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ÖZET
Saha Türkleri ve Sibirya topraklar›nda yaﬂayan di¤er halklar geçmiﬂte belirli nedenlerle nüfus kayb›na u¤ram›ﬂlard›r. Bu nüfus kayb›n›n nedenlerin aras›nda uzun k›ﬂ aylar› sonucu oluﬂan kurakl›k, açl›k ve
salg›n hastal›klar yer almaktad›r. Sibirya’n›n Çarl›k Rusya’s› topraklar›na kat›lmas›yla birlikte bölge halk›
yabanc›s› oldu¤u hastal›klarla da tan›ﬂmak zorunda kalm›ﬂt›r. Nedeni ve tedavi ﬂekli bilinmeyen bu hastal›klar içinde çiçek hastal›¤› baz› y›llarda toplu ölümlere neden olmuﬂtur. Bu ölümler ve hastal›kla ilgili
inançlar Saha Türklerinin ve Sibirya’n›n di¤er halklar›n›n sözlü halk edebiyat›na girmiﬂtir. Bu makalede
Saha Türklerinin ve onlarla birlikte ayn› topraklar› paylaﬂan Sibirya’n›n di¤er halklar›n›n çiçek hastal›¤›yla
ilgili inançlar› incelenmeye çal›ﬂ›lacakt›r.
Anahtar Kelimeler
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ABSTRACT
The population of Saha Turks and other nations inhabiting Siberia diminished on account of certain
reasons in the past.
The major reasons of the population decrease were drought, hunger and epidemics during the long
winter months. The resident people had to face with new diseases unknown by then once the Tzar joined Siberia to Russian land. The smalpox among other diseases on which the people had little information as regards its reasons and treatment methods, took a heavy toll of nation’s people in certain years. Those deaths
and beliefs concerning the disease found a place in the oral folk literature of Saha Turks and other nations of
Siberia. This article aims at studying the beliefs of Saha Turks and other nations coinhabiting Siberia concerning the smallpox.
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Sibirya halklar› içinde belirgin bir
nüfusa sahip olan Saha Türkleri, geçmiﬂte pek çok nedenle nüfus kayb›na u¤ram›ﬂlard›r. Bu nedenlerin baﬂ›nda bölgenin iklim koﬂullar›ndan kaynaklanan
uzun k›ﬂ aylar› sonras›nda gelen kurakl›k ve bunun sonucunda gerçekleﬂen açl›k yer almaktad›r.
Ruslar›n bölgeye geliﬂiyle birlikte
Saha Türkleriyle birlikte bölgede yaﬂayan yerli halklar›n nüfus say›mlar›yla
ilgili bilgiler tutulmaya baﬂlanm›ﬂt›r. El-

bette bu kay›tlar, yerli halklardan al›nacak vergilerin düzenli toplanmas› için
gerekli belgeler olarak düﬂünülmekteydi. Bu yüzden kay›tlar bölge nüfus hareketlerini çok sa¤l›kl› vermese de eldeki
ilk nüfus bilgileri olarak tarihi öneme
sahiptir.
Baﬂta Saha Türkleri olmak üzere
Sibirya’n›n yerli halklar›n›n nüfus hareketlerinin (göçler ve belirli tarihlerdeki
nüfus de¤iﬂmeleri) ana nedenlerinde biri
de bölgede yaﬂanan salg›n hastal›klar-
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d›r. Bu salg›n hastal›klar aras›nda Çiçek
hastal›¤›n›n ilk yeri ald›¤› görülmektedir.
Saha Türklerinin XVII- XVIII. yüzy›llardaki toplumsal yap›s›n› inceleyen
S. A. Tokarev “Yakutistan topraklar›ndaki çiçek salg›n› 1659- 1660, 1681, 11691,
1695, 1714 y›llar›nda görülmüﬂtür. 1683
y›l› yaz›nda alt› Yakut nahiyesinde “k›ran” belirtilmiﬂtir” (Tokarev, 1945) demektedir.
