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ÖZET
‹slamiyet öncesi Türk inanç sistemi içinde do¤up geliﬂen, din ve medeniyet de¤iﬂikli¤i ile eski fonksiyonunu yitiren Bedik, Kazak Türklerinin edebiyat gelene¤i içinde önemli bir yer tutmaktad›r. Tedavi maksatl› olarak ortaya ç›kan Bedik ﬂiiri, zaman içinde anlam ve söyleniﬂ maksad›n› yitirerek e¤lence, söz ustal›¤›, ﬂâirlik hüneri gibi unsurlar› bünyesinde bar›nd›ran bir tarz halini alm›ﬂt›r. Pratikler ve söz sanat›n› ihtiva etmesi bak›m›ndan oldukça önemli bir ﬂiir türüdür.
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ABSTRACT
Bedik, which came out in Turkish faith system before ‹slam and lost its previous function as a result of
religion and civilization changes, has an important role in the literary tradition of Kazakh Turks. The Bedik
poetry which started as a means of treatment lost its meaning and aim in time and became a literary style
which is based more an entertainment, language style and poetic success. It ia quite an important literary
genre in the sense that it includes language stlye and language practice.
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Türkistan sahas› Türk edebiyat gelene¤inde, ‹slamiyet öncesi Türk inanç
tarz›n›n etkisi büyüktür. ﬁamanizm,
Kam Dini, Gök Tanr› Dini, vb. adlarla
an›lan bu inanç yap›s› içinde, zaman zaman dinle aynileﬂen sihrî faaliyetler de
görülmektedir. Medeniyet de¤iﬂikli¤inden sonra, yani Türk topluluklar›n›n ‹slam medeniyeti çevresine girmelerinden
itibaren, daha önce sahip olduklar› inanç
yap›s›ndaki unsurlardan birço¤u, ya bât›l say›lmalar›ndan dolay› yok olmuﬂlar,
ya da inanç/din çevresinden ç›karak hayat›n baﬂka alanlar›nda görülmeye devam etmiﬂlerdir.
Baﬂlang›çta dinî-sihrî bir terim olan
Bedik, Türkistan sahas› Türk topluluklar›n›n ‹slamiyet’i kabul etmesi ile birlikte, daha çok ayt›sgerlik gelene¤inin
bir ürünü olarak varl›¤›n› devam ettir-

