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Son y›llarda şamanizm üzerinde dün
yada ve ülkemizde yap›lan çal›şmalar
yeni bilgilere ulaşmam›z› sağlam›şt›r. Bu
çal›şmalarda dikkati çeken nokta şama
nizmin animizm temeline dayand›ğ›d›r.
Ünlü ‹ngiliz antropologu Edward Tylor
(1832-1917) sihrî ve dinî düşüncenin
ilk dönemine animizm (canl›c›l›k) ad›n›
vermiştir. Kelimenin Yunanca karş›l›ğ›
olan “anima”, can anlam›na gelmektedir.
Tylor’a göre can ya da ruh düşüncesi
evrenseldi ve ilkel insan sadece kendisi
nin değil, hayvan ve bitkilerin de bir can›
olduğuna inanmaktayd›. Hatta taşlar,
silahlar, yiyecek ve süslerin bile ruhu
vard›. ‹lkel insan, bu tasavvurlara özel
likle ölüm ve rüya tecrübeleriyle ulaşm›ş
t›r. ‹nsan›n ölümü tabiî bir son olarak
görmediği malûmdur. Bu tabiî bir tav›r
d›r. Çünkü ilkel insan, “eceliyle ölme”
gibi bir lükse sahip olamayacak derecede
tehlikeler içindeydi. Ölüm korkusunun
yan›na rüyalar karş›s›nda duyulan hay
ret duygusu da eklenince insanoğlu bu
tecrübelerden animizme ulaşm›şt›r. Yani
ilkel insan, canl› veya cans›z her varl›ğ›n
içinde bir ruhun ya da gizli bir hayat›n
bulunduğu inanc›na böylece sahip olmuş
tur. Ona göre kendi d›ş›ndaki dünya
hissiz ve ölü değildi, canl›yd›. Bu itibarla
dağlar, ›rmaklar, ağaçlar, kayalar, güneş,
ay ve y›ld›zlar bir ruha sahip mukad
des varl›klar olarak değerlendirilmiştir.
Çünkü bu nesneler içerilerinde olan ve
görünmeyen ruhlar›n d›şa vurmuş şekli,
yani zahiri olarak kabul edilmekteydi. Bu
mukaddesler bazen tanr›lar veya periler
olarak tasavvur edildi. Böylece bir nevi
din teşekkül etti. Tabiat ise bu mukaddes
lerin sistemli bir toplam› idi.
‹lkel insan semavî, dünyevî, seksüel,
hayvanî, beşerî ve ilahî özellikler taş›
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yan bu varl›klara tap›nmay› tercih etti.
Semavî varl›klar güneş, ay, y›ld›zlar gibi
gökyüzü cisimleriydi. Dünyevî varl›klar
ise başta toprak ve taş olmak üzere yer
yüzü şekilleriydi. Hayvanlarla ilgili tap›n
malar totemizmi doğurmuştur. Beşerî
unsurlar ise atalara ve ölülere tap›nma
olarak değerlendirilebilir. Bütün bunlar›
soyut varl›klar halinde tasavvur etme
ise tanr›larla ilgili tap›nmalar› teşekkül
ettirmiştir.
Böyle bir din geliştiren ilkel insan,
bütün bu varl›klarla belirli ilişkiler geliş
tirmişti. Onlardan yard›m ummak ve
onlar›n tehlikelerinden korunmak istedi
ği safhada sihrî uygulamalar devreye gir
miştir. Sihrî uygulamalar ise varl›klar›
ruhlar› vas›tas›yla etkileyeceğine inan›
lan veya onlara taviz olarak değerlendiri
lebilecek tav›r ve davran›ş biçimleriydi.
Sihrî uygulamalar›n temel iki özelliği
taklit ve temasa bağl› olmalar›yd›. Sih
rî uygulamalar›n bir diğer yönünü ise
dualar, formüller ve ayinler oluşturmuş
tur.