Bu salg›nlar konusunda bilgi veren
baﬂka bir kaynakta ise oldukça önemli
bir bilgi yer almaktad›r. “XVII. yüzy›l›n
ellili y›llar›n›n baﬂ›nda Aﬂa¤› Yan’daki
çiçek salg›n› s›ras›nda burada yaﬂayan
çeﬂitli boylardan Yakutlar›n hepsi ölmüﬂtür (yaklaﬂ›k otuz yasak ödeyen)”
(Parnikova, 1962).
Elbette salg›n hastal›klar ›rk, devlet kavramlar›na sahip de¤ildir. Sibirya
topraklar›nda çiçek salg›n›ndan etkilenenler sadece Saha Türkleri olmam›ﬂ,
onlarla birlikte ayn› topraklar› yurt tutmuﬂ Sibirya’n›n di¤er yerli halklar› da
bu hastal›ktan çok çekmiﬂtir.
“1883’deki çiçek salg›n›ndan dolay›
Zaﬂiversk ﬂehrine kay›tl› yasak ödeyen
halk (Yakutlar ve Lamutlar) çok ›zd›rap
çekmiﬂ, bilindi¤i gibi Rus ve yerli halk›n
yerleﬂti¤i bu ﬂehir boﬂalm›ﬂ ve varl›¤›n›
sürdürememiﬂtir” (Derevyanko, 1980:
137).
Kaynaklardan edinilen bilgiye göre,
salg›n hastal›ktan etkilenmeyen hiçbir
halk yoktur. “Çiçek salg›n›n artmas› sonucunda 1896 y›l›nda Ket nehri civar›nda yaﬂayan S›msko- Kaseev boyundan
Yenisey Ostyaklar› (Ketler) çok ac› çekmiﬂ. 1859 y›l›nda bu bölgede say›lan 161
kiﬂiden 1906 y›l›nda sadece 14- 16 kiﬂi
kalm›ﬂt›r” (Patkanov,1911: 118).
Nüfus hareketleri üzerine yaz›lm›ﬂ
bu kaynaklardaki örnekleri ço¤altmak
mümkündür. Yaz›m›zda nüfus hareket-
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lerini bu ﬂekilde etkileyen Çiçek hastal›¤›n›n halk›n sözlü kültüründe ve inanç
sisteminde yans›mas› üzerinde durmaya
çal›ﬂaca¤›z.
Saha Türkleri üzerine yapt›¤› etnografik çal›ﬂmada Seroﬂevskiy çiçek
hastal›¤›n›n öldürücü oldu¤unu vurgulamaktad›r. “Cüzzam› ‘Büyük hastal›k’
(ulahan ölü, s›ster), frengiyi Rus veya
Frans›z hastal›¤› olarak adland›r›rlar.
Salg›n hastal›klar aras›nda Yakutlar
için en korkuncu çiçektir. Bu hastal›¤a
yakalananlar›n yüzde doksan› ölür; güneyde bu hastal›k kuzeydeki kadar öldürücü de¤ildir” (Seroﬂevskiy, 1993: 248).
Saha Türklerinin inanç sisteminde
hastal›k insana baz› ruhlar taraf›ndan
verilir. Bu ruhlar›n, di¤er tanr›lar gibi,
insan fonksiyonlar›na sahip olduklar›
düﬂünülmektedir. Onlar insan gibi yaﬂarlar. Adlar› ve bazen de aile iliﬂkileri
oldu¤u dile getirilmektedir. Bölgede çok
s›k rastlanan salg›n hastal›klardan biri
de verem hastal›¤›d›r. Fakat bu hastal›¤›n çiçek hastal›¤› kadar toplu göçlere
veya ölümlere neden olmad›¤› bilinmektedir. Belki de bu nedenle verem hastal›¤›n› veren ruhlar›n Saha oldu¤u düﬂünülmektedir.
“Kar› koca olan Arhah Toyon ve Arhah Hotun, kuzeyde orta ve alt dünyalara aras›nda yaﬂayan verem ruhlar›d›r”
(Ergis, 1974: 142).
