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Türk kültür ve edebiyat tarihi, her
bak›mdan oldu¤u gibi dualar konusunda
da çok zengin ve çeflitli malzemeye sa-
hiptir.

Dualar, yarat›c› ile kul aras›ndaki
münasebeti sa¤layan sözlerdir. Dolay›-
s›yla tarihi, insanl›k tarihiyle paraleldir.

Türk kültür tarihinde yüzy›llar bo-
yunca muhtelif konularda, manzum ve
mensur olmak üzere pek çok dua örnek-
lerinin teflekkül etti¤i görülmektedir.
Do¤rudan do¤ruya ferdî ve edebî mah-
sullerin d›fl›nda bunlar›;bir meslekle,ta-
rikatla, gelenekle, s›hhatle, dînî, içtimaî 

bir vâk›ayla vs. ile ilgili olarak gül-
banklar, ya¤mur duas›, yatak duas›,
mevlit duas›, aflure duas›, nazar du-
as›,hac› duas›, mektep duas›, kitap du-
as›, bir ifle bafllama duas›, çevirgel duas›, 

Battal-name duas›, H›z›r duas›, ha-
tim duas›, kay›t duas›, yeni ay duas›,
ezan duas›, hatime duas›,esnaf duas›,
kadeh duas›, yemek duas› vs. gibi tasnif
etmek mümkündür (Çelebo¤lu, 1983,
154; Çelebio¤lu 1987, 95)

Türk edebiyat›n›n her flubesindeki
çeflitli eserlerde münacaat ad› alt›nda
karfl›m›za ç›kan bu dualar, Türk folklor
tarihinde de oldukça zengin olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r.

Dualar› alk›fl ve karg›fllarla akraba
niteli¤inde söz kal›plar›ndan sayan
P.N.Boratav,Türk kültüründeki alk›fl ge-
lene¤inin, ‹slâm dininin etkisiyle duala-
ra dönüfltü¤ü fikrindedir(Boratav, 1969,
169). Çeflitli törenlerde ve çeflitli vesile-
lerle söylenen bu dualar bafllang›çta,
kayna¤› sebebiyle Arapça söylenmifltir.
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Ancak,Türk insan›, bu dualar› kendi di-
linde ve türlü söz kal›plar›yla süsleyerek
kendini daha güzel ve tesirli olarak ifade
etmeyi bilmifltir.

Yatarken söyledi¤i;
Yatt›m Allâh kald›r beni
Rahmetine dald›r beni
Can bedenden ayr›l›nca
‹man ile gönder beni (Çelebio¤lu

1987, 97)

Gusul abdesti al›rken söyledi¤i;
Gusl ettim gusl için
Guslüm ibadet için
‹badet Allâh için
Mazmaza istinflak
Cemi cümle bedenim pir ü pak
Say›lmaz saç›mdan 
Yirmi t›rna¤›mdan
Otuz iki diflimden
Cemi cümle bedenimden pir ü pak

(1)
fleklindeki bu dualar,Türk insan›-

n›n iman, duyufl ve düflüncesiyle beraber
sanat›n› da ifade etmektedir.

Türk insan›n›n mizah anlay›fl›n› da
ayn› mealde söylenmifl,flu duada görmek
mümkündür.

Mazmaza istinflak
Her yat›flta bir uflak (2)

Bütün folklor ürünlerinde oldu¤u
gibi dualar›n yarat›c›lar›n›n da halk kül-
türünü benimsemifl sanatç›lar, hatta ho-
calar oldu¤unu unutmamak lâz›md›r.

Bu tür eserlerin ‹slâm dini kaynak-
l› oldu¤unu biliyoruz. Ancak baz›lar›nda
çok eskiden Türklerin Müslüman olma-
dan evvelki dinlerinin kal›nt›lar›n› da
görmek mümkündür.‹lk ay görüldü¤ün-
de genellikle “Ay gördüm Allâh” fleklinde
bafllayan flu dualar bunlara örnek olarak
kabul edilebilir.

Ay gördüm Allâh
Amentü Billâh
Nuru yüzüme
fievki gözüme
Dökülsün günahlar›m
Huri k›z›na (3)

Ay gördüm Allâh
Amentü Billâh
Ay mübarek
El-hamdülillâh (4)

Bu dualar, çok k›sa ve yo¤un söz ka-
l›plar›d›r. Türk dilinin zengin anlat›m›
bu söz sanatlar›nda aç›kça görülür. Du-
alar›n söylenmesinin as›l sebebi flüphe-
siz,Tanr›’ya yalvarma ve isteklerini te-
sirli bir biçimde bildirmektir. Ne kadar
güzel dua edilirse o kadar tesirli olur fik-
ri, dualardaki sanat› en iyi flekilde aç›k-
lar.

Bu dualar›n flakaya yönelik çeflitle-
ri de vard›r.P.N.Boratav,bunlar› “dua
taklidi e¤lendirici sözler” olarak tan›m-
lamaktad›r. (Boratav, 1969,144) Yemek
dualar›nda,durumun elveriflli olmas› ba-
k›m›ndan bu çeflit, oldukça genifl yer tu-
tar.

Türk milletinin hayat tarz›n›, fikir
dünyas›n›,zevklerini ve mizah gücünü
yans›tan anonim ürünlerden biri de ye-
mek dualar›d›r. Yeme¤in bitiminde oku-
nan bu dualar,ezberlenmesi kolay, yer
yer bozuk küçük manzumelerdir.

