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ÖZET
Türk halk gelenekleri içinde en ilgi çekici olanlar›ndan biri de ya¤mur duas›d›r. ‹lk bak›ﬂta bu uygulaman›n tamamen ‹slam diniyle ilgili oldu¤u düﬂünülmektedir, fakat dua s›ras›ndaki çeﬂitli unsurlara ve onlar›n çeﬂitli alt anlamalar›na bak›ld›¤›nda, ya¤mur duas› uygulamas›n›n farkl› inanç ve devirlere ait unsurlar ihtiva etti¤i görülür.
Tire-‹zmir yöresinin inceleme konusu edildi¤i bu makalede ulaﬂmak istedi¤imiz sonuç, ya¤mur duas›
gelene¤inin bölgedeki uygulan›ﬂ ﬂeklini belirlemek, genel olarak Türkiye’nin di¤er bölgelerindeki ya¤mur duas› uygulamalar›yla ortak ve farkl› yönlerini ortaya ç›karmak ve uygulamadaki unsurlar›n kültürel ve dini
temellerini belirlemektir.
Yapm›ﬂ oldu¤umuz araﬂt›rmada, Tire yöresi ya¤mur duas› uygulamas›n›n iki ﬂeklinin oldu¤unu, bunlardan birinin çocuklar, ikincisinin de yetiﬂkinler taraf›ndan yap›l›¤›n› belirledik. Ya¤mur duas› uygulamas›nda yer alan unsurlar›n ise ‹slamiyet d›ﬂ›nda, a¤›rl›kl› olarak Orta Asya Türk kültüründen ve ﬁamanizmden kaynakland›¤›n› tespit ettik. Bu tür uygulamalar›n temel amac› ya¤murun az ya¤d›¤› mevsimlerde ortaya ç›kan ekonomik zorluklar› aﬂmaya yönelik olmas› yan›nda, toplumsal birlik ve bütünlü¤ü pekiﬂtirme, geliﬂtirme ve kuﬂaktan kuﬂa¤a aktarma amaçlar›na da yöneliktir.
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ABSTRACT
One of the most interesting traditional folk practices of Turkish people, both in Turkey and in Central
Asia, is "Rain Prayer". At first, this traditional practice looks like a religious practice, but when one try to
examine the elements attached into this practice with their deeper meanings, it becomes clear that the practice has number of non-religious, local and national cultural elements that have nothing to do with the current religion of Turkish people.
As a case of this study, I have taken the rain prayers in Tire Region of ‹zmir-Turkey. The main aim of
this article is to find out whether the rain prayers in the region is practiced as part of ‹slam, or does it has
many different elements have lived throughout the centuries with Turkish people since their migration from
Central Asia toward the West.
As a result of my examination, it is cleared that the rain prayers in Tire Region of ‹zmir has number
elements have taken from Shamanism ana ancient beliefs of Turkish people. Another finding is that there are
two types of rain prayers in the region: One is practiced by a group of children, and the second one is prayed
by the adults of the town. The aim of both practices is to overcome economical difficulties that arises when
the season is very dry. At the same time, while experiencing this pratice is to shape the people of the town as
a society. The pratice helps every person to become a member of a society.
Key Words
Rain Prayer, Folk Traditions, Turkey, Tire
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Türk halk gelenekleri, Türk toplumunun çeﬂitli özelliklerini bir araya toplayan ve bu toplumsal özellikleri d›ﬂa
vurarak, toplumsal yap›m›z› en iyi ﬂekilde yans›tan uygulamalard›r. Halk geleneklerinin kaynaklar› dinî veya din d›ﬂ›
unsurlar olabilir. Her iki durumda da,
geleneksel uygulamalar içinde, en eski
inanç kal›nt›lar›yla, en son sahip olunan
dinî inanc›n unsurlar› aras›nda bir senteze gidildi¤i ve pek çok geleneksel uygulama içinde bu unsurlar›n benzer görev
ve iﬂlevlere sahip oldu¤u görülür.
Türk halk gelenekleri içinde yayg›n
olan uygulamalardan biri de ya¤mur duas› gelene¤idir. Esasta dinî bir uygulama
gibi görülen bu gelenek, derinlemesine
incelendi¤inde içerik, yap›, uygulama
ﬂekli, uygulay›c›lar› ve amaçlar› bak›m›ndan dinî ve din d›ﬂ› unsurlar› birleﬂtiren bir özellik arz eder.