Salg›n hastal›k olmayan migren gibi hastal›klar da Saha kökenlidir. “Do¤uda ‘Beyaz Tayl› Han›m’ Körö Ubahalah Hotun’ yaﬂar, Bayagantay ulusundan bir Yakut olan bu kad›n ‘güneyde
yaﬂayan dokuz k›z kardeﬂin akrabas›d›r’; ona bazen canl›, bazen de ölü tay
kurban ederler... Bu ruh, baﬂ a¤r›lar›, iç,
kemik a¤r›lar›na neden olur” (Seroﬂevskiy, 1993: 640).
Çiçek ve frengi hastal›¤›n›n ise Rus
kökenli oldu¤u düﬂünülmektedir.
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“Kuzeyde ‘Uzun Asal› Han›m’, Kön
Tayahtah Hotun, onunla birlikte dokuz
küçük k›z kardeﬂi yaﬂar. O Rustur, o
hasta olmuﬂ ve frengiden ölmüﬂtür; o,
insanlara frengi, sar›l›k, cüzzam ve di¤er hastal›klar gönderir, ona mavi benekli sar› inek ve k›rm›z› benekli at gibi
hayvanlar kurban ederler...; bundan
baﬂka ona pryanik (bir çeﬂit tatl› bisküvi), votka, gümüﬂ, para, kürk, giysi, ipek
mendil hediye ederler” (Seroﬂevskiy,
1993: 639).
Frengi hastal›¤›n›n bölgeye Ruslar
taraf›ndan getirildi¤i kesin olarak bilinmektedir. Saha Türkleri aras›ndaki aile
yap›s› ve tek eﬂlili¤in daha yayg›n olmas› sonucu ilk baﬂlarda frenginin çok da
aktif durumda olmad›¤› düﬂünülebilir.
Cinsel iliﬂki arac›l›¤›yla bulaﬂan bu hastal›¤›n da toplu ölüm ve büyük ölçekli
göç hareketlerine neden olmad›¤› bilinmektedir.
Çiçek hastal›¤› ise Rus kökenli olmas›n›n yan› s›ra ﬂamanlar›n bile onunla savaﬂmaktan korktuklar› bir illet olarak düﬂünülmektedir. Çiçek hastal›¤›
karﬂ›s›nda ﬂamanlar›n çaresizli¤ini Seroﬂevskiy ﬂu sözlerle dile getirmektedir.
“Özellikle çiçek hastal›¤›n›n görüldü¤ü evde ﬂaman töreni yapmaktan çekinirler... Çiçek ve k›zam›k hastal›¤›n›
‘Babuﬂka- nine’ olarak adland›r›rlar ve
onlar›n Rus giysileri giymiﬂ iki Rus k›z
kardeﬂ oldu¤unu ve kendilerine kurban
bulacaklar› evleri ziyaret ettiklerini söylerler. 1883 y›l›nda Kol›m bölgesinde çiçek hastal›¤› görüldü¤ünde birinci dereceli Yakut ﬂamanlar›ndan biri onunla
savaﬂmay› denemiﬂ: ‘‹ki gün dua etmiﬂ,
fakat üçüncü gün hiçbir ç›k›ﬂ yolu göremeyip vazgeçmiﬂ’... O zaman Çukça bir
ﬂaman çiçek hastal›¤›yla mücadele etmeye kalk›ﬂm›ﬂ: ‘Üç gün dua etmiﬂ, yememiﬂ, içmemiﬂ, dinlenmeden dua etmiﬂ, sonunda düﬂmüﬂ ve hemen ölmüﬂ”
(Seroﬂevskiy, 1993: 615).
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Verhoyansk bölgesi inançlar›n› titizlikle araﬂt›ran Rus etnograflardan
‹van Aleksandroviç Hudyakov ise çiçek
hastal›¤›n› ve halk›n bu hastal›ktan
merhamet dilemesiyle ilgili olarak ﬂu
bilgiyi vermektedir.