Genellikle “Yarabbî çok flükür, El-
hamdülillâh, ziyade olsun” gibi k›sa flü-
kür sözlerinden oluflurlar. Nisbeten da-
ha uzun olanlar “El-hamdülillâh, arts›n
eksilmesin, Allâh Allâh, amin” fleklinde
bafllar ve dualar›n kabulü için “el-Fati-
ha” sözleriyle biter.

Yemek dualar›n›n en dikkati çeken
hususlar›ndan birisi de güldürücü, e¤-
lendirici mahiyetteki dualard›r ki örnek-
leri oldukça fazlad›r.
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Tespit edebildi¤imiz örneklerden
hareketle yemek dualar›n› iki gruba ay›-
rabilmekteyiz.

1.Yemek dualar›
2.E¤lendirici yemek dualar›
E¤lendirici yemek dualar›,daha zi-

yade samimi ortamlarda söylenirler.
Maksat ev sahibini rencide etmek de-
¤il,ortam› daha samimi ve nefleli hâle ge-
tirmektir. Dua eden kifli, dualardaki ka-
l›plar› kullanarak yeni ürün meydana
getirir. Bunlar ço¤unlukla ya yemekten
doyulmad›¤›n›, ya da be¤enilmedi¤ini
ifade eden flaka nitelikli sözlerdir. Ayr›ca
yeme¤i pifliren ve kotaran kiflinin,sofra
sonras› hizmetleri de yapmas›n›n ayn›
üslûpta söylendi¤i sözlerdir.

Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz: ‹s-
lâm dininin baz› konu ve pratikleri,
Türk milletinin geçmiflten günümüze ta-
fl›d›¤› kendi öz kültürü ile bütünlefl-
mifl,kendi zevkine göre flekillenerek mil-
lî bir hâl alm›flt›r.Ayr›ca dinî konular›n
flartlar uygun oldu¤u ve yeri geldi¤inde
mizah konusu yap›ld›¤› da görülmekte-
dir.

I.
Yemek yedikten sonra dua tercüma-

n›
Bism-i flah Allâh Allâh
Yiyip yedirenlere,piflirip kotaranla-

r›n fahr› mezîd ola,bu gitti ganîsi gele.
Er,Hakk, Muhammed, Ali bereket vere,
ni’met-i Celîl bereket-i Halîl. Arts›n ek-
silmesin,tafls›n dökülmesin.On iki
imam, on dört ma’sûm-› pâk, H›z›r aley-
hi’s-selâm ganîyetli¤i direkât› gel-
sin.Nûr-› Nebi, Kerem-i Ali,pîrimiz Hün-
kâr Hâc› Bektâfl Veli efendimizin him-
meti bu sofraya üzerimize hâz›r nâz›r
ola.Lokma hakk›, cömertler demi,Bal›m
Sultan Efendimizin demine hû.(Tomar-›
Bektâfliyân, V.7a)

II
Bism-i flah Allâh Allâh. Bu gitti ga-

nisi gele. Hak, Muhammed, Ali berekât›-
n› vere. Yiyip yedirenlere piflirip kota-
ranlara nûr-› iman ve aflk u flevk ola.
Gitti¤i yerler gam ve gussa görmeye.
Hizmet sahipleri hizmetlerinden flefaat
bula.Lokman hakk›na, evliya keremine,
cömertler cemine, gerçek erenler demi-
ne, Allâh eyvallâh, hû dost. Bizden evvel
yaran yiyen rahmetli a¤alar›m›z›n ruh-
lar› için, cümle misafirlerimizin ruhlar›
için, Allâh r›zas› için, El-Fatiha. (Özkan,
2002, 71)

III.
Biz yedik Allâh art›rs›n
H›z›r parma¤›n› bat›rs›n (5)

IV.
Arts›n eksilmesin 
Tafls›n dökülmesin (6)

V.
Bismilli Rahîm
Euzü bit tavflan eti
Ve’l-kaz eti ve’l-kuzi
Ekmek ellezine hum ma-et
Mine’l-kadayif
Allâhüme lena
Getir lahna, götür lahna
Zira zü¤ürtlük çok fena
Âmin ve’l-hamdü lillâhi Rabbü’l-

âlemin.(7) 

VI
Yarabbi flükürün
Evi y›k›ls›n Bekirin
Bir tas çorba getirin
Yemezsem yüzüme tükürün (8)

VII
Elhamdülillâhi fiâkirin
Karn› doydu fakirin
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Daha varsa getirin
Yemezsem yüzüme tükürün 
Amin ecma’in (7)

VIII
Elhamdü lillâhi flükürün
Bir o¤lu olmufl Çak›r›n
Tad› kaçm›fl flekerin
Alaca¤›m varsa getirin
Borcum varsa, helâl ü hofl olsun dö-

ne döne
Alaman ovas›, saksa¤an yuvas›
Budur bu sofran›n duas›
Rizâ’en-lillâhi vâdôdu (Bora-

tav,1969, 144)

IX
Elham edik,sofra gedik
Ne yedik ne yemedik
Ev sahibi ars›z imifl
Daha getir diyemedik (Bora-

tav,1969, 144)

X
Afla¤›da leylek yukar›da yuvas›
Böyle yeme¤in böyle olur duas› (9)

XI
Karaman ovas› leylek yuvas›
Bu sofran›n bu kadar olur duas›

(10)

XII
Yedik içtik Allâh art›ra
Sofray› kuran kald›ra (11)

XIII
Allâhümme zit
‹ki kafl›k daha yit (12)

XIV
Amin dedik 
Dili düdük
Bunu bulduk
Bunu yedik
Daha olsa
Daha yerdik (Tekerleme)
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