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ÖZET
Türk sözlü gelene¤i içerisinde önemli bir yere sahip olan T›va Türklerinin sözlü gelene¤i, yaz›k ki, Türkiye Türkü araﬂt›r›larca en az tan›nan geleneklerdendir. T›va Türklerinin alk›ﬂ (alg›ﬂ-yöreel) söyleme gelene¤ini ele alan ve alk›ﬂlara baz› örnekler veren bu yaz›, Türk sözlü gelene¤inin karﬂ›laﬂt›r›larak bir bütün halinde ortaya konulabilmesine katk›da bulunmay› amaçlamaktad›r.
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ABSTRACT
Oral tradition of T›va Turks holds an important place in Turkish oral tradition. Unfortunately, oral tradition of T›va Turks isn’t known sufficiently by the Turkey’s folklorists. The aim of this paper, which studied
the prayer tradition of T›va Turks and exemplifed some examples of this tradition, is to contribute to investigation of Turkish oral tradition by comparatively.
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Yöm vireyin hanum: Yirlü kara taglaruñ y›k›lmasun. Kölgelüçe kaba a¤acuñ kesilmesün, kam›n akan görklü suyuñ kur›masun, kanatlaruñ uçlar› k›r›lmasun, çapar-iken a¤ boz atuñ büdrimesün. Çal›ﬂanda kara polat öz k›l›cuñ gedilmesün, dürtiﬂür-iken ala gönderüñ
ufanmasun, a¤ pürçeklü anañ yiri behiﬂt
olsun, a¤ sakallu babañ yiri uçma¤ olsun. Hak yanduran ç›ra¤uñ yana tursun,
kadir Tañr› seni namerde muhtac eylemesün hanum hey.
En güzel örneklerini Türk edebiyat›n›n ﬂaheserlerinden Dede Korkut Kitab›’nda gördü¤ümüz alk›ﬂ, Türk sözlü
edebiyat›n›n en yayg›n; fakat, en az ele
al›n›p incelenen örneklerindendir. Genellikle karg›ﬂ kavram› ile birlikte ele
al›nan alk›ﬂlar, Türk toplumunun kendisi ve di¤er insanlar hakk›ndaki güzel di-

leklerini ifade etti¤i en güzel metinlerdir. ﬁükrü Elçin, duâ ad›n› verdi¤i alk›ﬂ
hakk›nda ﬂunlar› yazm›ﬂt›r: “Türk milleti, ‹slam dininin esaslar›na uygun bu
duâlarla birlikte Tanr›’ya karﬂ› dilek ve
niyazlar›n› ana dilinde naz›m veya nesir
olarak sâde bir ﬂekilde ulaﬂt›rmaktad›r.
Umumiyetle anonim olan, bedenî, ruhî,
iktisadî, içtimaî ve dinî ihtiyaçlar›n meydana getirdi¤i bu duâlar, atalar sözü gibi “hüküm” bildiren müsbet dilek mahsulleridir. Eski Türkçemizde “alk›ﬂ: ö¤me” denilirdi” (Elçin 1993: 662).
Alk›ﬂlar›n dua karakterine ra¤men,
Türkiye Türkü baz› araﬂt›r›c›lar, dua ile
alk›ﬂ aras›nda baz› farkl›l›klar oldu¤una
dikkat çekmiﬂlerdir. Örne¤in, Pertev Naili Boratav, dualarla alk›ﬂlar›n fark›n› ﬂu
ﬂekilde ortaya koymaktad›r: “Dualar da
alk›ﬂlar›n geliﬂtirilmiﬂ, din törenlerine
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de¤gin de¤er kazanm›ﬂ biçimleridir. Bizim memleketimizde islâm dininin ve çeﬂitli tarikatlar›n törenlerinde, ve onlara
özgü görevlere ba¤l› olarak söylenmesi
gereken sözlerdir bunlar. (...) Duan›n alk›ﬂtan fark›, onu söyleyenin, ya kendisi
için, ya da genel olarak insanlar (ço¤u
kez özellikle de din kardeﬂleri) için Tanr›dan istediklerini bildirmesidir; bu bildiri ne kadar güzel bir biçimde söylenirse etkisinin o kadar büyük olaca¤› inan›ﬂ›, dua kal›plar›ndaki sanat özenmesini
aç›klar...” (Boratav 1988: 129).
Alk›ﬂ ve hep onunla birlikte ele al›nan karg›ﬂ›n bir halk edebiyat› türü olarak kabul edilip edilmeyece¤i de tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Nitekim Pertev Naili Boratav,
“Nas›l atasözlerini, bir: as›l atasözleri,
bir de: atasözü de¤erinde deyimler diye ikiye ay›rd›ysak, alk›ﬂ ve karg›ﬂlar› da
ayn› ﬂekilde iki bölü¤e ay›rabiliriz. Bir
bölükte sadece konuﬂmay› renklendiren,
k›sa kal›plar ﬂeklinde alk›ﬂ ve karg›ﬂ
(=hay›r dua, bed-dua) sözleri vard›r.
Bu biçimdekileri bir “halk edebiyat› türü” olarak tan›mlamak yersiz olur; konuﬂmay› süsleyici, duygular› belirtici,
anlat›m› güçlendirici dil ö¤eleridir bunlar; k›sal›klar›, yo¤unluklar› son kertede
bulunmakla ve çok kullan›lmakla ikinci
bölüktekilerden ayr›l›rlar. (...) ‹kinci bölü¤ü, koygunlu¤unu anlat›mdaki özenilmiﬂlikten, imge, düﬂünce ve ça¤r›ﬂ›m buluﬂlar›ndaki baﬂar›dan alanlard›r” (Boratav 1988: 125). Boratav, küçücük sanat
yap›tlar› olarak nitelendirdi¤i ikinci
gruptaki alk›ﬂlar›n bir halk edebiyat› türü olarak adland›r›l›p adland›r›lamayaca¤› konusunda herhangi bir ﬂey yazmam›ﬂt›r. Fakat, Boratav’›n ata sözleri için
söylediklerinden yola ç›karak ikinci gruba giren alk›ﬂlar›, halk edebiyat› türü
olarak kabul etti¤i gibi bir sonucu ç›karmak mümkündür.
Alk›ﬂ ve karg›ﬂlar›n “tür” kavram›
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içerisinde de¤erlendirilip de¤erlendirilemeyece¤i konusu, Boratav’›n d›ﬂ›nda Do¤an Kaya ve Erman Artun gibi baz›
araﬂt›r›c›lar›n da gündemini iﬂgal etmiﬂtir. Kaya, alk›ﬂ ve karg›ﬂlar› “sözlü anlat›m türlerinin önemli bir cephesi” olarak
nitelendirirken Artun, Boratav’›n görüﬂlerini paylaﬂm›ﬂt›r.1
Yaz›da, Güney Sibirya Türklerinden T›va (Tuva) Türklerinin alg›ﬂ-yöreelleri üzerinde durmaya çal›ﬂ›lacak; onlar›n ﬂekil, konu, söyleniﬂ özellikleri ve iﬂlevleri hakk›nda bilgi verildikten sonra
baz› örnek metinler s›ralanacakt›r. Yaz›dan maksat, Türkiye Türkü araﬂt›r›c›lara T›va Türklerinin alg›ﬂ-yöreel gelene¤i
hakk›ndaki bilgileri aktarabilmek ve ileride yap›lacak karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalara katk›da bulunabilmektir.