Ya¤mur duas›; ekim-dikim mevsimi
ve ya¤mur mevsiminin kurak geçmesi
durumunda, özellikle tar›mla u¤raﬂan
ve tar›mdan gelirini sa¤layan toplumlar›n, ya¤mur ya¤mas› için yapt›klar› söz
ve hareketlerden oluﬂan geleneksel bir
uygulamad›r.
Bu bildirinin amac›, 1987-88 y›l›nda
“Ege Bölgesi Yaz›l› ve Sözlü Kültür
Ürünlerini Derleme Projesi” kapsam›nda araﬂt›rma yapt›¤›m›z Tire yöresinde,
tespit etti¤imiz uygulamalar›n tahlilini
yapmak ve böylesi bir uygulaman›n içinde bulunan unsurlar›n görevlerini belirlemek ve ya¤mur duas› gelene¤inin sosyal ve toplumsal yap›n›n korunmas›nda,
ö¤retiminde ve geleneksel de¤erlerin
genç kuﬂaklara aktar›m›ndaki yer ve
önemini aç›klamakt›r.
Tire yöresindeki uygulamalara geç-
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meden önce, konuyla ilgili baz› araﬂt›rmalardan bahsetmek yararl› olacakt›r.
Türkiye’de ya¤mur duas› hemen her bölgede ve hatta her köyde yap›lmaktad›r.
Konuyla ilgili çeﬂitli araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ ve bunlar›n baz›lar› “Türk Folklor
Araﬂt›rmalar›” dergisi içerisinde yay›nlanm›ﬂt›r. Ayr›ca yöresel folklor araﬂt›rmalar›yla ilgili çal›ﬂmalarda da konuyla
ilgili az veya çok bilgiye rastlamaktay›z.1
Konu üzerindeki ciddi araﬂt›rmalardan biri de Prof. Dr. Mehmet Tezcan’a
aittir. Mehmet Tezcan ya¤mur duas›n›
“Bereket Törenleri” baﬂl›¤› alt›nda de¤erlendirir ve iki baﬂl›k alt›nda incelenmesini sal›k verir. “1. Morfolojik yön, 2.
‹ﬂlevsel yön”. Tezcan’›n incelemesinde
ya¤mur duas›n›n yap›s› “Morfolojik yön”
üç aﬂamadan oluﬂur: “Haz›rl›k Aﬂamas›,
Yürüyüﬂ Aﬂamas›, Bitiﬂ Aﬂamas›”. ‹ﬂlevsel yön ise “ekonomik” ihtiyaçlar› karﬂ›lamaya yöneliktir. Ayr›ca uygulama bak›m›ndan da “toplumsal” iﬂlevi de vard›r.
(Tezcan, 1996: 121-126)
Konuyla ilgili bu k›sa de¤erlendirme bilgisinden sonra Tire yöresinde tespit etti¤imiz uygulamalar›n genel özelliklerini bir araya toplayarak verelim.
Yörede ya¤mur duas›;
1. Çocuklar taraf›ndan yap›lan ya¤mur duas›.
2. Bütün köy halk›n›n kat›l›m›yla
yap›lan ya¤mur duas›.
olmak üzere ikiye ayr›labilir. Bu uygulamalar Tire-Kahrat köyünde s›ras›yla
ﬂöyle yap›lmaktad›r:
1. Çocuklar taraf›ndan yap›lan
ya¤mur duas›:
Kahrat köyünde Ekim-dikim ve
ya¤mur mevsiminin ya¤›ﬂs›z ve kurak
geçti¤i y›llarda, ya¤mur duas› yap›lmas›
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kararlaﬂt›r›l›r. Köyden maddi durumu
iyi ve önde gelen, sayg›nl›¤› olan kiﬂiler,
yaﬂ ve olgunluk bak›m›ndan di¤er çocuklardan daha büyük ve olgun ve ayn› zamanda önderlik kabiliyeti olan bir erkek
çocu¤a bir miktar para verirler. Bu çocuk
arkadaﬂlar›n› toplar, ald›¤› paran›n bir
k›sm›n› da¤›t›r. Çocuklar aralar›nda iﬂ
bölümü yaparlar. Bu arada küçük çocuklar da onlara kat›l›r. Yaﬂça büyük beﬂ alt› erkek çocuk kurba¤a yakalamakla görevlendirilir. Ya¤mur duas›n›n en e¤lenceli bölümü bu ﬂekilde baﬂlar. Büyük çocuklar yanlar›nda k›z ve erkek çocuklarla birlikte, tütün fidan› sulamakta kullan›lan havuzlara giderler. Önder olan çocu¤un dirayetiyle, kurba¤an›n yakalanaca¤› havuz seçilir. Kurba¤a yeﬂil, iri ve
erkek olmal›d›r. Kurba¤a yakalan›rken
küçük çocuklar aralar›nda oyun oynarlar.
