TÜRK‹YE TÜRKÇES‹YLE AZERBAYCAN
TÜRKÇES‹’NDE DUALAR (ALKIŞLAR)
VE BEDDUALAR (KARGIŞLAR)
Emine KIRCI
‹nsan yarat›l›ş› gereği bir toplum
içinde yaşar. Toplum içinde yaşayan bir
insan diğer insanlarla ilişki içinde olmak
zorundad›r. Her insan›n yarat›l›ştan
getirdiği baz› özellikler vard›r. Bu özel
likler insan›n yaşad›ğ› çevreden edindiği
birikimlerle şekillenir. Toplumun sahip
olduğu ortak dünya görüşü o toplumda
yaşayan fertleri de etkiler ve toplumla
fert aras›nda ortak duygu, düşünce ve
tepkiler oluşur. Ayn› çevre ve kültürün
insan› , birbirini değerlendirirken ortak
bir tak›m ölçütler ve ifadeler kullan›r.
‹nsanlar aras›nda bire bir veya bire çok
şekildeki bu ilişkiler sonucunda ortaya
ç›kan değerlendirmeler en hafif serze
nişten en galiz küfüre; basit iltifattan
abart›l› sitayişlere doğru bir seyir takip
eder. Dualar ve beddualar bir toplumun
değer yarg›lar›n›n olduğu kadar beklen
tilerinin de önemli göstergesidir. ‹şte bu
bağlamda, kötülük gören ve zor durum
da kalan insanlar›n genellikle çaresizlik
duygusu ile söyledikleri; iyilik ve yard›m
neticesinde rahatlayan insanlar›n mih
net ifade ettikleri negatif veya pozitif söz
kal›plar› olan dua (alk›ş) ve beddua (kar
g›şlar) ele al›nacakt›r. Bu arada yine
ayn› ruh haliyle, çaresizlikten uzak bir
havada söylenen yergi, hakaret ve küfür
veya övgü, iltifat vb. ifadeler kapsam
d›ş›nda tutulmuştur.
Geniş bir coğrafyada yaşayan Türk
ler birbirlerine karş› besledikleri iyi

ve kötü duygular›n› değişik isimlerle
adland›rm›şlard›r. Bu adland›r›ş tabiî
olarak dil, din ve coğrafya ile ilgilidir.
Dilin tarih içindeki gelişimi, belli tarih
lerde olan din değişikliği ve daha sonra
da farkl› coğrafyalara dağ›lma sonunda
baz› duygular›n ifadelerinde anlam› ayn›
ancak söylenişleri farkl› baz› kavramlar
ortaya ç›km›şt›r. Türkiye Türkleri bir
birleri için besledikleri iyi duygular›n›
dua (ki ‹slamiyet’in kabulünden sonra
böyle söylenmiştir.); tersi durumlar için
beddua ya da ilenç kelimeleriyle karş›
lamaktad›rlar. Azerbaycan Türkleri iyi
dileklerini alg›ş, kötü dileklerini karg›ş
şeklinde ifade etmektedirler. Diğer coğ
rafyalarda yaşayan Türkler aras›nda
söz konusu kavramlar şöyle ifade edil
mektedir: Alg›s (Kazak Türkçesi), alkaş
(Kazan Türkçesi), karg›s (Kazak Türkçe
si), kar›gs (Yakut Türkçesi). Diğer kül
türlerde de dua ve beddua kavramlar›n›
karş›layan kelimeler mevcuttur. Latin
kökenli dillerde (Frans›zca, ‹ngilizce ve
‹talyanca) benediction, benedicere dua;
malediction, maledicere beddua karş›l›ğ›
olarak kullan›lmaktad›r.