miﬂtir. Bedik terimi, baz› araﬂt›rmac›lara göre bed kökünden türetilmiﬂtir. Dirilmek, kald›rmak anlamlar›na gelen bu
kelimeden bezik (Bedik) ve bezgek
kelimelerinin türedi¤i varsay›lmaktad›r.1 Divanü Lügati’t-Türk’te bezik (titreme), bezgek (titreme), bezitti(titretti) ﬂekilleriyle geçen kelime2, Kuman
Türkçesi’nde bezgek (nöbet –s›tmadaki gibi-)3, Kumuk-Balkar Türkçesi’nde
bezzek (humma, ateﬂ)4, Karaçay Türkçesi’nde bezgek (ateﬂ, hararet, humma)5, K›rg›z Türkçesi’nde bezgek (s›tma) ﬂekilleriyle geçmektedir. Üzerinde
duraca¤›m›z Kazak Türkçesi’nde ise
bezgek kelimesi s›tma anlam›na gelmektedir.6
Bezgek, bezzek veya bezik kelimesinin de¤iﬂmesi ile meydana gelen Bedik,
Kazak Türklerinde baﬂta tedavi maksat-
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l› söylenen büyü sözleri olarak karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bilindi¤i gibi büyü, ak ve
kara büyü olmak üzere ikiye ayr›l›r. Ak
büyü, daha ziyade ilkel toplumlarda tedavi maksatl› olarak yap›l›r. ‹nsano¤lu
ak büyüyü, her hangi bir kötülükten sak›nmak ve ço¤u zaman da t›bbî müdahaleler ﬂeklinde hayvan zehirlenmeleri, vb.
ﬂeyleri bertaraf etmek için uygulamaktad›r...Tabiat varl›k ve olaylar›n› kontrolleri alt›na almak için sihre müracaat
eden insan, bir noktaya gelip sihrin s›n›rl›l›¤›n› görünce daha yüksek varl›klara müracaat etmiﬂ; cinleri, ata ruhlar›n›
ve tanr›lar› yüksek tan›m›ﬂlar. Burada
iki tür inanç meydana gelmiﬂtir. Birisi
sihirle yönetme, kontrol alt›na al›p idare
etme; di¤eri üst güçlerden yard›m talep
ederek onlar› yat›ﬂt›rmaya çal›ﬂmakt›r.
‹ﬂte bu inanç, Orta Asya ile Güney Sibirya ve Kazakistan kültür çevresinde göçebe-çoban kültüründe ﬁamanl›¤›n saf hali olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.7 Ak büyü olarak telakki edilen efsun, psikolojik hastal›klar›n tedavisinde kullan›lmakla beraber, hayvanlara onlara gelebilecek, onlardan gelebilecek tehlikelere karﬂ› da
uygulanmaktad›r. Efsun anlaﬂ›lmayan
bir tak›m pratik,söz veya söz gruplar›ndan ibaret de¤ildir. Hasta(insan veya
hayvan) tedavi edilirken efsunu yapan
(baﬂlang›çta ﬂaman,kam, arbavç›,bak›c›,
bab, vb.) kiﬂiye ait sihirli sözlerin yan›
s›ra yard›mc› birtak›m araçlar da kullan›l›r. Türkler taraf›ndan kutsal say›lan
bitkiler ve a¤açlar bunlar›n baﬂ›nda gelir. Çeﬂitli kaynaklardan aktar›lan bilgiler, efsun/ ak büyü büyü ﬂekil ve törenlerini baﬂlang›çta inanç çerçevesinde kabul ederler. Bunun yan› s›ra efsun/ ak
büyü yapanlar›n toplum içindeki yerleri
ve kimlikleri hakk›nda zaman zaman
farkl› görüﬂler ileri sürmüﬂlerdir. Abdulkadir ‹nan, tabip ile ﬂaman ayn› kiﬂidir
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derken efsun yapmak için ﬂaman olman›n gerekmedi¤ini de ifade etmektedir.Zira oca¤a mensup herkes efsunu ö¤renmiﬂ ise okuyabilir.8 ‹nan, Mo¤ol hakimiyetinden sonra bu tür faaliyetlerin
ﬂeyh ve derviﬂler taraf›ndan icra edildi¤ini ifade ederken, 1403 y›l›nda ‹spanya
kral› taraf›ndan Semerkand’a gönderilen elçi Clavige bunlar› âﬂ›klar olarak
tan›tmaktad›r.9 Eliade de, Kazak-K›rg›z
baks›lar›n›n ‹slamî ve ‹slam öncesi
inanç kar›ﬂ›m› baz› pratiklerle sa¤altma
iﬂlemleri yapt›klar›n› zikretmektedir.10
ﬁamanist inanca göre ruhlar iyi ve
kötü olmak ikiye ayr›l›r. Bilindi¤i gibi iyi
ruhlar, insana kötülük yapmayan, hatta