Kurba¤a yakalamaya giderken önder olan çocuk evinden bir bez parças› ve
uzun bir s›r›k alm›ﬂt›r. Kurba¤a seçimini, bu çocuk yapar. Yakalanan kurba¤a
beze sar›l›r, s›r›¤›n ucuna ba¤lan›r. Bu
s›r›¤› önder çocuk taﬂ›r ve ilk olarak
onun evine gidilir. Çocuklar hep bir a¤›zdan ﬂu tekerlemeyi söylerler:
Ya¤mur, ya¤mur ya¤ ister,
Arpa, bu¤day, bal ister,
Verenin evine alt›n düﬂsün,
Vermeyenin evine bozyürük y›lan düﬂsün.

Önder çocu¤un babas› kap›ya ç›kar
ve o¤luna para verir. Annesi; yumurta,
çerez ve kumaﬂ verir. Yumurta, çerezler
ve para daha önceden haz›rlanan torbaya konulur.
Köydeki evler s›rayla dolaﬂ›l›r ve
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her evin önünde ayn› tekerleme tekrar
edilir. Evleri dolaﬂma bitip, yeterli malzeme topland›ktan sonra, bütün çocuklar köy meras›nda bulunan “Dede” diye
adland›r›lan “Mehmet Efendi” yat›r veya
ziyaret yerine giderler. Çocuklar “Dede”
ye giderlerken, önünden geçtikleri her
ev halk› taraf›ndan ›slat›l›rlar. Çocuklar
›slat›lacaklar›n› bildikleri için üzerlerine
uygun elbiseler giyerler.
Ya¤mur duas›yla ilgili en ciddi iﬂlerin yap›ld›¤› yer “Dede” denilen türbedir.
Bu türbe, üzerinde hay›t çal›s›n›n a¤açlaﬂm›ﬂ oldu¤u bir mezard›r. Bu mezarda
“Mehmet Efendi” diye bir evliyan›n yatt›¤› söylenir. Mehmet Efendi çok uzun
zaman önce köyün meras›na sazdan bir
ev kurmuﬂ ve orada yaﬂam›ﬂt›r. Köylülerle pek iliﬂkisi olmam›ﬂt›r. Mehmet
Efendi ölünce, sazdan yap›lm›ﬂ çarda¤›n›n oldu¤u yere gömülmüﬂtür.
Daha sonra bu mera köylülerden
“Hac›o¤lu” diye bir ﬂahs›n mal› olmuﬂtur. Hac›o¤lu tarlas›n›n geniﬂlemesini istedi¤i için mezar› kald›rmak istemiﬂtir.
Birçok köylü gece bu mezara nur indi¤ini gördü¤ü için, Hac›o¤lu mezar› kald›ramam›ﬂ ve onu kald›rmak yerine, bulundu¤u yere bir türbe yapt›rm›ﬂt›r. Bu
türbe daha sonra köylüler için önemli bir
yer olmuﬂtur.
Çocuklar “Dede” ye gelince ilk iﬂ
olarak türbenin etraf›nda hep beraber
yedi defa tavaf ederler. Bu iﬂleme bazen
anne ve babalar da kat›l›rlar. Daha sonra, toplad›klar› yiyecekleri torban›n içinden ç›kar›rlar. Paralar bir kenara ayr›l›r.