Bu dinin iki boyutu vard›r: Mit ve
tabu. Mit, bu davran›şlar› ve tasavvurlar›
düzenlerken tabu, yasaklar sistemi getiri
yordu. Bunlar› düzenleyenler ve yürüten
ler ise din adamlar›, başka bir ifadeyle
şamanlard›.
‹lk insan bir hayvan›n hareketini ve
yaşamas›n› içinde onu hareket ettiren
ve yaşatan küçük bir hayvanla, insan›
da ayn› şekilde küçük bir insanla aç›k
lam›ş, buna da “ruh” ad›n› vermiştir.
Yani ona göre her canl›n›n içinde onu
hareket ettiren ve yaşatan küçük bir
modeli yer almaktayd›. Bu ruh bazen
bedenden farkl› bir yap› gösterebiliyordu.
Mesela insan›n ruhunun bir kuş olarak
tasavvur edilmesi gibi… Uyku veya ken
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dinden geçme hâli bu ruhun geçici, ölüm
ise daimi yokluğuyla izah edilmektedir.
Rüya uyuyan insan›n ruhunun bedenden
ç›k›p gezmesi ve bu arada gördüğü şeyler
olarak yorumlanmaktad›r. Bu bak›mdan
uyuyan insan›n ani hareketlerle uyand›
r›lmamas› ve rahats›z edilmemesi gerek
mektedir. ‹nsan veya hayvan hayat› işte
bu ruh vas›tas›yla korunmaya çal›ş›l›r.
Yani ruhun bedenden ayr›lmas›n› engelle
mek gerekmektedir. Ruhlar; cinler, haya
letler, büyücüler veya baz› insanlar tara
f›ndan da bedenden ç›kar›labilir.
‹lkel insan ruhun bedeni terk etme
yollar›n›n ağ›z veya burun gibi doğal
aç›kl›klar olduğunu tasavvur etmektedir.
Hayat› korumak için de tabular konmuş
tur. ‹lkel insan canl›n›n gölgesini veya
aynadaki yahut sudaki aksini de ruh ola
rak değerlendirme yoluna gitmiştir. Bu
bak›mdan gölgenin veya aksin de korun
mas› gerekmektedir. Bir evdeki ölümden
sonra aynalar›n ya da parlak cisimlerin
üzerini örtülmesi ölünün ruhunu diğer
ruhlar› rahats›z etmemesi veya götürme
mesi amac›na yöneliktir. Daha sonraki
devirlerde resim veya fotoğraflar da ruh
olarak değerlendirilmiştir1.
Şamanizm asl›nda uygulamal› ani
mizmdir, yani pratik bir canl›c›l›kt›r.
Çünkü tabiat, tanr›lar› ve ruhlar›yla can
l›d›r ve evrenin bütünü ancak birbirine
bağl› olarak kavranabilir. ‹şte şamanlar
bu kavramay› üst düzeyde gerçekleşti
rebilen yap›lar›yla ruhlar ve tanr›larla
insan aras›ndaki ilişkiyi sağlayan arabu
luculard›r. Şaman›, bu canlar›n, ruhlar›n
ve tanr›lar›n dünyas›n› kavrayabilen ve
esrime (aşk›n) halindeyken onlar aras›n
da dolaşabilen, olağanüstü evrene ilişkin
özel bilgiler edinebilen bir kişi olarak
tan›mlayabiliriz. O her zaman insan varl›
ğ›n›n tabiat›ndan kaynaklanan tehlikele
re, insanlar› tuzağa düşürmeyi bekleyen
esrarengiz güçlere ya da hastal›klara,
felaketlere, talihsizliklere karş› uyan›k
t›r. Şaman›n çift yönlü bir arabulucu ve
görüşmeci olduğunu da belirtmek gere
kir2.