“Çiçek hastal›¤›n› da k›rm›z› elbiseli ve ç›plak ayakl› bir kad›n olarak kabul
ederler; onun ayaklar› so¤uktan k›zar›rm›ﬂ, bu yüzden o so¤uk yerlerde gezinmezmiﬂ. Yakutlar›n anlatt›¤›na göre, bir
keresinde o deniz civar›na gelmiﬂ, ayaklar› üﬂümüﬂ ve ﬂöyle demiﬂ: ‘Ben bir daha bu yerlere gelmeyece¤im!’. Bugünkü
Ruslar evdeki herkesin hasta oldu¤unda
Çiçek hastal›¤›n›n onlar›n ineklerini
sa¤d›¤›na inan›rlar!
Baz› Yakutlar, ender de olsa kap›n›n yan›na sar› sincap veya bir yaﬂ›nda
kak›m kürkü asarlar ve ﬂöyle derler:
‘Teyzeci¤im! Bize iyi niyetle gel, bizi yeme, lütfen!’ (Eciybit s›mnagast›k s›l’llan
bar, bihigini sieme, ab›raa!)” (Hudyakov,
1969: 295).
Bölgede çiçek hastal›¤›n›n bu derecede yayg›n olmas› ve toplu ölümlere yol
açmas›nda Sibirya topraklar›nda halklar›n Ruslar taraf›ndan uygulanan t›bbi
yard›mlara temkinli yaklaﬂmalar› neden
olarak gösterilmektedir. E. P. Zinner,
XVII- XVIII. yüzy›llar Orta Sibirya Tunguzlar›yla ilgili incelemesinde onlar›n
hiçbir sa¤l›k önlemine uymad›klar›n› ve
hastal›ktan kaçt›klar›n› belirtmektedir.
Hastaya “... az su ve yiyecek b›rak›yorlar, sonra bütün eﬂyalar›n› toplay›p kil
kaplara s›cak korlar koyarak rüzgar taraf›na gidiyorlard›” (Zinner, 1968: 54).
Zinner ayr›ca Sibirya topraklar›nda
geçen yüzy›llardaki beslenme modelinin
de yerli halklar›n bu hastal›k karﬂ›s›nda
çaresizli¤inin nedeni olarak görmektedir.
“Kuzeyin baz› halklar› örne¤in
Nganasanlar asla meyva ve mantar ye-
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mezlerdi; Yakutlar yak›n zamana dek
bitki ve mantarlar› yiyecek olarak kullanmazlard›. Onlarda ﬂu ﬂekilde küçümseyici bir atasözü de vard›r: “Mantarlar›
seven inek gibi”( Zinner, 1968:54).
D. K. Zelenin “Kul’t Ongonov v Sibiri” adl› çal›ﬂmas›n›n “Hastal›¤a Neden
Olan Antropomorfik Ruhlar” adl› bölümünde baﬂta Saha Türkleri olmak üzere
Sibirya halklar›nda hastal›kla ilgili
inançlar› ﬂu ﬂekilde s›n›fland›rmaktad›r.
“Sibirya halk›nda hastal›klar›n nedenleri birkaç farkl› türde belirtilmiﬂtir:
1)kötü ﬂeytan hastan›n ruhlar›ndan birini kaç›r›r, ve 2) kötü ruh hastan›n vücuduna yerleﬂir ve onun iç organlar›n› kemirir, kan›n› içer. Bu görüﬂlerin kombinasyonlar›yla da karﬂ›laﬂ›lmaktad›r...
Yakutlar›n kombineleﬂmiﬂ görüﬂleri
V. F. Troﬂçanskiy ve V. N. Vasilyev taraf›ndan ﬂu ﬂekilde tasvir edilmiﬂtir: en
güçlü abaas›lardan (kötü ﬂeytanlar) biri
hastan›n ruhunu (kut) götürür, ruhun
olmamas›ndan faydalanan küçük ruhlar
hastan›n vücuduna girer ve onu yer. Veya kötü hastal›k ruhunun hastaya yerleﬂmesi s›ras›nda hastan›n ruhlar›ndan
biri ondan kaçar ve kuﬂ ﬂeklinde dünyada dolaﬂ›r; bu s›rada o büyük bir ihtimalle dünyay› kolaçan eden di¤er bir ruhun esiri olacak ve onun taraf›ndan alt,
yer alt› dünyas›na götürülecektir”( Zelenin, 1936: 271).
