:
Bunlardan birincisi; “Niçin çömçeli
gelin? Yani, cinsiyet olarak niçin kad›n
–birkaç varyant hariç- seçilmiﬂ?” ‹kincisi; “Niçin gelin, yani nine de¤il, k›z çocu¤u de¤il, herhangi bir kad›n de¤il de gelin ve çömçeli gelin?”
Bu sorular›n cevab›n› Kadir KEÇEBAﬁ ﬂöyle aç›kl›yor: “Bilindi¤i gibi toprak anad›r. ‹slâm inanc›na göre Hz.
Adem topraktan oldu¤u gibi, bütün canl›lar da topraktan yarat›lm›ﬂt›r. Toprak
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ana her zaman yüklüdür. T›pk› bir gelin
gibi her zaman do¤uma haz›rd›r. K›s›r
de¤il, do¤urgand›r. Tohum ondad›r. Beslenemeyen bir ceninin ana karn›nda do¤madan öldü¤ü gibi, ya¤murla beslenemeyen tohum da onun karn›nda ölür, çürür, yok olur. Tohumu saklamas› ve çimlenmesi bak›m›ndan hamile bir anaya
benzedi¤i gibi, onu beslemesi ve büyütüp
olgunlaﬂt›rmas› bak›m›ndan da müﬂfik
bir anneye benzer. Toprak ana, taﬂ›d›¤›
tohumu yeryüzüne ç›karabilmesi için do¤um sanc›lar› çekmektedir. Ona yard›m
edecek ebe ise ya¤murdur. Ya¤mur ya¤d›¤› zaman ise r›z›k do¤acakt›r. Bereket
do¤acakt›r. Topra¤›n bu do¤urma özelli¤i bir dedede, bir babada, bir ninede ve
bir genç k›zda olmad›¤› içindir ki, eskiler
çomçal› nine dememiﬂler, ‘Çomçal› Gelin’
demiﬂlerdir.” (KEÇEBAﬁ 1981: 15)
Çomça / çömçe ise büyük kazanlarda yemek piﬂirmeye ve da¤›tmaya yarayan bir araçt›r. Yani bollu¤un, bereketin, cömertli¤in iﬂaretidir. T›pk› toprak
gibi... Törende söylenen tekerlemenin ilk
m›sra› genellikle; “Çomçal› gelin çon ister / Çömçeli gelin çöm ister” ﬂeklindedir. Buradaki “çon” kelimesi anlams›z,
doldurma bir söz gibi düﬂünülse de;
“yumruluk” anlam›n› ifade eder. A¤ac›n
gövdesindeki “ur” gibi ç›k›nt› “çon”dur
veya k›r›k kol ve bacaklar›n e¤ri bitmesi
neticesinde ortaya ç›kan yumruluktur.
Hamile bir annenin görüntüsü de ayn›d›r. Böylece, “Çomçal› gelin çon ister”
m›sra› asl›nda; “Çömçeli gelin çocuk ister” anlam›n› taﬂ›maktad›r. Yani, “çömçeli gelin”, çocuk isteyerek, ço¤almay›,
üremeyi sa¤larken, toprak ana da ya¤mur isteyerek; ba¤r›nda saklad›¤› tohumlar› yeﬂertecek, tabiat› canland›racakt›r. (KEÇEBAﬁ 1981: 15)
Bu yönden “çöm” kelimesi de ayn›
ﬂekilde de¤erlendirilebilir. Çöm; “çimen-
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li, nemli toprak parças›; birkaç kiﬂinin
bir arada bulunmas›, toplant›” anlamlar›na gelmektedir. Nemli, çimenli toprak,
tabiat›n en canl› oldu¤u, bollu¤un, bereketin yaﬂand›¤› zamanda görülür. Nitekim, “toplant›” anlam› da bu kelimeyi
gayet güzel bir ﬂekilde aç›klamaktad›r.