T›va Türklerinin yetiﬂtirdi¤i halk
bilimcilerinden Ç. Ç. Kuular, Tuva
Ulustuñ Aas Çogaal› adl› kitapta yer
alan “Alg›ﬂ-Yöreelder” adl› makalesinde
alg›ﬂ-yöreelleri, “Kiﬂinin hayata dair güzel, iyi beklentilerini, hayallerini ifade
eden, sözlü edebiyat›n eski, serbest ölçülü, manzum bir türüdür” diye tan›mlayarak alg›ﬂ, çalbar›g ve maktal olmak
üzere üç gruba ay›rm›ﬂt›r (Kuular 1976:
132). Araﬂt›r›c›, bu üç gruba giren alg›ﬂyöreellerin hangi olaylar s›ras›nda, nerede, hangi amaçlarla söylendikleri üzerinde de durmuﬂ ve bu konuda ﬂunlar›
yazm›ﬂt›r: “Alg›ﬂ”lar, dünür olundu¤unda ya da dü¤ün yap›l›rken, kadeh kald›r›ld›¤›nda, ilk çocuk dünyaya geldi¤inde,
yeni bir ev kuruldu¤unda, yeni beﬂik haz›rland›¤›nda, çocu¤un saç›n›n ilk kez
kesilmesinde, çocuk ilk kez atlas kemi¤i,
e¤e kemi¤i kemirdi¤inde söylenir. “Çalbar›g”lar, avc›lar taygaya avlanmaya
gittiklerinde, ulus uzun bir sefere atland›¤›nda, suyu ﬂifal› kutsal p›nara girildi¤inde, yeni kurulan eve ocak yap›ld›¤›nda, insan otu kaz›ld›¤›nda, kurgan,
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kanal yap›ld›¤›nda okunur. “Maktal”lar
ise eyerlenen ata, güç durumda kalan ya
da güreﬂirken geri çekilen bahad›ra yönelik söylenmektedir” (Kuular 1976:
132). Kuular’›n ifadesiyle alg›ﬂlar, kiﬂilere ya da nesnelere bir baﬂkas› taraf›ndan iyi, hay›rl› dileklerde bulunulurken,
çalbar›glar ise, kiﬂinin kendisi için bir
ﬂeyler istemesi s›ras›nda söylenmektedir.
Kuular, ad› geçen yaz›s›nda, alg›ﬂyörelleri söyleniﬂ amaç ve yerlerine göre
gruplara ay›rm›ﬂt›r. Bunlar ﬂu ﬂekildedir:
a. Kelin Algaar› (Gelin Alk›ﬂ›)
b. Moldurug, Hey-Oorga Çar›n Algaar› (Atlas Kemi¤i, S›rt ve Kürek Kemi¤ine Alk›ﬂ)
c. Añç›n›ñ Çalbar›glar› (Avc› Dualar›)
ç. Öske Çalbar›glar (Di¤er Dualar)
d. Maktaldar (Övgüler, Methiyeler)
Araﬂt›r›c›, Kelin Algaar› (Gelin alk›ﬂ›) ile ilgili ﬂu aç›klamalar› yapar: “T›va
halk›, dünür olundu¤unda ya da dü¤ün
yap›ld›¤›nda, gelin k›z› kendine has güzel, tatl› sözler ile öve gelmiﬂtir. Dünür
olunan ya da dü¤ün yap›lan yerde söylenen alg›ﬂ-yöreeller, yuva kuran o¤lan ile
k›z›n haf›zas›nda unutulmaz bir ﬂekilde
kal›r; onlar›n bir arada, mutlu bir ﬂekilde yaﬂamalar›na yard›mc› olmak amac›yla söylenirler. Bu tören, dü¤ün ertesinde o¤lan›n ana-babas›n›n taraf›nda devam ettirilir. Gelin k›z kadehte sütü içmek için sunar, deminki, yani o¤lan, a¤z›n› de¤dirdikten sonra süt kadehini
kendi anas›na ya da babas›na verir. Onlardan herhangi birisi alk›ﬂ› söyler.”
“Alg›ﬂta, yeni evlilerin çok çocuklu,
sa¤l›kl›-esenlikli, zengin, mall› mülklü
kiﬂiler olmas› istenir.(...) Alk›ﬂ söylenirken kalabal›ktan “alg›ﬂ dursun” diye yard›m gelir. Gelin k›z, kadehteki sütü kaynanas›na ve d›ﬂar›daki halka içirir. On-
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dan sonra sütü, ateﬂe, evin tünlü¤üne saçar. Bu, onun “Ateﬂ”ten saadet dilemesi
anlam›na gelmektedir. Alk›ﬂ› bu ﬂekilde
geçirmenin, düzenlemenin anlam› da gelin k›z› güveyinin ailesine al›ﬂt›rmakta
yatmaktad›r” (Kuular 1976: 132-133).
Kuular, gelene¤e göre, bir kiﬂinin
bir hayvan› öldürüp atlas kemi¤ini kemirerek deliklerine ot soktuktan sonra
alk›ﬂ söylemesi gerekti¤ini yazar. Kiﬂi,
kap› giriﬂinde üç kez yüksek sesle seslenip atlas kemi¤ini ateﬂe b›rak›r ve alk›ﬂ
söyler. Söylenen bu alk›ﬂlara molduruk
algaar› (atlas kemi¤i alk›ﬂ›) denilmektedir. Molduruk ya da atlas kemi¤ine yönelik alk›ﬂtan murat, hayvanlar›n dölünün
bereketli olmas›n›, tükenmemesini sa¤lamakt›r. Molduru¤un deliklerine ot sokulmas› da, sürü ya da avluda ot kadar
çok hayvan olmas›n› sa¤lamak içindir
(Kuular 1976: 134). Hey-oorga (Sa¤r› kemi¤inin önündeki s›rt kemi¤i) alk›ﬂlan›rken iki çeçen (ﬂair) onu parçalay›p terennüm eder bir halde etraf›nda dolan›rlarken aralar›nda çekiﬂip at›ﬂ›rlar. Çekiﬂip
at›ﬂman›n konusu, s›rt kemi¤inin özellikleridir. T›va Türkleri, hayvanc›l›¤› hayat›n temeli olarak alg›laman›n d›ﬂ›nda
ak›l-ruh mutlulu¤u olarak da düﬂünmüﬂlerdir. Küçük baﬂ hayvan›n aﬂ›k kemi¤ini ç›kar›p oynamalar› da bu iﬂin estetik taraf›n› teﬂkil etmektedir. S›rt kemi¤ini alk›ﬂlamalar› da bunun gibi bir
durumdur. Kemi¤in yap›s›n› bahane
ederek çeﬂit çeﬂit ﬂeyleri söylemeleri, dil
ve zekan›n geliﬂmesine, k›vraklaﬂmas›na yard›mc› olmuﬂtur. S›rt kemi¤ine
methiye, iki kiﬂinin oynayarak sergiledikleri bir oyunu and›rmaktad›r (Kuular
1976: 136).