Bu genel bilgilerden sonra Türk
şamanizmiyle ilgili değerlendirmelere
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geçmek istiyoruz. Yakut şamanizminde
ruhun hayvan şeklinde tasavvuru dikka
ti çekmektedir. Yakutça’da “ije k››l” veya
Z. Gökalp’›n ifadesiyle “iye kila” yani
“ana hayvan”, Kazak-K›rg›zlarda “arvakeş”, Altay’da “yula”, Kaşgarl› Mahmut’ta
“peri-eş” ad› verilen bu ruhlar genellikle
hayvan suretindedirler. Animizmin bir
yans›mas› olan bu d›ş ruh, genellikle
hayvan (tilki, boğa, kurt, ay›, geyik, kar
tal vs.) şeklinde tecessüm eder. ‹slamî
dönem evliya menk›belerinde de hayvan
donuna girme şeklinde bu inan›ş›n izleri
devam etmiştir.
Bir şaman efsanesine göre Abakanlar
ile Uryanhalar’›n şamanlar› boğa suretin
de mücadele etmektedirler. XIX. yüzy›l›n
ortalar›nda yaşad›ğ› belirtilen Abakanl›
lar’›n meşhur şamanlar›ndan Topçan hak
k›nda anlat›lan şu efsane ilgi çekicidir.
Topçan, bir gün merasim s›ras›nda
Kiçik Dağ denilen dağda iki boğan›n boy
nuzlaşt›ğ›n› görür. Bu boğalardan biri
kara, diğeri de gök renkli boğad›r. Gök
boğa kara boğay› öyle h›rpalam›şt›r ki,
zavall› bay›lacak haldedir. Topçan ona
ac›r ve gök boğay› okla vurur. Gök boğa
kurt suretine girerek güneye doğru kaç
mağa başlar. Kara boğa ise “- Ey atam
şaman Topçan! Ey anam şaman Top
çan!” diyerek bat›ya doğru gider. Meğer,
bu kara boğa da Uryanhalar’›n şaman›
imiş3.
Şaman›n ruhu (ije k››l, yula, t›n,
arvağ) bir yönüyle animizmi, diğer yönüy
le ise totemizmi ilgilendirmektedir. Yakut
inanc›na göre “ije k››l” ölürse şaman da
ölmektedir. Şamanlar›n mücadelesi de
bu ana hayvanlarla olmaktad›r. Bu eşruhlar Kazak-K›rg›zlar aras›nda “arvağ”
olarak an›l›r. Kaşgarl› Mahmut’ta ise “eş”
kelimesi ayn› anlamdad›r4.
Şamanizm hakk›nda bu genel bilgile
ri verdikten sonra k›saca tekerlemelerin
menşei meselesine de temas etmek istiyo
ruz. Tekerlemelerin kökeni ve teşekkülü
hususunda pek fazla araşt›rma yap›lma
m›şt›r. Bu konuda fikir ileri sürenlerden
Şükrü Elçin; “baz› şaman dualar›n›n
kutsî değerleri ile sihir güçlerini kaybede
rek tekerlemelere bir bak›ma zemin teşkil
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ettiği söylenebilir” diyerek Yunus Emre
ve Kaygusuz Abdal’dan örnekler verir5.
Bu görüşe göre bir tak›m tekerlemelerin
kökenleri çok eski şaman dualar›na, özel
likle ‹slâm öncesi dinî törenlerde söyle
nen sözlere kadar uzanmaktad›r. P. Naili
Boratav da “Bir tak›m Türk oyun tekerle
melerinin ise kökenleri, çok eski dualara,
belki islâm öncesi din törenlerinde yer
alan kutlu bilinmiş sözlere ç›kar” diyerek
bu görüşe yak›n ifadeler kullanmakta
d›r6. Bunu bilhassa Türk dünyas›nda
hala yaşamakta olan ve tabiat güçleri ile
hastal›k ve felaketleri savmak için söyle
nen tekerleme örneklerinde görmekteyiz.