‹ﬂte, yukar›daki aç›klamalar› teyid
eden ve “Neden Çömçeli Gelin?” sorusunu aç›klayan bir efsane... Efsane, Bitlis’te “Çümçe Gelin” ad›yla anlat›lmaktad›r:
[ÇÜMÇE GEL‹N EFSANES‹
Bitlis’in bir köyünde çok güzel bir
k›z yaﬂarm›ﬂ. Köyün bütün delikanl›lar›
bu k›za âﬂ›km›ﬂ. K›z›n gönlü de bir delikanl›daym›ﬂ. Ancak k›z›n babas› köyün
a¤as›, delikanl› ise orta halli bir çiftçi çocu¤udur. Delikanl›, k›z› babas›ndan ister, vermeyince de kaç›rmak zorunda
kal›r.
Bunlar, baﬂka bir köye gidip, orada
evlenirler. Ancak aradan aylar, y›llar
geçti¤i halde bu gelinin çocu¤u olmaz.
Gelin, üzüntüsünden o kadar zay›flar, o
kadar zay›flar ki, neredeyse kuru bir
a¤aca döner. Derdini içine döken gelin,
durumuna hep sabreder, kimseye bir ﬂey
söylemez.
O y›llarda, köyde bir kurakl›k baﬂ
gösterir. Halk, aylarca ya¤mur yüzü görmez. Bu gelin, baﬂ›na k›rm›z› bir puﬂi
(Bitlis’te örtü yerine kullan›l›r) örtüp, ellerini havaya kald›rarak koﬂmaya, Allah’tan ya¤mur istemeye baﬂlar. O anda,
sab›r içinde ﬂükreden bu gelin hürmetine
ya¤mur ya¤maya baﬂlar. O günden sonra köylüler bir daha kurakl›k çekmezler.
Bitlis’te bahar aylar› kurak geçti¤i
zaman, çocuklar, “Çümçe Gelin” ad›n›
takt›klar› a¤açtan bir bebek yaparlar. ‹ﬂte bu bebek, nerdeyse kuru bir a¤aca dönmüﬂ olan ve ya¤murun ya¤mas›na vesile
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olan gelin ve onun bebe¤e olan özlemi hat›ras›na yap›l›r.] (KINAY, 1995: 54-55)
Dikkat edilirse efsanede, gelinin baﬂ›na k›rm›z› bir puﬂi (örtü) örttükten
sonra duâya baﬂlad›¤› belirtilmektedir.
Örtünün ‹slâmiyetle ilgisi olmakla beraber, “k›rm›z›” rengin belirginlik kazanmas› tamamen Eski Türk inanc›na ba¤l›
olarak yorumlanabilir. K›rm›z›; gücün,
kuvvetin, sevincin, hürriyetin ve koruyuculu¤un sembolüdür. Altayl›larda ﬂaman kad›nlar k›rm›z› elbise giyerek, erkeklerden daha güçlü olduklar›n› ifade
etmeye çal›ﬂ›rlar. K›rm›z›, di¤er yönüyle
“koruyuculuk” vasf›na sahiptir. Lo¤usa
kad›n, “alkar›s›”ndan korunmak için baﬂ›na k›rm›z› baﬂörtüsü ba¤lar. Dü¤ünlerde, gelinin baﬂ›na örtülen k›rm›z› örtü
ile beline ba¤lanan k›rm›z› kuﬂakta da
ayn› düﬂünceler vard›r. Efsanede, baﬂ›na
k›rm›z› örtü ba¤layan gelin, hem kötü
ruhlardan korunmuﬂ hem de onlara karﬂ› güç kazanm›ﬂ olur. Böylece kötü ruhlara gâlip gelerek, yeniden ya¤murun
ya¤mas›n› sa¤lar.
Di¤er taraftan, bu efsanede de çocu¤u olmayan gelinin dile¤iyle, suya hasret topra¤›n dile¤i birlikte ele al›nm›ﬂt›r.
Gelin, üzüntüden zay›flay›p kupkuru
kald›¤› için a¤aca, hatta a¤açtan yap›lm›ﬂ olan çömçeye benzetilmiﬂtir. O halde, “çömçeli gelin” töreninde “çömçe”nin
seçilmesi tesadüfî de¤ildir. Eski Türk
inanc›ndaki “a¤aç kültü” ile ilgisi vard›r.