T›va Türkleri aras›nda, t›pk› ﬁor
(D›renkova 1940: XV-XXIV), Hakas
(Ungvitskaya-Maynogaﬂeva 1972: 49-68)
ve Altay (Ergun 1997: 20) Türklerinde
oldu¤u gibi, avlanma s›ras›nda ve ota¤-
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da destan terennüm edilirken da¤ iyesinin (oran-tañd› eezi) destan› be¤enerek
dinledi¤ine, bundan memnun kald›¤›na
dair bir inan›ﬂ vard›r. Da¤ iyesinin güzel
bir ﬂekilde yalvaran ya da dua eden kiﬂi
ya da avc›ya bol bol av hayvan› bahﬂedece¤ine inan›lm›ﬂt›r (Kuular 1976: 136;
K›rg›s 1990: 96-97). Bu tür bir inan›ﬂ,
geçmiﬂ ça¤lara ait canl› ve cans›z varl›klar›n koruyucusu oldu¤una yönelik inanc›n yans›mas›d›r. Avc›, ulu geçit k›y›s›na
gelince at›ndan inip kurgana rengarenk
bezleri ba¤lar, tören tütsüsüyle tütsüler,
yeme¤inin bir k›sm›n› saçarak dua etmeye baﬂlar. Avc› da¤ iyesine sundu¤u duas›n›, avlanaca¤› yere gelince ota¤›nda
bir kez kaynatt›¤› çay›n›n üstünü a¤z›n›
de¤dirmeden aﬂa¤› yukar› serperek devam ettirir. Alk›ﬂ›n baﬂ›nda ata taygas›n›n özelliklerini çeçen (ﬂair) benzetmeleriyle tasvir eder. Avc›n›n alk›ﬂ›nda, av
hayvanlar›n›n adlar› do¤rudan zikredilmeden onlar›n çeﬂitli özellikleri anlat›l›r,
tasvir edilir. (Kuular 1976: 137).
Kuular, T›va Türklerinin geçmiﬂ
atalar›n›n arjaan›, yani, suyu ﬂifal› kutsal p›narlar› kutsad›klar›n› ve onlara yönelik dualar ettiklerini kaydeder. T›va
Türkleri, renkli bez parçalar›n› arjaan,
yani, suyu ﬂifal› kutsal p›nar›n baﬂ›ndaki a¤aç dallar›na ba¤lay›p yemeklerinin
en güzel k›s›mlar›n› sunduktan sonra
dualar ederler. T›va Türkleri, eski-yeni
inan›ﬂlar› do¤rultusunda kendilerini kuﬂatan dünyay› koruyan ola¤anüstü güçler ya da ruhlar oldu¤una inanm›ﬂlar,
onlara dualar etmiﬂlerdir. Tuva Türkleri, sabah çay›n›n üstünü ya da sütü toskarak2 ya da çaj›g a¤ac› ile etraf› kuﬂatan dünyaya sunup saç›nca çeçen manzum yakar›ﬂlarda bulunmuﬂtur (Kuular
1976: 139). Kuular’›n aktard›¤› bu bilgileri a¤aç ve yer-su kültleri çerçevesinde
ele almak ve bu kültlerin Türklü¤ün geçmiﬂinde de bugününde de son derece
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önemli bir yere sahip oldu¤unu hat›rdan
ç›karmamak gerekmektedir.
Maktal ad› verilen manzumeler ise,
yukar›da da temas edildi¤i üzere, güreﬂen yi¤itleri, eyerlenen atlar› övmek, yüreklendirmek amac›yla söylenmektedir.
Di¤er Türk gruplar›nda oldu¤u gibi, T›va Türklerinde de alp güreﬂi ve at yar›ﬂ›,
baﬂl›ca spor araçlar›d›r. T›va Türklerinin güreﬂen alplar› yüreklendirmek ve
övmek amac›yla söyledikleri maktallar›,
K›rkp›nar meydan›nda güreﬂen yi¤itleri
öven ve yüreklendiren ç›¤›rtkanlar›n
söyledikleri tekerlememsi manzumelere
benzetmek mümkündür.
T›va Türklerinin alg›ﬂ-yöreelleri
üzerinde haz›rlanm›ﬂ en kapsaml› çal›ﬂma olan ve Z. K. K›rg›s taraf›ndan haz›rlanan T›va Ulustuñ Alg›ﬂ-Yöreelderi
(K›z›l 1990) adl› kitapta, daha önce Kuular taraf›ndan aktar›lan bilgilerin yan›
s›ra T›va Türklerinin alg›ﬂ-yöreellerinin
temel özelliklerini ortaya koyan ek bilgilere de yer verilmiﬂtir. “Sözlü edebiyat›n
serbest ölçülü, manzum, kiﬂiler için iyi
dilekleri ifade eden türü” (K›rg›s 1990: 6)
olarak tan›mlanan alg›ﬂ-yöreeller, kendi
içerisinde s›n›fland›r›lm›ﬂ; söyleniﬂ yer,
zaman ve amaçlar› bak›mlar›ndan ele
al›nm›ﬂlard›r.
Alg›ﬂlar›, T›va Türklerinin Budizm’in yay›lmas›ndan önceki hayat
tarzlar›n› (Hayvanc›l›k ve avc›l›k esasl›,
do¤an›n yard›m›na muhtaç bir hayat
tarz›), inanç sistemlerini (Kaml›k, ﬁamanl›k), dünya görüﬂlerini de yans›tan
önemli bir araç olarak gören K›rg›s, onlar›n esas anlam ve öneminin de günümüz T›va Türklerinin çeﬂitli yönlerini
(dünya görüﬂünü, arzu ve isteklerini) ortaya koymalar›ndan kaynakland›¤›n›
yazm›ﬂt›r (K›rg›s 1990: 4).