K›rg›zlar, Kazaklar, Tatarlar, Özbekler
ve Türkmenler gibi bugün ‹slâmiyet’i
kabul etmiş kavimlerde eski kam, baks›,
şaman gibi pek çok özelliği bünyesinde
bar›nd›ran bak›c›lar›n hastal›k sağalt
mak için okuduklar› dualar›n izlerini
bulabilmekteyiz. Ayr›ca bu tip tekerleme
ler günümüzde de varl›ğ›n› sürdürmekte
dir. “Arbav”, “›r›m sanavac›”, “im-tom”,
“efsin-töfsin” gibi çeşitli adlarla an›lan
bu tür tekerlemeler, “yer ve su iyesi”ne
kurban adamaktan zehirli hayvanlardan
korunmaya kadar pek çok fonksiyonuyla
çocuklar aras›nda da olsa hayatiyetini
sürdürmektedir. Elbette ki bu tabiatla iç
içe yaşayan eski insan›n kelam›n gücüyle
tabiattan gelecek tehlikelere karş› kendi
ni koruma duygusunun bir tezahürüdür.
Tören tekerlemeleri, eski inan›şlar›
en fazla yaşatan tekerlemelerdendir.
Tabiat güçlerini ve varl›klar›n› sözle etki
leme esas›na dayal› inançlar›n izlerini
taş›yan bu tür tekerlemeler, törenlerde
sergilenen baz› oyunlarla birlikte değer
lendirilmektedir.
Altay şamanizminde Yay›k, vas›tac›
ruhlar aras›nda ilk s›radad›r. Ülgen’in
vücudundan bir parça olup semavî bir
ruhtur. Gayesi Ülgen’le insan aras›nda
vas›tal›k yapmakt›r. Altayl›larca say›lan,
hürmet edilen bir ruhtur. Altayl›lar ilk
baharda davarlar›n ve k›sraklar›n ilk
sağ›lan sütü ile bulguru kar›şt›r›p lapa
(potka) yap›p Yay›k’a saç› saçarlar. Bu
merasime “yay›k kald›rma (yay›k ç›ga
rar)” denir. Bu merasimde gelecek y›l
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için lütuf ve ihsan temenni edilir7. Bot
ka geleneği bugün de değişik şekillerde
devam etmektedir. Tatarlar aras›nda yağ
mur yağmas› için “yañg›r botkas›” ad›
verilen bir tören düzenlenir. Buna göre
yağmur yağmas› için su kenar›na giden
insanlar su botkas› (çorbas›) pişirip yer
ler ve kalan çorbay› “su iyesi”ne sunmak
gayesiyle suya dökerler. Bu s›rada da bir
tak›m tekerlemeler söylerler:
“Yañg›rkay›m, yav, yav, yav! / ‹lge
açl›k kilmesin / Açtan hal›k ülmesin /
Çuma çiri yörmesin / Yañg›rkay›m, yav,
yav, yav / ‹gin-aşl›k küp buls›n / Başak
lar› tuk buls›n / Kiben-eskirt zur buls›n /
Yañg›rkay›m, yav, yav, yav / Kara sar›k
suyarm›n / Bot›n sina kuyarm›n / Sötle
s›y›r abzarda / Bar da bul›r yavganda /
Yañg›rkay›m, yav, yav, yav”8
Ayr›ca “karga botkas›” adl› bir tören
de dikkati çekmektedir. Bu törenlerde
k›ş›n bitip yaz›n gelişiyle ilgili uygulama
lar vard›r. Yeni y›l törenlerinde “tilev c›r
lar›” (dilek şark›lar›) söylenmektedir. Bu
törenlerde yerden bolluk, gökten yağmur,
güneşten s›cakl›k, tabiattan bereket, hal
ka tokluk, aileye mutluluk dileme söz
konusudur. Bu sözleri “kilev kartlar›”
söyler. Bir örnek:
“Nardugan nardugan / Nardugan
hucalar / Kotl›, möbarek buls›n / Tor
m›ş tügerek buls›n / Mal-tuar›g›z arts›n
/ Kol›nnar›g›z çaps›n / ‹ginnerigiz bik
uñs›n / Kükey kibik tuk buls›n / Nardu
gan nardugan”9