Önce mum al›n›r. Bu mumlar türbenin
önündeki adeta “sunak” ﬂeklinde duran
bir taﬂ›n önüne dizilir ve yak›l›r. Yiyecekler çocuklara da¤›t›l›r ve çocuklar
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oyunlar eﬂli¤inde bu yiyecekleri yerlerken, toplanan yumurtalar da önderlik
eden çocuk taraf›ndan mumlar›n s›raland›¤› taﬂa vurularak k›r›l›r. Bu iﬂlemden sonra önder çocuk baﬂkanl›¤›nda
“Dede” den ayr›l›rlar.
2. Bütün köy halk›n›n kat›l›m›yla yap›lan ya¤mur duas›:
Köy imam› camide vaaz verirken
ya¤mur duas› yap›laca¤›n› söyler. Köyün
ileri gelenleri toplan›rlar ve bir komite
kurarlar. Bu komitenin görevi, bütün
köylüden ya¤mur duas› s›ras›nda yenecek yemek için malzeme toplamakt›r. Yeterli malzeme topland›ktan sonra, köyün
aﬂç›s› ça¤r›l›r ve yat›ra “dedeye” gidilir.
Aﬂç›n›n direktifleriyle kazanlar kurulur
ve bol miktarda yemek yap›l›r. Yemek
yapma iﬂlemi ertesi sabaha kadar devam
eder. Birçok köylü kad›n burada sabahlarlar.
Ertesi günü ö¤le namaz›ndan önce
imam baﬂkanl›¤›nda köylüler yat›ra gelirler. Çocuklar›n yapt›¤› gibi, yat›r etraf›nda yedi defa dönerler. Dönme iﬂlemi
bitince, bütün köylüler, akﬂamdan piﬂen
yemekleri hep beraber yerler. Bu arada
küsler bar›ﬂt›r›l›r. Yemekten sonra kad›nlar tabaklar›, kaﬂ›klar› toplarlar ve
y›karlar. ‹mam, yat›ra do¤ru dönerek
dua etmeye baﬂlar. Hoca dua ederken
baz› erkekler ceketleri ters giymeye baﬂlar. Duadan sonra hep birlikte köye geri
dönülür.
Köylüler ya¤mur ya¤s›n diye dua
ederlerken, yak›n çevredeki tu¤lac› ve
kiremitçilerin çarp›c› bir uygulamas›
vard›r. Onlar da ya¤mur ya¤mas›n diye
helaya ekmek atarlar, yahut diri bir hayvan› topra¤a gömerler. Burada amaç, Allah’› k›zd›r›p ya¤murun ya¤mas›na engel olmakt›r.2
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Tire’nin di¤er köylerindeki uygulamalar da hemen hemen yukar›da anlatt›¤›m›z uygulamaya benzer ﬂekildedir.
Örne¤in; K›rtepe köyünde köy yak›n›ndaki yat›r ziyareti, yat›r baﬂ›nda dua etme ve sonra da toplanan malzemeden
yap›lan yeme¤in yenmesi ile son bulan
bir uygulama vard›r. Iﬂ›kl› köyünde yap›lan ya¤mur duas›nda ise, Horasanl›
Sar› ‹smail Dede ad›nda bir yat›r baﬂ›nda ya¤mur duas› yap›lmakta ve duadan
sonra toplu halde yemek yenmektedir.
Çoban köyündeki ve ‹smailli köyündeki
uygulamalar da benzer ﬂekildedir.3
‹ki ayr› baﬂl›k alt›nda toplad›¤›m›z
Tire yöresindeki ya¤mur duas› uygulamalar› esasta ekonomik kayg›lardan
kaynaklanan bir uygulamad›r. Temel geçim kayna¤›n›n tar›m oldu¤u bölgede,
ya¤mur ya¤mamas› mahsulün az olmas›
ve dolay›s›yla yöre halk›n›n ciddi bir s›k›nt› çekmesine yol açacakt›r. Ciddi bir
ekonomik zorlukla karﬂ›laﬂmak istemeyen Türk toplumu, çok eskiden beri uygulaya geldi¤i ya¤mur duas› gelene¤ini,
bazen birbirine benzer, bazen de az veya
çok yöresel farklarla uygulamaya devam
etmektedir.