birçok durumda yard›mc› olan ruhlar
olarak bilinir. Ancak ruh, küstürüldü¤ü
zaman insan›, bedenini terk eder onun
yerini kötü ruhlar al›r. Böylece insan ve
hayvan zaman zaman çeﬂitli ruhsal ve fiziksel rahats›zl›klara duçâr olur. Bu durumda, çeﬂitli tedavi yollar› aran›r ve denenir. ﬁamanist inançta hastal›klar› tedavi etmenin ferdî ve genel türleri bulunmaktad›r. Ferdî tedavî metodunda
yaln›zca balger (falc›, bak›c›) ve hasta
bulunur. Genel tedavi yönteminde ise
hastan›n yan› s›ra halk da yer almaktad›r. Yukar›da k›saca bahsi geçen tedavi
ﬂekilleri, farkl› adlarla an›lan ﬂah›slar
taraf›ndan uygulan›r. Bunlar Kam, ﬁaman, Bab, Ata, Arbavç›, Baks›, Bak›c›,
ﬁeyh, Mürﬂid, Âﬂ›k ve benzerleridir. Ancak, tedavi eden/ sa¤altan kiﬂinin ad› ve
kimli¤i ne olursa olsun, hastal›klara sebep kötü ruhlar ile koruyucu olan iyi
ruhlar (iye-neme) da çeﬂitli adlarla an›l›rlar. Kuzey Türk gruplar›nda Saha, Altay, Volga ...) her evin- insan›n bir koruyucu ruhu oldu¤una inan›l›r. ﬁamanist
inanc› kabul edip ona mensup olan insanlar; hayvana ve insana bulaﬂan hastal›k ve dertlerin iyesi, tengrisinin varl›-
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¤›n› tasavvur etmiﬂ ve buna da Bedik
ad›n› vermiﬂlerdir.11
Hasta insan veya hayvan› tedavi etmek için Kazak Türkleri aras›nda yukar›da bahsedilen ferdî ve genel tedavi türleri yayg›nd›r. Tedavi eden ve edilenin
yan› s›ra halk›n da kat›ld›¤› genel tedavi
türlerinden biri de Bedik’tir. Bu tür Bedikte hasta ortaya al›n›r, toplanan insanlar iki gruba ayr›l›r. Bu ﬂekilde birbirleriyle karﬂ›l›kl› ﬂiirler söylemeye
baﬂlarlar. Bunda maksat, hastal›¤a sebep olan kötü ruhlar›n uzaklaﬂmas›n›
sa¤lamakt›r. Bu sebeple söylenen ﬂiirlerin son sözleri köﬂ köﬂ ( kaç kaç) diye biter.
Bedik, icra edildi¤i toplumun medeniyet de¤iﬂtirmesi, farkl› bir dini kabul
etmesi ile de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Özellikle ‹slamiyet’in kabul edilip yay›lmas›
ile birlikte eski önemini yitirmiﬂ, kimi
zaman tedavi, kimi zaman da e¤lence
maksatl› icra edilir hale gelmiﬂtir.
M. Jarmuhammedov, “‹lk baﬂta dinî
olarak do¤muﬂ olan Bedik ﬂiirleri, yavaﬂ
yavaﬂ kalabal›k taraf›ndan söylenilmeyi
b›rakarak, gençlerin toplu olarak e¤lence ﬂekillerine dönüﬂmüﬂtür. Genç k›z ve
erkekler, Bedik’in halk taraf›ndan bilinen özelliklerini de¤iﬂtirerek ona kendi
maksatlar›na göre yeni anlamlar yüklemiﬂlerdir. Böylece Bedik ﬂiirinin baﬂlang›çtaki mahiyeti de¤iﬂmiﬂ, bu gelenek
gençlerin birbirine duygular›n› serbestçe
söyleyebilecekleri bir ﬂiir tarz› haline
gelmiﬂtir. “ diyerek, Bedik ﬂiirinin geliﬂimi hakk›nda bize fikir vermektedir.12
Avezov da Bedik’in eski inançlardan, geleneklerden do¤du¤unu izah ederek, onu
âdet-salt ayt›s› (toplumsal hayata dair
at›ﬂmalar) içinde gösterir.13
Bedik tür ve icra bak›m›ndan iki
baﬂl›k alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir. Bunlar;
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a. Hasta insan ve hayvana söylenen tedavi maksatl› ﬂiirler,
b. Gençlerin (k›z ve erkeklerin) e¤lence maksatl› söyledikleri ﬂiirler.
Bunlar›n haricinde ayt›s gelene¤i
içinde de önemli bir yer tutar ki, bunu
ayt›s ﬂiirlerinin bir parças› olarak kabul
etmek gerek. Zira, ayt›s ﬂiirlerinde bir
tür olarak âdet-salt ayt›s›na dahil edilmektedir.
Eski dönemlerde, birisinin hayvan›,