Dua ve beddualar, sözlü kültürün
yaşan›lan çağ›n şartlar›na göre yeni şekil
ler alan ancak özünde değişmeyen kal›p
unsurlar›ndan biridir. ‹nsanlar karş›laş
t›klar› herhangi bir olay ya da durum
karş›s›nda o an› kendi değer yarg›lar›n
dan geçirerek dileklerini söylerler. Bu
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dilekler uzun süre düşünülmez, önceden
tasarlanmaz. Taş›nan kültürle birlikte
şahsî kelime dağarc›ğ›n›n mahsulü olan
dua veya beddualar kişilerin o andaki
duygular›n›n ifadesidir. Dua ve beddu
alar›n kabul makam› insan› ve kainat›
yaratan, toplumlar›n inanç sistemlerine
göre değişen Tanr›md›r. Her topluluk
dileğini inand›ğ› Tanr›s›’na havale eder.
Türkler’de Allah, Tanr›, Rab, Hak, Yara
tan gibi iman edilen yarat›c›n›n isimleri
kullan›larak dilekler söylenir.
Türk insan› duygusal bir yap›ya
sahiptir. Çoğu zaman duygular› onun
hayat›n› yönlendirmede ilk planda gelir.
Hâl böyle olunca da bir başkas›n›n yine
duyguya bağl› olarak söylediği dua ve
beddualar Türk insan›n› etkiler ve baz›
zamanlarda duyduğu bir dua ile daha
güçlü; ya da tam tersi bir beddua ile bed
bin olabilir.
Dua bir ibadet s›ras›nda, ibadetin
tam olmas› ve beden hareketlerinin
yan›nda beynin de kat›l›m›n› sağlamak
amac›yla sesli ya da sessiz olarak söyle
nen sözlerdir. Böyle dualar bizim çal›ş
mam›za konu olan dualardan farkl›d›r.
Biz günlük hayattaki insan ilişkileri ile
ilgili olan dualar üzerinde duracağ›z. Bu
dualarda Tanr›’yla olan iletişimin sebebi
bir başka insan veya insanlard›r.
Beddualara gelince, bunlar anlam
itibar›yla kötü olduklar› için rahatl›kla
söylenemezler. Zamanla beddua eden
kişinin bedduas›ndan kendisinin de etki
leneceğine inan›l›r. Bu nedenle beddua
eden kişiler mutlaka uyar›l›r. Duada
anlam› nedeniyle böyle bir korku yaşan
maz. Dua ve beddualar belli bir yaş›n
üzerindeki insanlar taraf›ndan söylenir
ler. Ayr›ca baban›n edeceği bedduan›n
daha tesirli olacağ›na inan›l›r. Çünkü

annenin sütünün evlad›na kendisinden
dahi gelecek olan bir kötülüğü engelledi
ği inan›ş› vard›r.
Türkiye’de Yap›lan Çal›şmalar
Dua ve beddualarla ilgili olarak
bugüne kadar yap›lan çal›şmalarda der
lemenin d›ş›na ç›k›lmam›şt›r. Sami Aka
l›n “Türk Dilek Sözlerinden Alk›şlar
ve Karg›şlar” 1 adl› çal›şmas›nda, dua
ve beddualar›n kültür tarihimizde yer
edinmiş yaz›l› kaynaklardaki örnekle
riyle, öğrencileri taraf›ndan derlenmiş
olan malzemeyi antropolojik bak›ş aç›
s›yla incelemiştir. Akal›n, eserinde alk›ş
ve karg›ş›m anlamlar›yla yak›n anlaml›
terimlerin sözlük anlamlar›n› vermiş
tir. Daha sonra alk›ş ve karg›şlar›n
biçim ve anlam özellikleri incelenmiştir.
Dilek sözlerinin temelleri konusunda
antropolojik, dinî, ekonomik, eğitim, yaş,
cinsiyet ve psikolojik yönleriyle ‹slâmi
yet öncesi unsurlardan bugün yaşayan
lar›n›n tesbiti verilmiştir. Akal›n, alk›ş
ve karg›şlar›n tarih içindeki gelişimini
de verdikten sonra metinlere geçmiştir.
Metin bölümünde, alk›ş ve karg›şlar
sözlerin içinde geçen ortak kelimeler
ve anlamlar› dikkate al›narak alfabetik
s›rayla verilmiştir.