Bilindi¤i gibi “Yer-Su” kültüne ba¤l› olarak, Türkler aras›nda ormanlar ve baz›
a¤açlar kutsal say›lm›ﬂ “iye” kabul edilmiﬂ, baz› dilekler bu iyeler vas›tas›yla
Gök Tanr›ya iletilmiﬂtir. Onun için, bebek isteyen gelin ile su isteyen toprak,
a¤ac› arac› k›l›p Gök-Tanr›’ya dilekte
bulunmaktad›r. T›pk› çocu¤u olmayan
Yakut kad›nlar›n›n, “yuval›” kara çam
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a¤ac›n›n alt›na beyaz at derisini serip
dua etmeleri gibi. (‹NAN 1986: 64)
Bütün bu örneklerin d›ﬂ›nda, “çömçeli gelin” oyunu ile kurakl›¤›n yan›nda, k›s›rl›¤›n, çocuksuzlu¤un da dile getirildi¤i, tekerlemelerde de kendini göstermektedir:
“Ya¤ verenin o¤lu olsun
Bulgur verenin k›z› olsun”
Törende temel ö¤e, ya¤murun ya¤mas›, ya¤mura ba¤l› olarak teknelerin
hamurla dolmas›, susuzluktan çatlayan
tarlalar›n çamur haline gelmesi gibi istekler olsa da, ikinci bir temenni olarak
da çocu¤u olmayanlar›n bu arzular›na
kavuﬂmas› dile getirilmiﬂtir. Hatta, cinsiyet tercihi de vard›r: “ya¤ verenin o¤lu, bulgur verenin k›z›” olacakt›r. Böylece, “ya¤” erkek çocu¤unu, “bulgur” ise
k›z çocu¤unu sembolize etmektedir. Her
iki obje de tek baﬂ›na bir iﬂe yaramaz.
Ancak, ikisi birbirini tamamlayarak yemek haline getirilir. Bulgur; diﬂili¤in,
çoklu¤un, bollu¤un, bereketin sembolüdür, fakat ya¤s›z yeme¤i olmaz. Ayn› ﬂekilde ya¤ da yeme¤e tat, lezzet verir, fakat tek baﬂ›na yenmez. T›pk› kültürümüzde birbirini tamamlayan kad›n ile
erkek gibi. Birinin di¤erine üstünlü¤ü
yoktur.
Baz› tekerlemelerde, bunlar›n yerini un ile tuz al›r: “Un verenin o¤lu olsun
/ Tuz verenin k›z› olsun”. Bazen de; “Verenin o¤lu, vermeyenin k›z› olsun” denilerek, çocuklara verilen önem ifade edilir.
Di¤er taraftan, yukar›da da belirtti¤imiz gibi, “çömçeli gelin” oyunu, birçok
yönden Eski Türk inanc›yla yak›ndan ilgilidir. Her ne kadar ACIPAYAMLI, tekerlemelerdeki sözlerin ‹slâmî döneme
ait oldu¤unu söylese de (ACIPAYAMLI
1964: 249) Eski Türk inanc›yla büyük
benzerliklerin oldu¤u bir gerçektir. Bu
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törenin karﬂ›l›¤› olarak baz› yörelerde
kullan›lan “godu gudu / bodi / dodi” terimlerinin “Ya¤mur Tanr›s›” anlam›na
geldi¤ini söyleyen Ahmet CAFERO⁄LU,
bu konuda geniﬂ aç›klamalar yapar.