y›lan veya kurt gibi hayvanlardan zarar
gördü¤ü zaman Bedik söylenmektedir.
Hayvan› zarar gören kiﬂi, komﬂu köylere;” bizim köye gelin dü¤ün yapal›m, e¤lenelim” diye haber salar. Bu törene Bedik gecesi ad› verilir. Bedik gecesine davet edilen insanlar toplan›rlar. Gelene¤e
göre Bedik, ay ›ﬂ›¤›nda veya gece karanl›¤› çökmeden baﬂlar. Toplanan gruba
hem yaﬂl›lar, hem de gençler kat›l›rlar.
‹lk önce, iki k›z iki erkek ortaya ç›karak
karﬂ›l›kl› grup oluﬂtururlar ve Bedik
söylemeye baﬂlarlar. Bazan Bedik gecesi
yedi gün boyunca devam eder. Oyun ve
e¤lence gecesi Bedikle baﬂlay›p sonunda
k›z ve delikanl›n›n at›ﬂmas›na dönüﬂür.
Halk›n Bedik inanc›na göre görünmeyen, ama canl›, ço¤unlu¤un sesinden,
gençlerin kahkahalar›ndan korkan varl›k ﬂeklinde tasavvur edilir. Bedike özel
süslü, hikmetli sözler söylenir.
Kuyru¤u yok, yelesi yok, ata git
y›lana git
Yer yüzünü kaplayan dumana göç
Kayadaki yaln›z kalm›ﬂ yuvaya git
Bir yerde ateﬂ yakmadan
su içmeden, yatmadan
sert akan sulara göç
sözleri ile Bedik’i bilinmeyen bir istikamete yönlendirmek amac› güdülür. ﬁiir
söyleyenler Bedik’i ﬂekillendirip, yürüyüp oturdu¤unu görürmüﬂ gibi tasavvur
ederler. Bedik’in arkas›na düﬂen k›z ve
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erke¤in ç›nlayan kahkahalar› iﬂitilir. Geceye kat›lanlar “Bedik’i tedavi ettik/ hastal›¤› belay› uzaklaﬂt›rd›k “ diye söylerler. Bundan sonra gençlerin oyunlar›
baﬂlar. Oyunlar esnas›nda ara s›ra Bedik’in ad›n› da söyleyerek delikanl› k›za,
k›z delikanl›ya ﬂiir yoluyla duygular›n›
anlat›r. Bedik ad›yla bahsedilen k›z ve
erke¤in at›ﬂmas›nda erkekler, Bedik’i k›z›n saç›na, saç ba¤›na, eline, gece yürüdü¤ü ize göre tasvir ederler. Bunun arac›l›¤› ile erkekler k›zlar› korkutmak
amac› güderler. Kendisini Bedik’in düﬂman› olarak göstermeye çal›ﬂ›rlar. Bu sebeple ﬂakal› sözler söylerler.14
Eski inançlar üzerine bina edilen ve
gruplar halinde söylenen Bedik ﬂiirleri,
zaman içinde ak›nlar taraf›ndan söylenen/ yaz›lan ﬂiirlere zemin haz›rlam›ﬂt›r.
Bedik ﬂiirlerinde hüner göstermek, söz
sanatlar›n›n zenginli¤i, bilgi birikiminden ziyade gelenekte sözle nakledilen
kal›p ifadeler., istihzal› söyleyiﬂler ön
plana ç›kar. Ak›nlar taraf›ndan söylenen
ﬂiirlerde görülen bilgi ve tecrübenin yan›
s›ra, yetenek de önemli bir yer tutmaktad›r Din veya inançtan süzülerek kazak
Türk toplumunun edebiyat dünyas›nda
önemli bir yere kavuﬂan bu tarz ﬂiir, e¤lenceden söz ustal›¤›na, bilgelikten halk
tababetine kadar her alanda görülmektedir.
Aﬂa¤›da verece¤imiz örneklerden
birincisi, tedavi maksatl› söylenen Bedik
ﬂiiri, ikincisi ise k›z ve erkeklerin karﬂ›l›kl› söyledikleri Bedik ﬂiiri örnekleridir.
Ayt degenden aytam›n ay Bedikti
Kara makpal ton›m bar barﬂa edipti
Ot ottamay suv iﬂpeyjata berse
Bedik emey nemene bir kedikti
Köﬂ...Köﬂ....
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Söyle dedi¤inden söyleyece¤im Bediki
Kara makbal donum var burma dikiﬂli
Ateﬂ yakmayan, su içmeyen, yatmayan
Bedik’i bilir misin? Bir tehlikeli
Kaç...Kaç...
Bedik ketip barad› jatka taman
Jügen ala jüriptim atka taman
Kuday ondap Bedikti kolga berse
‹tere salar ödim otka taman
Köﬂ...Köﬂ...
Bedik gidip varayd› yada do¤ru
E¤eri al›p yürüdüm ata do¤ru
Allah kolay k›l›p Bedik’i ele verse
‹teliyiver yanan ateﬂe do¤ru
Kaç...Kaç....15