Çiçek hastal›¤›, Zelenin’in s›n›fland›rmas›ndaki ikinci maddeye girmektedir. Aﬂa¤›da verece¤imiz efsane metinlerinde bu aç›kça görülecektir.
‹lk iki metin, Saha kültürünün de¤erli araﬂt›rmac›s› F. V. Ksenofontov’un
1929’da ‹rkutsk’ta bas›lan ﬂamanizmle
ilgili çal›ﬂmas›nda yer almaktad›r (Ksenofontov, 1929).
“ﬁaman›n Çiçek Hastal›¤› Ruhuyla
Savaﬂ›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan ve Tunguzlar
aras›nda kaydedilmiﬂ birinci metin ﬂu
ﬂekildedir:

82

“Çok önceleri çiçek hastal›¤› ülkemizde pek çok insan› öldürdü ve uzak
yerlere gitti... ‹nsanlar aileleriyle öldü,
ç›plak duvarlar kald›. Hikayelere göre
eskiden çiçek salg›n› oldu¤unda köpekler havlamalar›yla ve dam›zl›k bo¤alar
bö¤ürtüleriyle bu hastal›¤› evlere çekmesin diye bütün köpek ve dam›zl›k bo¤alar› öldürürlerdi. Sonra da uzak bir
taygaya gider ve orada yaﬂarlard›.
Verhoyansk bölgesine yola ç›kan çiçek hastal›¤› pek çok insan› yedi. Bu durum ünlü bir Tunguz ﬂaman›n kula¤›na
ulaﬂt›. Çok zengin olan bu Tunguzun
pek çok o¤lu, k›z› ve damad› vard› ve onlar birlikte yaﬂ›yordu... Çiçek hastal›¤›n›n yaklaﬂt›¤›n› duyunca insan için gereken ve önemli olan tek ﬂeyin dünya oldu¤unu düﬂünerek bütün ailesini uzak
bir yere yollad›.. ve kendisi kar›n hastas› oldu¤u için eve kapanarak tek baﬂ›na
kald›.
....
Çiçek hastal›¤› hasta ﬂaman her zamanki görünümünde geldi ve ona ﬂunlar› söyledi:
‘Ben Çiçek hastal›¤› abaas›’(kötü
ruh)s›y›m, tanr›n›n yaz›l› emrine uyarak
senin iradene girmeyece¤im. Ben sizi yemek için bu nehirler ve ormanlar ülkesine geldim, aile fertlerin nereye gitti, sen
bana bunu söyle?’.
ﬁaman:
‘Bütün ev halk› senden korkup
uzak yerlere kaçt›. En iyisi beni ye, onlar› canl› b›rak!...demiﬂ.
(Daha sonra ﬂaman çiçek hastal›¤›
ruhuna ev halk›n›n gitti¤i yolu gösterir.
Bu yoldan giden ruh burada sald›r›ya
u¤rar ve güçlükle ﬂaman›n oldu¤u çad›ra döner. Vücuduna saplanan oku ﬂaman›n ç›karmas›n› ister. ﬁaman bunu reddeder ve onun da hastal›¤› ve ac›y› tatmas› gerekti¤ini söyler).
Çiçek hastal›¤› ﬂöyle der:
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Ben buraya kendi iste¤imle de¤il,
tanr›n›n iste¤iyle geldim, e¤er sen oku
ç›kar›rsan seni iyileﬂtirece¤im!.
Bu teklifi kabul eden ﬂaman:
Tamam, senle bir anlaﬂma yapal›m:
sen beni iyileﬂtireceksin, daha sonra da
eski ça¤lara dönmeyecek ve benim neslime bu hastal›¤› bulaﬂt›rmayacak ve
ölümlerine neden olmayacaks›n! der.
(Çiçek hastal›¤› söz verir, ﬂaman ok
uçlar›n› ç›kar›r, üç kez avucuna tükürür
ve bunu yaraya sürer. Dua okur ve üç
kez üfler. Yara hemen iyileﬂir).
‘Eh hadi ﬂimdi s›ra sende!’