Sami Akal›n’›n kitap bütünlüğünde
yapt›ğ› bu çal›şman›n d›ş›nda yer alan
diğer çal›şmalarda çeşitli yörelerden der
lenen dua ve beddua metinlerinin yay›n
land›ğ› görülmektedir. ‹brahim Ateş’in
yay›nlad›ğ› “Vakfiyelerde Dua ve Beddu
alar”2 adl› çal›şman›n d›ş›ndakiler Türk
Folklor Araşt›rmalar› dergisinde yay›n
lanm›şt›r. Bu çal›şmalar; Kâmil Toy
gar’›n “Ankara Folklorundan ‹lençler”3  
, Faik Akç›n’›n “Yurdun Çeşitli Yöre
lerinden ‹lençler” 4, Gündüz Artan’›n
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“Gediz’den Derlenen Dualar-‹lenmeler‹nan›şlar” 5 , Nedim Orta’n›n “Kaynak
ç›’dan Beddualar ve Hay›rdualar” 6 ,
Gündüz Ak›n’›n “S›nd›rg›’dan Derlenen
Dualar, ‹lenmeler” 7 bu derleme çal›ş
malar› içindedir. Konuyla ilgili diğer
yay›nlara monografik halk bilimi araş
t›rmalar› da dahil edilebilir. Bu güne
kadar alk›ş ve karg›şlar üzerine yap›lan
bu çal›şmalar, daha sonra gerçekleştiri
lecek olan metotlu çal›şmalara malzeme
olmas› aç›s›ndan önem taş›maktad›r.
Azerbaycan’ da Yap›lan Çal›şma
lar
Ulaşabildiğimiz iki kaynak bize
Azerbaycan alk›ş ve karg›şlar›nda mal
zeme konusunda yard›mc› oldu. Bu
sözler üzerinde yap›lm›ş bir araşt›rma
yaz›s›na şimdilik erişemedik. Kaynaklar
dan birincisi Profesör Azad Nebiyev tara
f›ndan folklor malzemelerini içine alan
“Merasimler, adetler, alg›şlar...” 8 adl›
eserdir. Azad Nebiyev eserinin amac›n›
“Bir gün hemin adetleri toplay›b neşr
etsek, bütün dünya halklar›n› halk›m›
z›n dolgun me’nevi simas›, psihologiyas›
ve estetik dünyas› ile daha yah›ndan
tan›ş edebilerik” 9 şeklinde ifade etmekte
dir. Eserde mevsim merasimleri, maişet
merasimleri, yas merasimleri, ad goyma
merasimleri, el adetleri başl›klar› alt›n
da Azerbaycan Türkleri’nin folkloruna
ait malzemeler yer almaktad›r. Bizim
konumuz olan alk›ş ve karg›şlar “ el
adetleri “ başl›ğ› alt›nda baz› yerlerde
s›ras› bozuk olmakla birlikte alfabetik
olarak verilmiştir. Nebiyev konuyla ilgi
li yorumunu “ Halk›m›z›n zengin şifahi
tarihi onun gündelik meişet heyat›ndan,
arzu ve isteyinden, ümid ve amal›ndan
kenarda olmam›şd›r. S›naqlardan ç›har

d›ğ› hökmlerini öz inanç dünyas›nda
aksetdiren halq arzu ve isteklerini eyni
zamanda bir- birinden zengin alq›ş ve
qarğ›şlarda yaşatm›şt›r.” 10 şeklinde yap
maktad›r. Kitab›n karg›şlar bölümünün
sonuna “karg›ş bayat›lar›” adl› 19 bayat›
dan oluşan bir bölüm eklenmiştir.