Tire yöresinde yap›lan ya¤mur duas› uygulamalar›n›, bu uygulamalar›n
içeri¤i bak›m›ndan de¤erlendirelim. Çocuklar aras›nda yap›lan ya¤mur duas›
uygulamas›nda ﬂu unsurlar dikkat çekicidir. Bunlardan ilki çocuklard›r. Çocuklar›n ya¤mur duas›n› kendi baﬂlar›na
yapmalar›n› sa¤lamak veya ya¤mur duas›na onlar› katmak, çocuklar›n dini
inanca göre “sabii”, yani günahs›z kabul
edilmelerindendir. Günah› olmayan çocuklar›n duas› Tanr› taraf›ndan kabul
görecek ve bu suretle istek gerçekleﬂtirilecektir.
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‹kinci unsur ise, “kurba¤a”d›r. Kurba¤a, hem karada, hem de suda yaﬂayan
bir canl› olarak, bu uygulamada kullan›lmakta, onun bir s›r›¤a ba¤lanan bez
parças›n›n içine konularak dolaﬂt›r›lmas› ise, bir tür ölüm ça¤r›ﬂ›m› yapmaktad›r. Daha aç›k bir ifadeyle söylemek gerekirse, çocuklar bir tür drama sergilemekte, susuz kalan bir insan ve bir kurba¤a aras›nda bir benzetme yap›lmakta,
bez parças› kefeni sembolize ederken, s›r›k ise tabutu sembolize etmektedir.
Böylece susuzluktan ölen sa¤l›kl› insan›n durumu, susuzluktan ölen kurba¤a
olgusuyla tasvir edilmektedir. Uygulaman›n bu k›sm› tamamen sihir-büyü
“maji” prensiplerinden benzer, benzeri
yarat›r ilkesine dayanmaktad›r.
Çocuklar›n yiyecek ve di¤er baz›
malzeme toplamalar› tamamen sosyalleﬂme ve yard›mlaﬂma de¤erlerinin ö¤retimine yöneliktir. Bu s›rada söylenen
mani ise, ya¤murun ya¤mas›n› istemek,
bu iste¤e katk›da bulunmak, katk›da bulunanlar›n elde edecekleri ﬂeyin alt›n,
yani en de¤erli ekonomik unsur, yard›m
etmeyenlerin ise, insanlar›n en fazla
korkup, çekindikleri bir canl› olan y›lan
elde etmeleridir.
Bir di¤er unsur ise, çocuklar›n evlerin önünden geçerken ›slat›lmalar›d›r.
Burada da bir tür ya¤mur ya¤mas› tasviri söz konusudur. Ya¤mur ya¤arken genellikle çocuklar d›ﬂar›da oynamay› ve
›slanmay› tercih ederler. Onlar›n bu durumu, evden çocuklar üzerine serpilen
bir tas veya bir kova su ile canland›r›lmakta ve yine sihir-büyü prensiplerinden hareket edilerek gerçekleﬂtirilmektedir.
Üçüncü unsur ise, yat›r veya dede-
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nin mezar› baﬂ›na gitmek ve onun etraf›n› tavaf etmektir. Burada da bir tasvir
söz konusudur. Hacca, kutsal topraklara
ve kutsal mekan Kabe’ye giden herkes,
bu mekan›n etraf›n› tavaf etmekte ve günahlar›ndan ar›nmak istemektedir. Hac
ziyaretinin, kutsal kabul edilen bir yat›rda yatan kiﬂiyi ziyaret edip, onun türbesi etraf›nda yedi defa dolaﬂarak tasvir
edilmesi ve bu suretle de Tanr›’n›n ya¤mur ya¤d›rmas›n› sa¤lama çal›ﬂmas› söz
konusudur.
Dördüncü unsur ise, mum yakmad›r. Her ne kadar ‹slam evliyalar›n›n
mezarlar›n› veya türbelerini ziyarette
böylesi bir uygulama yayg›n olarak söz
konusu de¤ilse de, bunu do¤rudan do¤ruya yasaklayan bir kural da söz konusu
de¤ildir. Bilindi¤i üzere, kutsal mekanlarda mum yakarak dua etme daha çok
H›ristiyan inanc›yla ilgili görülüyorsa
da, bu uygulaman›n daha eski dönemlerden kalm›ﬂ oldu¤u, yani çeﬂitli toplumlar›n pagan veya ilkellik dönemlerinden
kalma bir uygulama oldu¤u kabul edilmektedir.