‘Elbiseni ç›kar ve s›rt üstü yat’- der
Çiçek Hastal›¤›.
O zaman ﬂaman soyunur ve yatar,
çiçek hastal›¤› onu masajla tedavi eder,
karn›n› düzeltir ve ovar. Kirli, sümüksü
bir s›v› ﬂaman›n aln›ndan akar ve çad›r›n içinde donar. ﬁaman›n karn› eski haline gelir ve ﬂaman hemen aya¤a kalkar.
Çiçek hastal›¤› geri gider, ﬂaman da
ev halk›n› ça¤›r›r onlara art›k çiçek hastal›¤›ndan korkmamalar›n› söyler.
O zamandan itibaren onlar sa¤l›kla
yaﬂam›ﬂlard›r” (Ksenofontov, 1929:9799).
Ksenofontov’da yer alan ikinci efsane de “ﬁaman›n Çiçek Hastal›¤›yla Mücadelesi” ad›n› taﬂ›maktad›r.
“M›tah ﬂaman› Boruoçan’›n dedesi,
Ötüüleeh Örgöntöy’dür. Onun a¤abeyi
K››rç›t da ﬂamand›. O Çiçek hastal›¤›yla
karﬂ›laﬂm›ﬂ ve ondan taygaya, M›tah
naslegine kaçm›ﬂt›r. O yolda gecelerken
iki otluk (iki yaﬂ›ndaki) tay›yla bir k›srak koﬂarak gelmiﬂ. ﬁaman onun peﬂinden koﬂmuﬂ, fakat bu s›rada Çiçek hastal›¤› onu takip ediyormuﬂ ve onu yemiﬂ.
O zaman a¤abeyi Ötüüleeh Örgöntöy
gelmiﬂ ve Çiçek hastal›¤›yla o da savaﬂm›ﬂ. O hastal›¤› yenmiﬂ ve ondan kendi
nesilleri aras›nda bulunmama sözü alm›ﬂ. Anlatt›klar›na göre bu antlaﬂmay›
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onlar Sini nehri kayal›klar›na yazm›ﬂlar”(Ksenofontov, 1929:99- 100).
Burada verece¤imiz üçüncü metin
Dolganlar aras›ndan kaydedilmiﬂtir. Bilindi¤i gibi Dolganlar Saha Türkleriyle
iç içe yaﬂayan topluluklardan biridir.
Dolganlar da Saha Türkleri gibi bu hastal›ktan çok çekmiﬂ ve sözlü halk edebiyatlar›nda bu hastal›¤a yer vermiﬂlerdir.
Burada yer alan efsane metni, 1930 y›l›nda Krasnoyarsk Bölgesi Taym›r
Özerk Bölgesi Pyasin nehri yak›n›ndaki
Kr›s yerleﬂim yerinde A. A. Popov taraf›ndan derlenmiﬂtir. Efsane metninin
dipnotlar›ndan Dolganlar›n çiçek hastal›¤›n› ‘Maat›ska’ olarak adland›rd›¤›n›
ö¤renmekteyiz. Dolgan folkloru uzman›
olan P. E. Efremov ‘Maat›ska’y› ﬂu ﬂekilde tan›mlamaktad›r.
“Maat›ska... ‘Matuﬂka’ Rusça’dan
al›nt› kelimedir... Bu kelime Dolganlar
ve Yakutlar taraf›ndan çiçek hastal›¤›n›
yollayan ruhlar›n farkl› dildeki ad›d›r.
Dolganlar›n inançlar›na göre, çiçek hastal›¤› ruhlar› Rus kad›n tipinde insanlara gelirler” (Efremov, 2000:422). P. E. Efremov’un metni ise ﬂu ﬂekildedir:
“Eskiden yaln›z yaﬂayan bir adama
iki kad›n geldi. Onlar› gören adam ﬂöyle
dedi:
‘Söyledi¤im ﬂark›ya dikkat edin’. O
yatarak ﬂark› söylemeye baﬂlad›, o ﬂark›
söylerken bir yol belirdi. ﬁark›y› bitirince ‘Bu yoldan gidin!’ dedi.