Yaz›l› kaynaklar arac›l›¤›yla takip
etmek mümkün olmad›¤› için alg›ﬂ-yöreellerin ortaya ç›k›ﬂ tarihlerini tespit et-
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menin mümkün olmad›¤›n› söyleyen
K›rg›s, toplumun kültürel ve soysal de¤iﬂime ve geliﬂime maruz kalmas›na ra¤men alg›ﬂ-yöreellerin temel anlamlar›n›n de¤iﬂmeden günümüze kadar geldi¤ine dikkat çekmektedir. Alg›ﬂ-yöreellerin T›va Türklerinin geçmiﬂine ait kültürel birikimini yans›tt›¤›na dikkat çeken
K›rg›s, “T›va Türklerinin geçmiﬂte kültürsüz, medeniyetsiz cahil bir toplum oldu¤u” iddias›na da itiraz etmiﬂtir. K›rg›s, Sovyet dönemindeki Budizm’in tehlikeli bir olgu oldu¤u yaklaﬂ›ma3 da temas etmiﬂ, alg›ﬂ-yöreellerin dinle olan
ba¤lant›s›na dikkat çekerek kitapta Sar›g ﬂaj›n, yani, Lama Budizmi’ne temas
eden, özellikle de baz› Burkanlar›n adlar›n› zikreden metinlere de yer verildi¤ini
yazm›ﬂt›r (K›rg›s 1990: 5).
Y›l›n belirli dönemlerinde halk›n
aktif kat›l›m›yla kutsal da¤lar›n methedilerek alg›ﬂlar söylendi¤ini ifade eden
K›rg›s, alg›ﬂ-yöreellerin fonksiyonlar›
hakk›nda ﬂunlar› yazm›ﬂt›r: “Dü¤ün, y›l
baﬂ› geçirilen yerde alg›ﬂ, kiﬂinin sevinçli duygular›n›, dileklerini, cesaret arzusunu, halk›n gelece¤e dair inanc›n› ortaya koymuﬂtur. Alg›ﬂlar, halk hayat›n›n
esas›n› teﬂkil eden hayvanc›l›k, avc›l›k ve
tar›m›n d›ﬂ›nda eski T›va hayat›n›n di¤er sahalar›n› da aksettirmiﬂlerdir. Da¤da av süren avc›lar ota¤a gelerek sar› çay
eﬂli¤inde alg›ﬂ söyleyip yalvararak dolaﬂm›ﬂlard›r. Alg›ﬂ-yöreeller, avc›lar›n adlar›n›n yükselmesine, av sahibi olmalar›na, hayata olan inanc›n pekiﬂmesine yard›mc› olmuﬂtur (K›rg›s 1990: 5).
T›va Ulustuñ Alg›ﬂ-Yöreelderi
adl› kitapta, T›va Türkleri aras›ndan
derlenen alg›ﬂ-yöreeller, söyleniﬂ amaçlar›, yerleri ve zamanlar› bak›m›ndan ﬂu
ﬂekilde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r:
a. Aile ve aile hayat› ile ilgili yöreeller:
1. ‹lk çocu¤un do¤umunda, göbe¤inin kesiminde söylenen yöreeller
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2. Üç yaﬂ›ndaki çocu¤un saçlar› kesilirken söylenen yöreller
3. Dü¤ün s›ras›nda yeni kurulan eve
söylenen yöreeller
4. Ateﬂi kutsarken okunan dualar
5. Kürek kemi¤ine yönelik yöreeller
6. Atlas kemi¤ine yönelik alg›ﬂlar
7. S›rt kemi¤ine yönelik alg›ﬂlar
8. Hayvanlar›n kutsanmas›
9. Yeni y›la yönelik dualar
10. Dünürlük s›ras›nda söylenen alg›ﬂ-yöreeller
11. Dü¤ün yöreelleri
12. Alplar› yüreklendirmeye yönelik
sözler
13. Eyerlenen ata yönelik maktallar
14. Ok atma oyunu s›ras›nda söylenen sözler
15. A¤aç keserken söylenen yöreeller
16. Kamlar›n alg›ﬂlar›
17. Ösküs-baara yalvarma
18. ‹nsan otu kazarken edilen dualar
b. Hayata dair kurgana, da¤a,
suya yalvarma:
1. “Arjaan”a (suyu ﬂifal› kutsal p›nara) edilen dualar
2. Kurgana yönelik dualar
3. Aﬂ›lan suya arma¤anlar sunulurken söylenen sözler
4. Gök gürledi¤inde okunan dualar
5. Tel ya da bay a¤ac›n kutsanmas›
6. Geçit aﬂarken edilen dualar
c. Güce-eme¤e yönelik alg›ﬂ-yöreeller:
1.Uzak sefer için atlanan kiﬂiye söylenen yöreeller
2. Avc›lar›n dualar›
3. Koyun k›rk›m› ya da yün serimi
s›ras›nda söylenen yöreeller
4. Ark, kanal kutsama s›ras›nda
edilen dualar, söylenen maktallar
5. Hayvan sürüp enerken söylenen
maktallar
6.Dus-Dag’a yalvar›ﬂlar
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7. Bal›kç›lar›n dualar›
8. Tarla sürerken söylenen yöreeller
9. Rüzgar estirmeye yönelik sözler
10. Ay› inine yönelik alg›ﬂlar
T›va Türklerinin alg›ﬂ-yöreelleri,
çeçenler taraf›ndan genelde manzum bir
ﬂekilde söylenmektedir. Bu tür metinler,
manzum olmakla birlikte serbest bir ölçüye sahiptirler. Manzumeler; 3, 4, 7 ya
da daha çok heceden meydana gelen dizelerle kurulmaktad›r. 30-40 ya da daha
fazla dizeden oluﬂan alg›ﬂ-yöreeller oldu¤u gibi; 2, 4, 8 dizeden oluﬂanlara da
rastlanmaktad›r. Alg›ﬂ-yöreellerde kafiye; aliterasyon, dize baﬂ› ve dize sonu kafiyelerle sa¤lanmaktad›r. Dizelerde dize
baﬂ›, dize ortas› ve dize sonu kafiyelerin
ayn› anda bulundu¤u örneklere de rastlamak mümkündür:
Sañ›mn› sald›m,
Çaj››mn› çaﬂt›m
Udur körbedim
Ulug sag›nmad›m. (Kuular 1976:
141)
Kiﬂilere yönelik iyi dilekleri içeren
alg›ﬂ-yöreellerde çoklukla dize sonlar›
bolzun sözü ya da sonunda -z›n, -zin, zun, -zün (çurttaz›n, karaz›n...) eki bulunan fiillerle bitmektedir:
Az›ngan› ald›n bolzun.
Aatkan› ool bolzun!
Ezerteeni ç›raa bolzun
Edileeni möñgün bolzun! (Kuular
1976: 141)
Uzun naz›l›g bolzun
Ulus aas-kejiktig bolzun!
Baj›n›ñ dügü
Agarg›je çurttaz›n,
Ak sald›g,
Ak baﬂt›g çorzun!