Beﬂinci unsur ise, yumurta k›rmad›r. Yumurta, yeni bir canl›n›n oluﬂumu,
yeni bir hayat›n ilk baﬂlang›ç noktas›d›r.
K›r›lan yumurtalar ise, belli baz› olumsuz geliﬂmelerden dolay›, do¤mas› veya
olmas› beklenen canl› hayat›n›n olmamas›, do¤mamas›n›n canland›r›lmas›d›r.
Ya¤mur ya¤mazsa olabilecek felaketlerin, yok olmas› söz konusu olan yaﬂamlar›n dramatize edilmesi bu uygulama ile
vurgulanmaktad›r.
Toplanan malzemeden haz›rlanan
yeme¤i yeme ise, çocuklar aras›ndaki
uygulaman›n son unsurudur. Burada çocuklar aras›ndaki mutluluk tablosu, bol-
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luk ve bereketin, ki bu bolluk ve bereket
ya¤mur sayesinde sa¤lanacakt›r, tasvir
edilmesi birlikte yenen yemekte canland›r›lmaktad›r.
Büyükler taraf›ndan düzenlenen ve
bütün köylünün kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen ya¤mur duas› ise, baﬂta aç›klad›¤›m›z Mahmut Tezcan’›n de¤erlendirmelerine uygun ama biraz daha farkl› bir ﬂekilde gerçekleﬂmektedir.
Büyükler aras›nda ve bütün köylülerin kat›l›m›yla gerçekleﬂen bu ya¤mur
duas›nda, önderlik köyün imam› ve ileri
gelenlerindedir. Bu uygulama baﬂl›ca ﬂu
aﬂamalardan oluﬂmaktad›r:
‹lk olarak bir komite oluﬂturulmas›
ve bu kiﬂilerin köy halk›ndan yiyecek g›da maddesi toplamas› ve bu malzemenin
yemek olarak haz›rlanmas›.
‹kinci olarak, köylülerin bir araya
toplan›p, toplu halde ya¤mur duas› yap›lacak yere gitmeleri, yani yürüyüﬂ.
Üçüncü aﬂama, yat›r veya dedenin
mezar›n› dolaﬂma ve dua etme.
Dördüncü aﬂama ise, toplu halde
yemek yeme ve e¤lenme.
Beﬂinci ve son aﬂama ise, geri dönüﬂ
olarak de¤erlendirilebilir.
Bu beﬂ aﬂamal› ya¤mur duas› uygulamas›n›n, ilk aﬂamas›, yani köylülerden
bir ﬂeyler toplama, sosyal bir olay›, toplumsal birlik ve bütünlü¤ü ve çekilen s›k›nt›n›n bireysel de¤il, toplumsal oldu¤unun vurgulanmas›na yöneliktir. ‹kinci
aﬂamada da ayn› olgu vurgulanmaktad›r.
Üçüncü ve dördüncü aﬂamalar bizzat iste¤in gerçekleﬂmesi için yap›lan
uygulamalardan oluﬂmakta, çocuklar›n
duas›nda oldu¤u gibi, ziyaret ve tavaf iﬂlemiyle bir tür dramatizasyon yap›lmaktad›r.
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Dua etme ise, do¤rudan do¤ruya dini bir olgu olup, belli bir iste¤in gerçekleﬂmesi için Kuran’dan baz› ayetlerin
okunarak Allah’a yalvarma ve iste¤in
gerçekleﬂmesini toplu olarak sa¤lamaya
çal›ﬂmakt›r. Bu s›rada ceket veya elbiseleri ters çevirerek giyme ise, kurakl›¤›
tersine çevirme olarak de¤erlendirilebilece¤i gibi, k›yafetlerin kötü görünüﬂüyle içinde bulunulan kurakl›¤›n yaratt›¤›
kötü görüntü ve fakir düﬂmenin canland›rmas› olarak da de¤erlendirilebilir.
Her iki durumda da Tanr›’n›n, böylesi
zor durumdaki insanlara ac›mas› ve ya¤mur beklentilerini gerçekleﬂtirmesi düﬂüncesi vurgulanmaktad›r.