‹kinci eser M. H. Hekimov taraf›n
dan haz›rlanan “Halg›m›z›n Deyimleri
ve Duyumlar›” 11 adl› çal›şmad›r. Heki
mov’un eserinin içinde bayat›lar, atalar
sözü ve meseller, alg›şlar, garg›şlar, esa
tirler ve nağ›llar, dünyan›n yaranmas›,
Köroğlu Destan›, Ağ Aş›ğ ve Süsenver
Destan› Aş›g Ali’nin Türkiye seferi, Ben
men Mustafa oğlunun deyimleri (Süley
man ve saz. bülbül, Garunun intigam›)
ve halk aras›nda yaşayan inanmalardan
oluşan “halg›m›z›n deyimleri ve duyum
lar›” vard›r. Bu eserde de alk›ş ve kar
g›şlar sadece metin olarak verilmiştir.
Alk›ş ve karg›ş metinlerinin aras›nda da
“And-Gesemler” başl›ğ› ile halk aras›nda
yayg›n olan yemin sözleri yer almakta
d›r. Eserin önsözünde Azerbaycan’da ger
çekleştirilen önemli çal›şmalar verilmiş
tir. Alk›ş ve karg›ş metinleri de “müdrik
sözlerin gaynaglar›” başl›ğ› alt›nda yer
almaktad›r.12
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan
Türkçesi’nde yaşayan dua (alk›ş)’lar›n
ve beddua (karg›ş)lar›n bir k›sm› aynen
söylenmektedir. Aynen söylenmeyenler
ise dilin gelişimine paralel olarak deği
şen fakat anlam› ayn› olan kelimelerden
meydana gelir. Söylenişleri ayn› olan
dua ve beddualara şu örnekler verilebi
lir.
Dualar:
Ad›n yaşar olsun.
Ad›n yaşar olsun
‹man›n kâmil ola
‹man›n kâmil olsun  
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Yüzün güle
Üzün gülsün
Sofran›z bereketli olsun
Süfreniz bereketli olsun
Fakirlik çekme
Fağ›rl›q çekmeyesen
Beddualar:
Ayaklar›n k›r›ls›n
Ayaklar› k›r›ls›n
Baş›na kül elensin
Baş›na kül elene
Ağz›n kapans›n
Ağz›n kapans›n
Ocağ›n sönsün
Ocağ›n sönsün
Gidişin olsun da gelişin olmas›n
Gidişin olsun gelişin olmas›n
Ayn› anlam› veren fakat kelimeleri
ve söylenişleri farkl› olan dua ve beddu
alara da şu örnekler verilebilir.
Dualar:
Anal› babal› büyüyesin
Atal›-anal› böyüyesin
Allah korusun
Allah sahlas›n
Y›ld›z›n kaymas›n
Ulduzun kaymas›n
Çocuklar›n›n mürüvvetini göresin
Balan›n toyunu göresin
Allah birini bin etsin
Allah birini min elesin
Beddualar:
Ciğerine köz düşsün
Ciyerine od düşsün
Sellere kap›la gidesin
Sellere gerk olas›n
Evin baykuş yuvas› olsun
Evine baykuş konsun
Derman›n bulunmaya
Derdine derman tap›lmaya

Söylenişleri farkl› gibi görünen fakat
ayn› kültürün farkl› coğrafyalardaki
birer görüntüsü olan dua (alk›ş) ve bed
dua (karg›ş)lardaki en belirgin özellikler
Türk insan›n bir çok özelliğini ortaya
ç›karmaktad›r. Aile bütün toplumlarda
olduğu gibi Türkler’de de en önemli sos
yal birliktir. Ailenin mutluluğu, sağl›ğ›
ve iyiliği doğrudan toplumun mutluluk,
sağl›k ve iyiliğini etkiler. Bu nedenle dua
ve beddualar›n büyük bir k›sm› aile ile
ilgilidir. Anne, baba, evlat ve torunlarla
ilgili dilekler görülür. Birbirine bağ› en
kuvvetli olan bireyler bu kişiler olacağ›
için söylenen sözlerin etkisi ya da ger
çekleşmesi ailenin yap›s›n› iyiye ya da
kötüye götürecektir. Böylece sevinç veya
ac› daha şiddetli olacakt›r. Aile ile ilgili
dileklerde ailenin bütünlüğü, aile üyele
rinin sağl›ğ› ve ailenin (soyun) devam›
esas düşüncedir. Aile kavram›na bağl›
olarak “ocak” kavram› da dua ve beddu
alar içinde kullan›l›r. Çoluk çocuğa kar›ş
mak, torun sahibi olmak, hatta torunla
r›n düğününü görecek kadar yaşamak,
ocağ›n tütmesi, evlatlar›n› evlendirmek,
evin bereketli olmas›, evlatlar›n hay›rl›
olmas›, k›z evlad›n iyi evlilik yapmas›,
soyun devam etmesi, nine veya dede
olmak, hay›rl› bir eşe sahip olmak konu
lar›nda dile getirilen çok çeşitli dilekler
bahsedilen konular›n önemli olduklar›n›
vurgulamaktad›r. Evlad›n›n hayr›n› gör
memek, soyun devam etmemesi, ocağ›
sönmesi, evden uğursuzluğun eksik
olmamas› dilekleri de beddualarda dile
getirilerek hangi konularda daha olum
suz düşünüldüğü ortaya konur.