.................... (K›rg›s 1990: 7)

dirler. Bunun yan› s›ra, T›va ülkesinin
çeﬂitli bölgelerinde de¤iﬂik söyleyiﬂ usullerine de rastlamak mümkündür (K›rg›s
1990: 6). Alg›ﬂ-yöreellerin bo¤uk bir sesle söylenmesi gelene¤i, T›va, Altay, Hakas ve ﬁor Türklerinin destanc›lar›n›n
(toolcu, kayç›, hayc›) destan terennümü
ile paralellik arz etmektedir.4 Bundan
dolay›d›r ki, K›rg›s; alg›ﬂ-yöreelleri, yap›
ve söyleniﬂ bak›mlar›ndan tool (destan)
türü ile irtibatland›rmaktad›r (K›rg›s
1990: 6).
Aﬂa¤›da, T›va Türklerinin alg›ﬂ-yöreellerinden baz› örneklere yer verilmiﬂtir. Gerek Kuular’›n ve gerekse K›rg›s’›n
yapt›¤› tasniflere oldu¤u gibi örnekler
vermek bir makale boyutunu çok fazlas›yla aﬂaca¤›ndan baz› örneklerle yetinilmiﬂtir. Verilen örnekler, daha çok hayat›n safhalar› (Do¤um, evlilik, ölüm.),
kiﬂi o¤lunun do¤a ve do¤a güçlerine karﬂ› tak›nd›¤› tav›r ile varl›¤›n› sürekli k›lmak ad›na yürüttü¤ü mücadele dikkate
al›narak seçilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Alg›ﬂyöreeller, yukar›da da belirtildi¤i üzere
dinlik, büyülük, törenlik eylemler s›ras›nda söylenmektedirler. Bu tür metinlerin söylenmesi s›ras›nda ne tür iﬂlemler
yap›ld›¤›n› da ayr›nt›l› bir ﬂekilde izah
etmek gerekirdi; fakat, bu anlamda yap›lmas› gereken izahlar, T›va Türklerinin alg›ﬂ-yöreel gelene¤i hakk›ndaki bilgileri ve baz› örnek metinleri aktarmaktan ibaret olan bir yaz›n›n hacmini fazlas›yla aﬂaca¤›ndan daha kapsaml› bir
baﬂka çal›ﬂman›n konusu olarak düﬂünülmüﬂtür. Ayr›ca, alg›ﬂ-yöreellerin dinle olan ilgisi nedeniyle T›va Türklerinin
dinî yap›s› hakk›nda bilgi vermek de gerekirdi; fakat, bu da, t›pk› yukar›da zikretti¤imiz konu gibi, bir baﬂka çal›ﬂman›n konusu olarak düﬂünülmüﬂtür.5

Alg›ﬂ-yöreeller çeçenler taraf›ndan
bo¤uk ve coﬂkulu bir sesle söylenmekte-
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1. ‹lk çocuk do¤du¤unda söylenen yöreeller:
a)
Uzun naz›l›g bolzun,
Uzun ömürlü olsun,
Ulug aas-kejiktig bolzun!
Çok bahtiyar olsun!
Baj›n›n& dügü
Baﬂ›n›n saç›
Agarg›je çurttaz›n
A¤ar›ncaya yaﬂas›n,
Ak sald›g
Ak sakall›
Ak baﬂt›g çorzun!
Ak baﬂl› gezsin!
Beﬂ kojuun töreldig,
Beﬂ koﬂun akrabal›,
Beﬂ çüzün mald›g,
Beﬂ yüz davarl›,
Ertine edileldig,
Serveti bol,
Evilen&, sar››ld›g bolzun!
Nazik ve ak›ll› olsun!
Kiﬂ kejinin& karaz›n,
Samurun karas›na
Kijinin& eki edin
Kiﬂinin iyi mal›na
Edilezin!
Sahip olsun!
(K›rg›s 1990: 7)
b)
Kodan s›n&mas
Mald›g bolzun,
Aal›nga s›n&mas
Anay-huragann›g bolzun!
Ög doldur
Aj›-töldüg bolzun!
Sagan südü
Sava s›n&mas bolzun!
Çaj›g süzüü
Elbek bolzun,
Aﬂ-çemi
Amdann›g bolzun,
Ketken hevi
Hevingir bolzun!

Avluya s›¤maz
Mall› olsun,
A¤›la s›¤maz
O¤lakl›-kuzulu olsun!
Yurt dolusu
Çoluk-çocuklu olsun!
Sa¤d›¤› sütü
Kapkaca¤a s›¤maz olsun!
Çaj›g süzüü6
Bereketli olsun,
Aﬂ›-yiyece¤i
Lezzetli olsun,
Gitti¤i yolu
Hevingir olsun!
(K›rg›s 1990: 8)

2. Dü¤ün ve gelin alg›ﬂlar›:
a)
Döñ çerge öön öglezin,
Döﬂ çerge mal›n çalaz›n!
Alañg› edeen anay-huragan› çaza bass›n,
Murnuu edeen urug-dar›› saza bass›n!
Sar›g ask›r ç›lg›l›g bolzun,
Sar›g baﬂt›g ooldug bolzun!
Aj›-tölü mendi turzun!
Az›raan mal› kövey bolzun!
Torlaa deg öner bolzun,
Torga deg kaas bolzun!
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Tümsekli yere yuvas›n› kursun,
Yokuﬂ yerde hayvanlar›n› ça¤›rs›n!
Ete¤inin arkas›n› o¤lak ile kuzu çi¤nesin,
Ete¤inin önünü çoluk çocuk çi¤nesin!
Sar› ayg›r y›lk›l› olsun,
Sar› baﬂl› o¤ullu olsun!
Çoluk çocu¤u bahtl› yaﬂas›n!
Besledi¤i hayvan› çok olsun!
Keklik gibi yavrulu olsun,
A¤açkakan gibi zarif olsun!
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Ezerteeni ç›raa bolzun,
Edertkeni ool bolzun!
Az›ngan› ald›n bolzun,
Attangan› ç›raa bolzun!

Eyerledi¤i rahvan at olsun,
Birlikte yürüdü¤ü o¤ul olsun!
Artt›rd›¤› alt›n olsun
Bindi¤i rahvan at olsun!
(Kuular 1976: 133)

b)
Baﬂk› oglu
‹lk o¤lu
Bald› ›ﬂkaﬂ bolzun
Balta gibi olsun
Ortun oglu
Ortanca o¤lu
Ojuk ›ﬂkaﬂ bolzun!
Kar gibi olsun!
Çoorgan› ç›l›g bolzun,
Battaniyesi s›cak olsun,
Çook öörü höy bolzun!
Yak›n arkadaﬂ› çok olsun!
Kara kiﬂ aptaraz›nga
Kara samur yata¤›nda
Ç›dar bolzun.
Yatar olsun.
Hem kejerde,
Irmak geçerken,
Baraann›g, doozunnug, bolzun!
Karalt›l›, tozlu olsun!
Ak ﬂar› keji kögeerlig bolzun.
Ak öküz derisinden tulumu olsun.