Erkek-Devrilsin Bedik gelmeden devrilsin
Akl› gitmiﬂ övünüyor, sevinsin
Bedik’i böl böl torbaya koy
ﬁu k›zlar Bedik’i devirsin
K›z- Hadi hadi Bedik gel bize
Yak›ﬂm›ﬂ güzel k›za yüksek ökçe
Bedik’i b›rak sadece ﬂiirini söyle
ﬁimdi Bedik söylenir, ç›ks›n geceye
Erkek-Kara da¤ dendi¤inde Kara da¤›m
Da¤ baﬂ›nda baﬂlad› kara f›rt›na
Sizin evde bir Bedik var dendi¤inde
Göçüp geliriz hemen sizin köye
K›z- Bedik gitmiﬂ da¤› aﬂ›p
Da¤›n arkas›ndaki bulutla kar›ﬂ›p
ﬁimdi ikimiz Bedik’i bulup
Bencillikten uzak mertçe vuruﬂup
Erkek-‹n Bedik dendi¤inde in Bedik
Sadece k›zlar›n ﬂaka¤›n› kemir Bedik
Semiz k›zlar›n içine girip
Böbrek ya¤›n› da semir Bedik
K›z- Gidecek Bedik kendi Mekkesine
Bildirmez keçi s›rr›n› tekesine
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
Erke¤in git de yap›ﬂ ﬂakak kemi¤ine
Erkek-Oy Bedik kara da¤dan aﬂ›p gider
K›zlar› tenhalarda yakalay›p gider
Ete¤ine bir tabak toprak koyup
Gördü¤ü k›z›n gözüne saç›p gider
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K›z- Git Bedik büyük da¤›n taﬂ›na git
Kalem gibi güzel erke¤in yan›na git
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
Erke¤in büyük enseli baﬂ›na git