Dualar:
Anal› babal› büyüyesin
Atal›-anal› böyüyesen
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Kardeşinden ayr›lmayas›n
Qardaş›n› Allah saklas›n
Evlatlar›n›n hayr›n› göresin
Övlad›ndan yar›yasan
Zürriyetin bol ola
Zürriyetini Allah saklas›n
Beddualar:
Çocuklar›ndan çekesin
Balandan yar›mayasan
Yetim kalas›n
Yetim kalasan
Evin y›k›la da çoluk çocuğunla alt›n
da kalasan
Evin y›k›ls›n, tirin s›ns›n, ocağ›n
qarals›n
Soyun sopun bata
Soyun dağ›ls›n
Ocağ›n sönsün
Ocağ›n sönsün
‹nsan›n bedenen sağl›kl› olmas› hem
kendisi hem de toplum için gereklidir.
Çünkü herhangi bir bedenî noksanl›k
insan›n kendisine ve diğer insanlara
faydas›z olmas› demektir. Dilek sözlerin
de insan vücudu ile ilgili k›s›mlar›n ele
al›nmas› ile o insan›n sağl›k ve huzuru
na yönelik duygular dile getirilir. Amaç
sadece söz konusu vücut parças› değil
dir. Baş, göz, el ve ayak dualarda geçer
ken, beddualarda bunlara ilave olarak
ciğer ve yürek de geçer. ‹nsan›n rahat
yaşamas› bir elin yağda bir elin balda
olmas› ile, k›smetli olmas› elinin boşa
ç›kmamas›yla, devaml› neşeli olmas› eli
ne k›na yak›lmas›yla ifade edilir. ‹nsan
vücudunun bütün hareketlerini kontrol
eden başla ilgili olarak; s›k›nt› çekilme
sinin istenmemesi baş›n›n ağr›mamas›,
sağl›kl› olmas› baş›n›n yast›ğa düşmeme
si, yuvan›n dağ›lmamas› baş›n›n bozul
mamas› şeklinde ifade edilir. Beddualar

da devaml› yasta olmak baş›na karalar
bağlanmas›yla, dirlik ve düzenin bozuk
olmas› baş›n bozulmas›, vücut denge
sinin bozularak faaliyetlerin aksamas›
baş›na taş düşmesi şeklinde ifade edi
lir. Hep mutlu günler yaşama gözün
ayd›n olmas›, daima sağl›kl› olma gözün
nurlu olmas›yla dile getirilir. Ayak, işle
rin yolunda gitmesi anlam›nda ayağ›n
tökezlememesi bir insan›n bir işe olumlu
katk›s› ayağ›n›n uğurlu gelmesiyle ifade
edilir. Dualarda yer almayan ancak bed
dua metinlerinde oldukça fazla yer tutan
organlar ciğer ve yürektir. Bir insan›n
çok fazla üzülmesi ciğerinin parçalan
mas›, od düşmesi veya ciğerinin s›rt›na
yap›şmas› şeklinde ifade edilir. Genel
anlam›yla kuvvet, sevgi ve mutluluğun
sembolü olan yürekle ilgili olarak ; b›çak
batmas›, kara gelmesi şeklinde söyle
nerek organa gelecek zarardan ziyade
huzurun kaçmas› kastedilir.