(ACIPAYAMLI 1964: 222)
Ayr›ca, “çömçeli gelin”i canland›ran
bebek/kukla, ﬁamanizmde görülen “ongon” veya “tös”leri hat›rlatmaktad›r. Konuyla ilgili olarak ‹NAN, ﬂu bilgileri verir: “Altayl›larda tös-töz, Yakutlarda
tangara, Uranhalarda eren, Mo¤ol –
Buretlerde ongon denilen put-fetiﬂler
vard›r. Bunlar, keçeden, paçavralardan,
kay›n a¤ac› kabu¤undan yap›l›r. Bir k›sm› çocuklar›n oynad›klar› bebeklere benzerler.... Ava veya önemli bir sefere ç›karken bu putlara saç› saçarlar ve a¤›zlar›na ya¤ sürerler. “ (‹NAN 1986: 42)
Bu özelliklerin hepsini “çömçeli gelin” oyununda da görmekteyiz. Bunlardan birincisi saç› gelene¤i. Asl›nda
“çömçeli gelin”in ve törene kat›lan çocuklar›n üzerine serpilen su, bir saç›d›r.
Di¤er taraftan, evlerden toplanan bulgur, un, ya¤, tuz, yumurta vs. gibi yiyecekler de saç› yerine geçer. Saç›; “Eskiden, muhtelif ola¤anüstü güçlere sahip
oldu¤una inan›lan iye ve ruhlara sunulan ve onlar ad›na, onlar›n r›zas›n› ve
yard›m›n› kazanmak için da¤›t›lan cans›z nesnelere / yiyecek, içecek, bez gibi verilen add›r.” (KALAFAT 1995: 111)
“Çömçeli gelin”in baﬂ›na su serpilerek, bir taraftan ya¤murun ya¤mas› canland›r›l›rken, di¤er taraftan da kötülüklerden, u¤ursuzluklardan, buradaki anlam›yla kurakl›ktan kurtulmak için bir
nevi kurban yerine geçen saç› saç›lmaktad›r. (Bugün, yola ç›kanlar›n ard›ndan
su döküldü¤ü gibi.) Dü¤ünlerde, gelinlerin baﬂ›na at›lan ve yine “cans›z kurban”
olarak nitelendirilen saç›, bu törende çocuklara verilen bulgur, ya¤, un, yumurta
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vs.ye dönüﬂmüﬂtür. Töslerin / ongonlar›n a¤z›na sürülen ya¤ ise, burada oyun
oynayan çocuklar›n eline verilmektedir.
Oyunla ilgili olarak söylenen tekerlemelerin baz›lar›nda, ya¤mur için sunulan cans›z kurbanlar›n (saç›n›n) d›ﬂ›nda
hayvanlar›n da kurban edilece¤i zikredilir ki, bunlar›n da Eski Türk inanc›yla
yak›ndan ilgili oldu¤u kanaatindeyiz.
ﬁamani Türkler, iﬂleri ters gidince, açl›k, kurakl›k vs. olunca veya dileklerinin
yerine gelmesini istediklerinde Gök ve
Yer Tanr›lar›na kurban keserler. Olumsuzluk yaﬂan›yorsa, Tanr›lar›n k›zm›ﬂ ve
toplulu¤a küsmüﬂ olaca¤›na inan›rlar.
Onu memnun etmek, bir nevi bar›ﬂ› sa¤lamak için, gönül almak için kurban keserler. Kurakl›k durumunda kurban kesilmesi, gö¤ün kurban istemesi, ﬁamanizmdeki bu düﬂünce ile ba¤daﬂt›r›labilir:
“Bodi, ya¤mur k›z› ya¤ ister
Balta, kürek, bel ister
Üç koyun kurban ister”
***
“Koç koyun kurban
Göbekli harman”
***
“Gök gö¤ün gurban ister
Göbeklice harman ister.” (ARTUN
1995: 162)
Ayr›ca, Adana’da halk ,ya¤mur duas› için “Bo¤a Dede” türbesini ziyaret
ederek, orada bo¤a kurban ederler. Halk
aras›nda yayg›n olan bir inan›ﬂ da kurban ile ya¤mur aras›ndaki ilgiyi kuvvetlendirmektedir: Bu inan›ﬂa göre; kesilen
kurbandan sonra mutlaka ya¤mur ya¤ar
ve kurban›n kan›n› temizler.