Yine toplu olarak yenen yemek de,
toplumsal birlik ve bütünlük, sevinç ve
mutlulu¤un yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir. Son aﬂama olan, toplu halde
geri dönüﬂ de ayn› toplumsall›k olgusuna gönderme yapmaktad›r.
Burada daha fazla ayr›nt›ya girmeden, Tire yöresinde yap›lan ya¤mur duas› uygulamas› hakk›nda yapt›¤›m›z bu
incelemeyi ﬂu ﬂekilde sonuçland›rmak
mümkündür. Yörede var olan ve kökleri
çok eskiye dayanan ve uzun zamandan
beri yap›la gelen ya¤mur duas› gelene¤i,
Türkiye’nin ve Türk dünyas›n›n pek çok
yerindeki ya¤mur duas› uygulamalar›nda oldu¤u gibi, esas› itibariyle ekonomik
bir temele dayanmaktad›r. Yap›lan uygulamalar iki grupta toplanmakta ve çocuklar aras›nda yap›lanlar ve bütün halk›n kat›l›m›yla yap›lanlar ﬂeklinde tasnif edilebilmektedir. Özellikle çocuklar
taraf›ndan yap›lan uygulama dinî ve sihri unsurlardan oluﬂmaktad›r. Büyükler
taraf›ndan düzenlenen ve herkesin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen uygulama ise, di-

51

Y›l: 14 Say›: 56
nî unsur a¤›rl›kl›d›r. Yap›sal olarak bak›ld›¤›nda ise, yöredeki ya¤mur duas›
gelene¤i beﬂ aﬂamadan oluﬂmaktad›r. ‹ﬂlevleri bak›m›ndan bak›ld›¤›nda ise, temelde ya¤mur ya¤mas›n› sa¤lamak ana
amaç olarak karﬂ›m›za ç›kar. Ancak gelenek sadece bu amaçla s›n›rl› de¤ildir.
Özellikle çocuklar aras›ndaki uygulama
liderlik, olgunluk, do¤a kanunlar›n› ö¤renme, hayvanlar› tan›ma, dini unsurlar› benimseme, toplumsal birlik ve bütünlük, birlik ve bütünlük halinde hareket
etmeyi ö¤renme, sevinç ve üzüntüyü toplumla paylaﬂma gibi temel baz› de¤erlerin ö¤retimini sa¤lamaktad›r.
Büyükler aras›ndaki uygulama da
ekonomik zorlu¤u aﬂma amac›na yönelik
olmakla birlikte toplumsal birlik ve bütünlük, yard›mlaﬂma, birlikte sevinme
ve üzülme iﬂlevlerini birlikte taﬂ›maktad›r.
Burada üzerinde çok fazla durma
imkan›m›z olamayan bir durum da, farkl› sosyal gruplar›n ekonomik beklentileri
aras›ndaki ç›kar çat›ﬂmas› olup, kiremit
ve tu¤la iﬂiyle u¤raﬂanlar›n ise, ya¤mur
ya¤mas›n› engellemek için yapt›klar›
karﬂ› uygulamalard›r ki, bunlar da tamamen sihir-büyü prensiplerinden hareket edilerek ters bir durumu gerçekleﬂtirme çabalar›d›r.
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NOTLAR
1
Konuyla ilgili baz› makaleler için bk. Türk
Folklor Araﬂt›rmalar› say›: 274, 283, 292, 314, 320.
Bu say›larda çeﬂitli bölgelerdeki ya¤mur duas› uygulamalar› tan›t›lm›ﬂt›r.
2
Tire ilçesi, Gökçen nahiyesi, Kahrat köyünde
yap›lan ya¤mur duas› burada örnek olarak al›nm›ﬂt›r. Buradaki bilgiler okula gitmemiﬂ; okumas› yazmas› olan 72 yaﬂ›ndaki Nakiye Turan’dan, May›s
2002’de derlenmiﬂtir.
3
Bu köylerde 1987 y›l›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz
derlemelerde elde etti¤imiz malzeme halen E.Ü.
Türk Dünyas› Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Türk Folklor Arﬂivi’nde saklanmaktad›r.
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