Kad›nlar hemen kendilerine gösterilen yoldan gittiler. Birkaç gün sonra
adama geri döndüler.
‘Sen bizi nereye gönderdin, ne kadar garipti? Orada sadece gölgeler vard›,
az kals›n açl›ktan ölecektik!’
Adam›n üç köpe¤i vard›. Dua ederek kad›nlara bu köpekleri kurban etti.
‘‹ﬂte bu sizlere hediyem. ‹yi niyetle
al›n ve gidin!’ dedi. Kad›nlar hemen gittiler.
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‹ﬂte bu ﬂaman olmayan s›radan
adam›n kendi naslegini ‘matuﬂkalar’dan
böyle kurtard›¤›n› anlat›rlar. Bu kad›nlar, çiçek hastal›¤›n›n ruhlar›ym›ﬂ” (Efremov, 2000: 331).
Yukar›da verdi¤imiz efsane metinleri Sahalar, Tunguzlar ve Dolganlar›n
aras›nda çiçek hastal›¤›n›n geçen yüzy›llarda çok etkili oldu¤unu göstermektedir.
Üç efsanenin de ortak noktas›, Çiçek hastal›¤›n›n Rus bir kad›n veya k›z
kardeﬂler olarak tan›mlanmas›d›r. Sadece Dolganlardan al›nan efsane metninde
çiçek hastal›¤› ruhlar›yla mücadele eden
ve onlar› aldatarak yenen ihtiyar adam›n ﬂaman olmad›¤›, s›radan bir insan
oldu¤u belirtilmektedir. Buradaki anlat›da ihtiyar vurgulamas› önemli bir yer
tutmaktad›r. Çünkü hastal›kla mücadelede ihtiyarlar geçmiﬂin bilgilerini kullanan insanlar olarak düﬂünülmektedir.
Ayr›ca yaﬂl› insanlara hastal›k ruhlar›n›n itibar etmedi¤i görülmektedir.
Birinci ve üçüncü efsane metinlerinde köpekler (birinci efsanede köpekler ve bo¤alar, üçüncü efsanede sadece
köpekler), bu hastal›¤a kurban verilmektedir. Saha Türkleri aras›nda tanr›lara verilen kurbanlar, daha çok bo¤a,
k›srak gibi hayvanlardan oluﬂmaktad›r.
Burada köpeklerin kurban edilmesi, pek
çok Türk toplulu¤unda köpe¤in taﬂ›d›¤›
olumsuzluk yüzünden olabilir. Ayr›ca çiçek hastal›¤› ruhunun ilahtan çok demonolojik bir ruh olarak alg›lanmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.
Üçüncü efsane metninde yer alan
s›radan yaﬂl› adam çiçek ruhunu kand›rarak yormakta, onlar› kimsenin olmad›¤› yerlere göndermektedir. Ruhun aldat›lma örne¤inin farkl› kültürlerde de
oldu¤u bilinmektedir.
Verilen üç efsane metninde de görülece¤i gibi, baﬂta Saha Türkleri olmak
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üzere Dolganlar ve Tunguzlar›n efsanelerinde de çiçek hastal›¤› ruhunun Rus
kad›n olarak alg›land›¤› görülmektedir.
Özellikle Saha Türkleri aras›nda bir tek
bu hastal›¤›n Rus kökenli düﬂünülmesi,
hastal›¤›n bölgeye Ruslar taraf›ndan getirilmiﬂ oldu¤unun kan›t› say›labilir.
Farkl› topluluklar›n belirli nedenlerle iç içe yaﬂamak zorunda kalmas› hayat›n pek çok alan›nda de¤iﬂime neden
olmaktad›r. Bir toplum için s›radan olan
hastal›k, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bu yönde geliﬂmemiﬂ di¤er toplumu derinden etkilemekte ve yeni ritüeller, adland›rmalar
ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle XVII.XVIII. yüzy›llarda Sibirya topluluklar›nda çiçek hastal›¤›n›n toplu ölümlere yol
açmas›, hastal›¤›n sözlü halk ürünlerinde yer almas›n›n ana nedeni olmuﬂtur.
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