“Çömçeli gelin” töreninde söylenen
tekerleme, asl›nda bir duâd›r. Ya¤murun ya¤mas›, teknelerin hamurla, tarlalar›n çamurla dolmas›, çocu¤u olmayanlar›n çocuk sahibi olmas› vs. için yap›lan
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bir çeﬂit manzum duâd›r. Eski Türk
inanc›nda ve bu inanc›n bozulmuﬂ ﬂekli
olan ﬁamanizmde de, ﬂamanlar›n yapt›¤› duâlar genellikle manzumdur.
Ancak, bu oyunun Sûriye Araplar›nda “ümmül gays” ad›yla oynand›¤›n›
tespit eden ‹NAN, “çömçeli gelin”i ﬁamani Türklerin “tös”lerine benzetse de;
“Galiba bu âdet, ileri Asya’n›n pek eski
yerli zürra bir kavminden kalma bir âdet
olsa gerek. Bu âdete dair bütün Anadolu,
Suriye, Irak ve Azerbaycan âdetleri toplan›rsa, ihtimal ki bu merasimin eski dini ﬂekli tayin edilebilir,” der. (‹NAN
1987: 485)
“Çömçeli gelin” oyunu, bir baﬂka yönüyle, halk temaﬂas› içerisinde, köy seyirlik oyunlar›na ba¤l› olarak da de¤erlendirilebilir. Törende, her ﬂeyden önce
bir taklit vard›r. A¤açtan/kepçeden yap›lan bebekle bir gelin canland›r›l›r. Di¤er taraftan Türkistan’›n Sürhanderya
taraflar›nda düzenlenen ya¤mur ça¤›rma törenine erkekler de kat›l›r ve birine
kad›n elbisesi giydirilerek ev ev dolaﬂt›r›l›r. (KOÇAR 1991: 240) Bilindi¤i gibi,
seyirlik oyunlar›nda da genellikle oyuncular erkektir ve kad›n rollerini de rahatl›kla canland›rabilirler.
Osmaniye’de ise, çocuklardan biri
tilki k›l›¤›na girer ki, bu da seyirlik
oyunlar›n›n önemli bir unsurunu teﬂkil
eder. Bu tür oyunlarda sadece insanlar
de¤il, yeri geldi¤inde hayvanlar ve eﬂyalar da taklit edilir.
Serpilen su ile de ya¤murun ya¤mas› taklit edilir. Karagöz, ortaoyunu vs.
gibi seyirlik oyunlar›nda gördü¤ümüz
tekerleme, bir baﬂka ﬂekliyle burada da
söylenmektedir.
Sonuç olarak, Türk kültüründe suya verilen önem; kurakl›¤›n uzun süre
devam etmesi neticesinde, yeniden ya¤mur ya¤d›rmak için baﬂvurulan tören,
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duâ ve davran›ﬂlarla kendini göstermektedir. Türbe ziyaretleri, toplu duâlar,
taﬂlar›n muayyen sulara at›lmas› bunlar›n baﬂl›calar›d›r. Bu ba¤lamda gerçekleﬂtirilen “çömçeli gelin” oyunu ise, ya¤mur ya¤d›rma arzusunun d›ﬂ›nda; eski
Türk inanc›n› yaﬂatma, çocu¤a verilen
önemi dile getirme ve Türk seyirlik
oyunlar› ile ilgisi bak›m›ndan dikkate
de¤er önemli bir törendir.
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NOTLAR
1

2

3
4

Bu bilgiler, Elaz›¤’da ikâmet etmekte olan Ahmet
ÖZTÜRK’ten al›nm›ﬂt›r. Ortaokul mezunu olan
ÖZTÜRK, 58 yaﬂ›nda ve emeklidir.
Bu oyunun oynanmas›, büyükler taraf›ndan da
bizzat istenir.
Bunu taﬂ›yan çocu¤a “ya¤mur gelini” denir.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ikamet etmekte
olan Süheyla ﬁ‹MﬁEK’ten derlenmiﬂtir. Okuma
yazmas› olmayan ﬁ‹MﬁEK, 56 yaﬂ›nda ve ev
han›m›d›r.
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