Ak had›ñ b›ﬂk›l›g bolzun!
Ak kay›n dall› olsun!
Sar›g kögeerjikte aragaz›
Sar› tulumda rak›s›
Savaz›rap turar bolzun!
Çalkalan›p dursun!
Torlaa deg öörlüg bolzun,
Keklik gibi yoldaﬂl› olsun,
Torga deg kaas bolzun!
A¤açkakan gibi zarif olsun!
Çöp ﬂiñgeezin,
Do¤ru anlas›n,
Yöreel doktaaz›n.
Alk›ﬂ ezberlesin.
Düﬂtük çerge
Yar›m günlük yere7
Düﬂtep ertsin,
Ö¤le yeme¤i yiyip yetsin,
Honuktug çerge
Yirmi dört saatlik yere
Honup ertsin!
Konup yetsin!
Ugulza deg çurttalgal›g,
Nak›ﬂ gibi ömürlü,
Urug-dar›› kövey bolzun.
Çoluk çocu¤u çok olsun.
Ot çiiri onça-mendi bolzun!
Ot yiyeni çok olsun!
Kulunçaktar deﬂkilejip turar bolzun,
Tayc›klar› hoplay›p z›plar olsun,
Huragan kuduruu majañayn›p turar bolzun! Kuzu kuyru¤u kocaman olsun!
Ulagga munar att›g bolzun,
O¤lak oyunu için binilir atl› olsun,
Uruk söörtür ooldug bolzun!
S›r›k atar o¤ullu olsun!
(K›rg›s 1990: 46)
3. Ham (Kam) Alg›ﬂlar›:
a) Ham›n (Kam›n) hasta kiﬂi için söyledi¤i alg›ﬂ›:
Aza çayan sag››z›nnar, ooy
Aza8 talih t›ls›mlar› ooy
Al-la bodum attan›pt›m,
Onunla özüm yola koyulmuﬂtum,
Baraalgad›m, ooy,
Selam sundum, ooy,
Ald›n hölüm eeleri, ooy!
Alt›n gölümün iyeleri ooy!
Tölgeçiler, tölgeleñer,
Falc›lar fala bak›n›z,
Töögüzü T›va oran, ooy!
Tarihi T›va yurdu, ooy!
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Ereen kurttuñ doyu boor be?
Erlik çerniñ ergezi be? Ooy!
Aza çernin& k›yg›z› be?
Çernin& sungun& kilen&i-be?
Çeveg, höörnüñ çeskee-le be?
Çamzaa-la be? Ooy!
Keñgirgelig heliñnerniñ,
Orgumçulug lamalarn›ñ
Ergininden bolgan-na be?
Çüüden bolgan, ooy!
Karañg›n›ñ çurtunda be?
Duruya kuﬂtuñ ününden be?
Dulguyakt›ñ ününden be, ooy!
Ilgal›ñar, ﬂ›lgal›ñar, ooy!
Azarganç›g aza çayan, ooy!
Sag››z›nnar, ooy!
b) Ölen kiﬂinin yedisine alg›ﬂ:
Aj›-çemin&, edin&-sevin&
Ajaap al dep,
Ak›-dun&man& k›yg›r›p tur,
Ç›gl›p algan manap turlar,
K›yg› sal›p çalap tur men.
Maaj›rgap, tavaarlavayn,
Manatpayn çedip kelem.
Törelderin& manatpayn.
Dürgen dalaﬂ çedip kelem.
Çedip keldin& be, oo, oo!
Dan&za solup baraalgad›m,
Oyaktalbayn beer olur.
Ovuuzunnap kaygaldava,
Törelderin& töleezi boop
Dün&gür tutkaﬂ, algan ejin&
Töleezi boop,
Aj›-tölün&, algan ejin&
Töleezi boop,
Aj›-çemin& delgep tuttum,
Algan ejin& am›r-mendi,
Ottulgan odu
Otçug kör daan.
Aj›-tölün& bürün mendi,
Aj›-çemin& berip tur, kör.
In&ay körem, beer körem,
Ind›nnanam, ›laaravam.
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Ereen9 kurdun toyu mu var?
Erlik yer yüzünün efendisi mi? 0oy!
Aza, yer yüzünün nidas› m›?
Ooy! Yerin, suyun gazab› m›? Ooy!
Yoksa mezar›n çeske¤i mi?
Yoksa çamza¤› m›? Ooy!
Tefli helin&lerin10,
Orgumçulu11 lamalar›n
Divanelerinden midir?
Kimlerdendir, ooy!
Karanl›k ülkesinde mi?
Turna kuﬂun sesinden mi?
Dul erke¤in sesinden mi, ooy!
Görünüz, s›nay›n›z, ooy!
Kibirli aza talih, ooy!
T›ls›mlar ooy!
(K›rg›s 1990: 65-66)
Aﬂ›n›-yeme¤ini, türlü türlü ﬂeyleri
Al da ye diye,
Kardeﬂin seslenip durur,
Toplan›p gelenler bekleyip dururlar,
Hayk›r›p ça¤›r›yorum ben.
Acele edip h›zla
Bekletmeden yetip geleyim.
Akrabalar›n› bekletmeden.
Aceleyle yetip geleyim.
Yetip geldin mi oy, oy!
Dañza12 kar›ﬂt›r›p selam sundum
Bir kenara çekilmeden bu yana otur.
Kurnazl›k edip dalavere etme,
Akrabalar›n›n temsilcisi olup
Tef tutunca ald›¤›n eﬂinin
Temsilcisi olup,
Çoluk çocu¤unun, ald›¤›n eﬂinin
Temsilci olup,
Aﬂ›n›-yiyece¤ini sofraya haz›rlad›m,
Ald›¤›n eﬂin huzurlu,
Sönen, mahvolan ateﬂi
Ateﬂli baksana.
Çoluk çocu¤unun hepsi huzurlu
Aﬂ›n›-yeme¤ini verip dururlar, gör.
Öteye bakay›m, beriye bakay›m,
Hasret çekiyorum, ac› ac› ba¤›rm›yorum.
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Beriye bakay›m, öteye bakay›m,
Mahcup olmadan, s›k›lmadan konuﬂa gör.
(K›rg›s 1990: 67-68)
4. Alplar› ve atlar› yüreklendirmeye yönelik sözler:
a)
Kulun ﬂaandan munup ööretken,
Tayl›¤›ndan itibaren binip e¤itti¤im,
Çavaa ﬂaandan ﬂaap ööretken,
Bir yaﬂ›ndan itibaren koﬂturup e¤itti¤im,
Duran deg karakt›g,
Dürbün gibi bak›ﬂl›, görüﬂlü,
Tun& deg diﬂtig
Sedef gibi diﬂli
Toolay deg kulakt›g,
Adatavﬂan› gibi kulakl›,
Büree deg haayl›g,
Boru gibi burunlu,
Argakt›g ald› moyunnug,
Alt› mafsall› boyunlu
Çaan dört az›gl›g.