Dualar:
Elin darl›k görmesin
Elin boşa ç›kmas›n
Eline k›na yak›la
Elin k›nal› olsun
Elini atas›n alt›n gele
Elin bereketli olsun
Gözünün ›ş›ğ› çoğals›n
Gözün nurlu olsun
Ayağ›n uğurlu gelsin
Ayağ›n sayal›-gademli olsun
Baş›n ağr›mas›n
Baş›n ağr›yan gününü görmeyim
Beddualar: ,
Baş›na taş yağa
Baş›na daş düşsün
Baş›na kül elene
Baş›na kül elensin
Baş›na karalar bağlana
Baş›na qara leçek bağlans›n
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Gözüne perde ine
Gözüne ağ gelsin
Gözlerine kara su ine
Gözüne qara su gelsin
Ciğerine köz düşsün
Ciyerine od düşsün
Ciğerlerin parçalana
Ciyerin parçalans›n
Yüreğinden vurulas›n
Üreyine b›çak bats›n
Ağz›n›n tad› kaça
Ağz›n dad görmesin
Ayaklar›n k›r›ls›n
Ayaglar›n q›r›ls›n
Hayat›n geçiş dönemleri ile ilgili
törenler Türk insan›n› bir araya getiren,
ortak sevgi ve birliğini gösterdiği günler
dir. Bu nedenle bir kişinin çocuklar›n›n
düğünlerinin görülmesi, çocuk sahibi
olduğunun görülmesi, hatta öldüğün
de yap›lan son görevler sosyal hayat›n
gereklerindendir. Dua ve beddualarda
bu dönemlerle ilgili dilekler de yer al›r.
Dualar:
Anan-baban senin mutlu gününü
göre
Atan-anan toyunu görsün
K›z›n›n n›şan›nda oynayak
Ak duvaklar takas›n
K›rm›z› duvakl› olasan
Beddualar:
Uşak yüzü görmeyesin
Uşak üzü görmeyesin
K›z›n nişan üzü görmesin
Q›z›n›n çehizi bohçada qals›n
Renkler sembol olarak Türk kültür
hayat›nda önemli bir yer teşkil eder.
Baz› renklerin anlamlar› vard›r. Renkler
bu anlamlar›yla dua ve beddualarda da
geçer. ‹yilik, huzur, güzel gün görme ak;

s›k›nt›, üzüntü kara, k›z›l; bereket de
yeşil renk kullan›larak ifade edilir. Ate
şin yak›c›l›ğ›yla bağlant›l› olarak ac› ve
s›k›nt› çekmeyi ifade eden k›z›l, al renk
duvakla birlikte kullan›l›nca mutluluğu
belirtir.
Dualar:
Ak bahtl› olas›n
Ağbeht olasan
Karanl›k gün görmeyesin
Kara gün görmeyesin
H›z›r›n yeşil avucunu göresin
K›rm›z› duvakl› olasan
Beddualar:
Kara yere giresin
Kara yer çeksin seni
Al›n› yeşilini soldurmayas›n.
Dua ve beddualar inanç sistemiyle
ilgili olduğu için baz› sözlerde Allah’tan
başka kutsal kabul edilen varl›klar veya
kişiler yer al›r. H›z›r-‹lyas, Hz. Süley
man, Hazret Baba bunlardand›r. Özellik
le en fazla H›z›r-‹lyas geçer.