Erkek-Git Bedik ﬂimdi gidersen sazl›¤a git
Yaz güneﬂinde saç›lm›ﬂ kaz›ya git
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
K›z›n köyünde sald›ran taz›ya git

Erkek-Git Bedik s›cak evin sobas›na git
Cuman›n bayram günü gecesine git
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
K›zlar›n güzel güzel saç›na git

K›z- Gidici Bedik dese koﬂa koﬂa
Suyu koysa yumuﬂar sert soba
"Göçmeyeceksin Bedik’im nerdesin” der
U¤urlamaya gelen Tanr› da16

K›z- Git Bedik don giyenin koynuna git
Küçük çocuklar›n oyununa git
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
Yumru¤u s›k› erke¤in boynuna git
Erkek-Git Bedik ozan k›z›n diline git
Yabanc›lar›n bahçede aç›lm›ﬂ gülüne git
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
K›zlar›n gidece¤i yere git
K›z- Git Bedik zengin köyün kurduna
Her yerden göçüp giden halk›na
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
Savaﬂan kahramanlar›n b›y›¤›na git
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K›z- Git Bedik yaﬂ› büyük adama git
Erke¤in inci gibi diﬂine git
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
Yeni büyüyen gencin içine git
Erkek-Gider Bedik uzaktaki susam›ra
Uzanm›ﬂ yolda yatan yaln›z mezara
Tanr› kolay k›l›p Bedik’i ele versin
Gidelim baﬂ›n› ba¤lay›p bir domara

Divanü Lügat-it Türk Tercümesi (Çevi-

ren: Besim Atalay), Ankara 1985, C: I, s.385-C: II,
s.289,305
3

K. GRÖNBECH, Kuman Lehçesi Sözlü¤ü-

Codex Cumanicus’un Türkçe Dizini, (Çev. Kemal Aytaç), Ankara 1992
4

Gyula NEMETH,Kumuk ve Balkar Lehçe-

leri sözlü¤ü, (Çev. Kemal Aytaç),Ankara 1990
5

Erkek-Git Bedik kal›n otun kuruyan›na
Git k›zlar›n yap›ﬂ kula¤›na
Gidece¤in yeri ben söyleyeyim
Hemen git k›zlar›n dura¤›na

Z. AHMEDOV-T.ﬁANBAYEV,Edebiyettanu

Terminderinin Sözdigi, Almat› 1996, s.65

Wilhelm PRÖHLE, Karaçay Lehçesi Söz-

lü¤ü, (Çev. Kemal Aytaç), Ankara 1991
6

A. Bican ERC‹LASUN-vd., Karﬂ›laﬂt›rmal›

Türk Lehçeleri Sözlü¤ü, Ankara 1991
7

‹smet ÇET‹N, Orta Asya Türk Kültüründe

Efsun ve Efsun Törenleri,Millî Folklor, S: 10 (Yaz
1991), s.25-26
8

Abdulkadir ‹NAN, ﬁamanizm, Ankara

1986, s.14,146
9

‹NAN, a.g.e., s.187

10

Mircae EL‹ADE, ﬁamanizm-‹lkel Esrime

teknikleri-, (Çev.‹smet B‹RKAN), ‹stanbul 1999,
s.249-252
11

Sabit MUKANOV, Kazak Hal›k Edebiyya-

K›z- Gider Bedik da¤›n ete¤ine do¤ru
Gitti gitti binili ata do¤ru
Tanr› kolay k›l›p Bedik’i ele verse
Kâfiri itelim ateﬂe do¤ru

t› Ansiklopedyas›, C: I, Almat› 1988, s.13

Erkek-Önceki zamandan beri Bedik sakl›
Yiyece¤i gece gündüz hastal›k bulaﬂ›c›
Genç k›z›n içine gidip girip
Oy öldüm dese, ç›kma Bedik

ler-, (Haz. Ali Abbas ÇINAR), Ankara 1977, s.254

12

M. JARMUHAMMEDOV, Ayt›st›n Damu

Joldar›, Almat›, s. 30-31
13

14

Muhtar AVEZOV, Folklor Yaz›lar›-SeçmeSultan¤ali SADIRBAEV, Kazak Hal›k

Edebiyetinin Negizderi, Almat› 1992, s.5-7
15

Melik ⁄ABDUL‹N, Kazak Halk›n›n Av›z

Edebiyeti,, Almat› 1996, s.60

K›z- Koﬂ denildi¤inde Bedik koﬂar
‹yi cins at sahibini tapar
Köyünde dü¤ünden e¤lenceli Bedik var
Haber vermesen Tanr› da azat eder
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