Dört az› diﬂli fil
Kuduruun silgiy man&naar,
Kuyru¤unu sallay›p kiﬂner,
Hölegezinden hoya man&naar,
Gölgesinden ürküp kiﬂner,
Baj›-bile savap oynaar
Baﬂ›yla vurup oynuyor,
Ejen törenin& naad›m›nga
Hükümetin törenine
Endeg çok çügürer,
Kusursuz koﬂturur,
Çazak, namn›n& naad›m›nga
Hükümetin, partinin törenine
Saadal çok erter,
Durmaks›z›n iletir,
Kan& demir duyuu-bile
Çelik toyna¤› ile
Çernin& kart›n tura man&naar,
Yerin ba¤r›n› deﬂip kiﬂner
Ulam-ulam kitkep turar
Daha bir kuvvetlenir
Uzun durttug oyum!
Uzun boylu kula at›m!
(Kuular 1976: 140)
b)
Meeñ mögem-möge Dugarn›ñ
Benim bahad›r›m alp Dugar’›n13
Onaan, dogaan ündürüñe-er!
Methini dinleyiniz!
Arz›lañ deg küﬂtüg möge,
Arslan gibi güçlü bahad›r,
Kalbak daﬂka taybas möge,
Geniﬂ taﬂta aya¤› kaymaz bahad›r
Kad›r çerge uﬂpas möge,
Sarp yerde uçmaz bahad›r,
Tutkan holu kapka deg,
Tutan eli kap› gibi,
Turgan bodu örgen deg,
Duran boyu kaz›k gibi,
Degeeleerge tendiﬂ dives
Dolambaçl› yolda yürümeye gezi demeyen
Möge ﬂ›lay berdi-i!
Bahad›r sürüverdi!
Karak çives araz›nda
Göz aç›p kapayana dek
Katay kagar kad›g möge.
Sert vurur güçlü bahad›r.
Ergek turbas araz›nda
Parmak bile k›p›rdatmadan
Egin sodaa çaspas möge.
Att›¤› oku ›skalamaz bahad›r
Hart›gadan kaﬂpagay,
Do¤andan çevik,
Deeldigenden tevingir,
Çaylaktan daha avc›,
Hölçük deg ala karaan
Gölcük gibi gizlice
Körüp, ﬂiyip kaap,
‹zleyerek aban›p çak›p
Kök deerni hölbeñnedir,
Gök yüzünü sallar,
Beer körem, ›n&ay körem,
Bijiirgeveyn çugaalap or.
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Köktüg çerni sirtiledi,
Oñ holun oñgaar sunup,
Sol holun soñgaar sunup,
Devip, samnap baard›-›!
5. Ateﬂi kutsarken okunan dualar:
Kan& hüler ot çayaç›m,
Örﬂee hay›rakan!
Aal-kodan
Am›r-d›ﬂ turzun.
Anay-huragan
Deﬂkilejip turzun!
Ot-közümge çalbard›m,
Ojuumga san&n› sald›m!
Örﬂee, hay›rakan!
Oor bag› kirbezin!

Yeﬂil yeri titretti,
Sa¤ kolunu sa¤a do¤ru uzat›p,
Sol kolunu sola do¤ru uzat›p
Oynay›p sal›n›p vard›.
(K›rg›s 1990: 54-55)
Çelik, tunç ateﬂ yalaz›m,
Esirge Tanr›m
Oba-a¤›l
Rahat yaﬂas›n.
O¤lak-kuzu
Hoplay›p z›plas›n!
Alevime yalvard›m,
Koruma tütsü yapt›m!
Esirge Tanr›m
H›rs›z girmesin!
(K›rg›s 1990: 16)

6. Avc›lar›n dualar›:
a)
Olçal›g-omakt›g
Deer adam, Delegey-iyem!
Çoraan botka çovag çok,
Çortkan atka soodug çok,
Oran-tan&d›m, örﬂee!
Ovaan›n& uluu sende bolzun,
Olçan›n& uluu mende bolzun!
Artt›n& uluu sende bolzun,
Art›nçakt›n& uluu mende bolzun!
Ereen alan& erninden,
Kaas alan& haay›ndan
Ast›r›p-distirip tur,
Ald›n tan&d›m!
b)
Att›g deeﬂ
Adap keldim,
Suragl›g deeﬂ
Surap keldim,
Oran-tan&d›m,
Örﬂee av›raz›n!
‹yinin& bireezinden,
‹yistin& ejinden
Örﬂee av›raz›n,
Oran-tan&d›m!

Av sahibi
Gök atam, dünya anam!
Yürüyen özüme yorgunluk yok,
Koﬂturan ata dinlenme yok,
Da¤ iyem, esirge!
Kurgan›n ulusu sende olsun
Av›n ulusu bende olsun!
Geçidin ulusu sende olsun,
Yükün ulusu bende olsun!
Rengarenk kocaman duda¤›ndan
Tombul, kocaman burnundan
Ast›r›p-dizdirip dur,
Alt›n da¤›m!
(Kuular 1976: 136-137)
Adl› deyip
Ad›n› zikredip geldim,
Soru deyip
Sorup geldim,
Da¤ iyem,
Esirge, merhamet et!
‹kinin birisinden
Çiftin birisinden
Esirge, merhamet et!
Da¤ iyem!
(K›rg›s 1990: 101)
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7. Gök gürledi¤inde okunan dualar:
a)
Çer iyem-deer adam,
Yer anam, gök atam,
Örﬂee, oran-tan&d›m!
Esirge da¤ iyem!
Hay-halapt› men d›n&navad›m.
Ben felaketi iﬂitmedim.
D›n&naan kiji d›n&nad›
‹ﬂiten kiﬂi iﬂitti
Bak çüve ar›lz›n.
Kötü ﬂey ar›ns›n, yok olsun.
Örﬂee, oran-tan&d›m!
Esirge da¤ iyem!
Eki çüve çookﬂulaz›n,
‹yi ﬂey yak›nlaﬂs›n,
Örﬂee, oran-tan&d›m!
Esirge da¤ iyem!
(K›rg›s 1990: 87)
b)
Doo buluttun& aay›-bile
‹ﬂte ﬂu bulutun istikameti ile
Üstüp, tarap örﬂee.
Parçalan›p, da¤›l›p esirge.
Doo artt›n& art›-bile
‹ﬂte ﬂu geçidin aﬂ›d› ile
Ulçup tarap örﬂee.
Uluyup da¤›l›p esirge.
Doo hemnin& unu-bile
‹ﬂte ﬂu ›rma¤›n yata¤› ile
Estip, tarap örﬂee.
Maksats›zca gezip da¤›l›p esirge.
Deer adam, çer iyem,
Gök atam, yer anam,
Man&a dolu çaaﬂk›n düﬂpezin.