Dualar:
Dar gününde H›z›r imdad›na yetişe
X›z›r seni dardan qurtars›n
H›z›r yard›mc›n olsun
X›z›r kömeyine yetsin
H›z›r yoldaş›n olsun
X›z›r seni yolda qoymas›n
Hz. Süleyman gibi dünyaya hükme
desin
Dad›na Hezret Baba çats›n
Hazret Baba kömeyin olsun
SONUÇ
Dua ve beddualar sadece birer söz
kal›b› değillerdir. As›rlar›n kültür biri
kimini taş›maktad›rlar. Bir toplumun
hayat görüşünü, dünyay› değerlendir

Millî Folklor	79

mesini, yaşant›s›n› şekillendiren ortak
kabullerini, onlar›n sözlü kültür ürünle
rinden ç›karmak mümkündür.
‹ncelemeye çal›şt›ğ›m›z dua ve bed
dualarda,sadece iki farkl› coğrafyada
yaşayan Türklerin ortak kabullerini tes
pit etmeye çal›şt›k. Hepsini göstermenin
çal›şmam›z›n s›n›r›n› aşacağ› düşüncesiy
le almad›ğ›m›z dua ve beddualarda gör
dük ki, renkler (ak, al, yeşil, k›z›l, kara),
aile, toplumun uğursuz sayd›ğ› hayvan
lar (baykuş, domuz), sosyal yap›ya ters
düşen davran›şlar (dilencilik), ortak kut
lama törenleri (düğün, nişan, bayram)
gibi kültürel yap›yla ilgili kabuller ve
reddetmeler dua ve beddualarda yer
almaktad›r.
Türkiye Türkçesi’nde ve Azerbaycan
Türkçesi’nde yaşayan dua ve beddualar
da baz› farkl›l›klara da rastlan›ld›.
Bu farkl›l›klar çok olmamakla birlik
te zamanla yaşama tarz›nda meydana
gelen değişiklikler dua ve beddualara da
yans›m›şt›r. Anadolu’ya gelen baş dön
dürücü bir h›zla değişiklikler yaşayan
Türkiye Türkleri’nin dua ve beddualar›n
da da değişmeler olmuştur. Kullan›lan
yeni araçlar, yönetim biçiminin getirdiği
kavramlar dilek sözlerine yans›m›şt›r.
‹nsanlar art›k çocuklar›n›n “cumhurbaş
kan›” olmas›n› istemektedirler. ‹dare
biçiminden rahats›z olduklar› zamanda
ortaya ç›km›ş olacağ› muhtemel olan
“Allah hükümet kap›s›na düşürmesin”
sözü, şehir hayat›n›n gereği “arabaotomobil alt›nda kalma”, tedavi usül
lerindeki modernleşmeye paralel olarak
“Allah hastahaneye düşürmesin” gibi
dua ve beddualar art›k halk›n kültürün
de yerini almaya başlam›şt›r.
Metinlerin şekil olarak da baz› fark
l›l›klar gösterdiği tespit edildi. Türkiye
Türkçesi’nde yer alan “Bebeğin k›z ola,

naz ola, menendi az ola”, “ Allah yaz›n›z›
yaz eyleye, k›ş›n›z› k›ş, gelininizi gelin
ede k›z›n›z› k›z.”, “Öyle bir belaya tuş
olas›n, elim içinde olmaya, gözüm üstün
de ola”, “Allah az verip gezdirsin, çok
verip azd›rs›n, kap›lara bakt›rs›n” gibi
tekerleme şeklindeki dua ve beddualara
incelediğimiz Azerbaycan Türkçesi’ne
ait metinlerde rastlanmam›şt›r.
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan
Türkçesi’nde halen yaşamakta olan dua
ve beddua mani-hoyrat ve bayat›lar›n
mukayesesi ayr› ve daha geniş bir
çal›şma konusu olarak ele al›nmal›d›r.
Derlenip yay›nlananlar d›ş›nda henüz
yaz›ya geçirilmemiş dua ve beddualar›n
miktar› ve halâ tüm canl›l›ğ›yla yaş›yor
olmalar› düşünüldüğünde; Türkiye’de,
Azerbaycan’da veya başka coğrafyalar
da yaşayan Türkler’in sadece dua ve bed
dualar›n›n incelenmesi as›rlar öncesin
den getirilen muhteşem kültür hazi
nesini gözler önüne sermeye yetecektir.
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