Aﬂ›r› ya¤mur ya¤mas›n.
Az›raan mal,
Besledi¤im hayvanlar,
Aar›g-çalbak
Hasta-keyifsiz
Am›r-mendi turzun.
Esenlik içinde yaﬂas›n.
Örﬂee, hay›rakan,
Esirge Tanr›m,
Oran-tan&d›m.
Da¤ iyem.
Kuday din&mireeﬂkinim,
Gürleyen gö¤üm,
Çaylap örﬂee,
Vaz geçip esirge,
K›ybap örﬂee,
Uzaklaﬂ›p esirge,
Ulu ç›ld›g
Y›lan y›ll›
Ooldarl›g men.
O¤ulluyum ben.
Ak südüm
Ak sütümü
Çaj›p tur men.
Saç›yorum.
Iﬂt›g san&›m
Dumanl› tütsümü
Sal›p tur men.
Tütsülüyorum.
Hoynun&arga hoylan&ar,
Koynunuza koyunuz,
Kolduun&arga k›z›n&ar,
Koltu¤unuzun alt›na k›s›n›z,
Örﬂee, hay›rakan,
Esirge Tanr›m,
Oran-tan&d›m!
Da¤ iyem!
(K›rg›s 1990: 87-88)
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NOTLAR
1
Dua ve beddualar› “düzgü” kavram› içerisinde ele alan Do¤an Kaya, “‹nsano¤lunun toplum halinde yaﬂamaya baﬂlamas›ndan itibaren var oldu¤unu sand›¤›m›z dua ve beddualar, sözlü anlat›m türlerinin önemli bir cephesini oluﬂtururlar” (Kaya
1999: 448) diyerek bu tür metinleri, tür kavram› içerisine dahil etmektedir. Kaya’n›n alk›ﬂ ve karg›ﬂlarla ile ilgili yazd›¤› bir baﬂka yaz›s› için bak›n›z (Kaya 1997). Sundu¤u bir bildirisinde Adana bölgesi
âﬂ›kl›k gelene¤indeki alk›ﬂ-karg›ﬂ söyleme gelene¤ini ele alan Erman Artun ise, t›pk› Pertev Naili Boratav’da oldu¤u gibi, alk›ﬂ ve karg›ﬂlar› bir halk edebiyat› türü olarak görmemektedir. Artun, alk›ﬂ ve
karg›ﬂlar›, konuﬂmay› süsleyici, duygular› belirtici,
anlat›m› güçlendirici dil ögeleri olarak tan›mlamayarak sanat de¤eri olanlar› da küçük birer sanat
eseri olarak kabul etmektedir (Artun 1999: 111).
2
Tos karak: Ba¤›ﬂ, sunum için kullan›lan dokuz delikli tahta kaﬂ›k. Kurban kesimi zaman› havaya süt serpmek için kullan›lan uzun çubuk ya da
a¤aç.
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3
Ba¤›ms›z “Tan&nu T›va”da Sovyetler Birli¤i’nin etkisinin artmas› ile birlikte Moskova, T›va
Türklerinin Mo¤ollarla olan münasebetlerini kesmek ve ulusal kimli¤in canl› kalmas›nda önemli bir
yere sahip olan ﬁamanizm ile Budizm’i ortadan kald›rmak için savaﬂ açm›ﬂ; yüzlerce ﬁaman ve Lamay›
öldürmüﬂ, Budist tap›naklar›n› yerle bir etmiﬂtir.
Sovyet dönemindeki T›va Türkleri üzerinde uygulanan dinsel bask› hakk›nda daha geniﬂ bilgi için bk:
Somuncuo¤lu 2002.
4
T›va, Hakas ve Altay Türklerinin destanc›lar› hakk›nda bk: D›renkova 1940: X-XI; Ergun 1993:
24; Ergun 1997: 27-28.
5
T›va Türklerinin dinî yap›s› (Budizm ya da
onun bir kolu olan Lamaizm, ﬁamanizm) hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi için bk: Fridman 2002.
6
Çaj›k süzüü: Tabiat kültüyle ba¤lant›l› ritüellerde saç›lan kutsal s›v› (Süt, ayran, arak). / Tabiatta var oldu¤una inan›lan ve insanlar›n hayat›n›
sürdürmelerine yard›mc› olan ruhlara kutsal s›v›lar› sunma töreni.
7
Düﬂtük çer: Sabahtan ö¤leye kadar yürümekle al›nan yol.
8
“Aﬂa¤› dünyada yaﬂayan bir dizi iblis ve kötü
ruh vard›r. Bunlar›n aras›nda –insana benzeyen, erkek ya da diﬂi olabilen kötü niyetli ruhlar- “aza”lar
vard›r. Erkek azan›n ayaklar› havada as›l› durabilir
ya da üç baﬂl› bir köpek ya da uzun gagal› bir kartal-baykuﬂ olabilir. Geceleri ﬂark›lar söyleyen mavi
bir ›ﬂ›k olarak görünebilir ve ﬂafakta kaybolur. Aza,
sadece güçlü ﬂamanlar›n onu ziyaret edebilece¤i bir
ülkede yaﬂar” (Fridman 2002: 183).
9
“Ereen”ler (bazen ongon denilir) ruh yard›mc›lar›n›n betimlemeleridir. Bunlar ﬂamana iﬂinde
yard›m eden ve onu koruyan iyi ruhlard›r. Atalar›n
ruhlar›, özellikle de daha önce yaﬂam›ﬂ akraba ﬂamanlar›n ruhlar› olabilirler. S›k s›k ay›n›n postu ya
da t›rnakl› pençesiyle temsil edilen ay› “ereen”, en
güçlü ruhlardan biridir. ﬁamanlar›n di¤er koruyucular›, keçeden yap›lm›ﬂ, aç›k a¤z›ndan k›rm›z› dili
sarkan bir y›lan baﬂ› olan y›lan “ereen”lerdir. Bunlar›n cam bilya gözleri ve bak›r boynuzlar› vard›r; di¤er ucuna bir demet küçük ﬂerit dikilmiﬂtir. Genellikle ﬂaman›n elbisesine birçok y›lan as›lm›ﬂt›r. Kurt
“ereen” kötü ruhlarla savaﬂ›nda ﬂamana yard›m
eder. Baykuﬂ “ereen” geceleyin ormandaki kötü ruhlar› hissederek ﬂamana yard›m eder. Kuzgun “ereen”,
a¤açtan oyulmuﬂ bir ﬂekille temsil edilen, ﬂaman›n
özel ula¤›d›r...” (Fridman 2002: 184).
10
Helin&: Gelung (Lama unvan›).
11
Orgumçu: Lamalar›n omuzlar› üzerinden
dolayarak giydikleri kuﬂa¤a benzer bez.
12
Dañza: (Destanlarda) meﬂhur kimselerin
isimleri kaydedilen nesep kitab›.
13
Dugar: Burhan ad›.
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