Karga botkas› denen geleneğin ad›n
da karga olmas›, k›ş›n bitip bahar›n geli
şini müjdeleyen kuşun karga olmas›na
inan›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu
törende ritüel oyunlar, şark›lar ve t›l
s›ml› sözlerle soğuk k›ş›n gitmesi ve s›cak
yaz›n gelmesi için tabiat güçlerine yalva
r›l›r. K›rda pişirilen botka (lapa, çorba)y›
yere serpip “yer ana”ya hürmet ve kötü
ruhlar› kovma amaçlan›r:
“Karga eyte: karr karr / Tuy›m citti,
barr barr / Yarma kükey al›p bar / Söt,
may›ñn› sal›p bar / Epey, itiñ tag›p bar /
Barr barr barr”10
Dobruca Tatarlar› aras›nda da bu
“botka” gelenekleri vard›r. Bunlarda
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çocuklar›n söylediği bir “bala manzume
si” şöyledir:
“Bödene botka pişirgen / Börigin otka
tüşirgen / Alay›m alay›m degemde / Par
makş›g›n pişirgen / K›ywald› k›ywald› /
Balalar›ñ cel ald› / Capeşkemni sel ald›
/ Cart› ötmegim it ald› / Kölegimni bit
ald›”11
Animist anlay›ş›n tesiriyle hayvan
larda “ruh” olduğuna ve bu ruhun da bir
iyesi olduğuna inanan insanlar, bu ruhu
ve iyesini sözün gücüyle etkilemeye çal›ş
m›şlard›r. Kazaklar›n “büyi” dedikleri bir
cins kertenkeleye karş› söyledikleri;
“Büyi, büyi, büyi ş›k / Izgar›ñd› cay
may ş›k / Ot›z omurtkadan ş›k / Kur›k
kab›rgadan ş›k / Meniñ at›m Nayman-d›
/ Tuv biyeniñ etine / Tuvrap berseñ toy
man-d› / Endi seni koyman-d›”12
Türkmenler’in yine “büyi”ye karş›
söyledikleri;
“Hay geldi huy geldi / Kara çonok koy
geldi / Ayağ›n›n tozu geldi / Pigamberin
k›z› geldi” sözleri hep animist anlay›ş›n
günümüzde devam eden izleri say›lma
l›d›r13. Bu gibi etkili sözler tabiat varl›k
lar›n›n “ruhu” veya “iyesi”ne hitaptan
başka bir şey değildir. Bu tip dua niteliği
taş›yan tekerlemeler özellikle Orta Asya
Türk topluluklar› aras›nda bütün canl›l›
ğ›yla yaşamaktad›r.
Kökleri itibariyle şamanizm zama
n›na ulaşan hurafeli geleneklerin çeşitli
örnekleri vard›r. Bunlar›n geleneksel kal›
ba sokulmuş sözler şeklindeki k›sm›na
Tatarlar aras›nda “›r›m”, “im-tom” veya
“efsin-töfsin” adlar› verilmektedir. Bunlar
t›ls›ml› sözlerdir. Tabiat güçlerini, afet ve
felaketleri ve hastal›klar› önlemede kulla
n›l›rlar. Şamanizmin kal›nt›lar› olan bu
sözleri “imçiler” ve “baguvç›lar” söylerler.
Bunlar halk şiirinin de ilk örnekleridir.
Tatarlar aras›nda “y›lan tili” ad›yla geçen
şu tekerleme y›landan korunmak için
söylenmiştir: “Çenki çenki çenki y›lan /
Çenki başl› kara y›lan / ‹rte toman kiç
toman / Sin timesen min timem / Kara
y›lan kit y›lan / Tfu!”14.
Kazaklar’›n hayvanlarla ilgili teker
lemelerin bir k›sm›na da geniş anlamda
ezgili söz anlam›na gelen “öleñ” dedikleri
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dikkati çekmektedir. Kazaklarda “Tört
tülik mal cay›ndağ› ş›ğarmalar” (Hayvan
lar hakk›ndaki eserler) ad› da verilen
ve “öleñ”lerin bir çeşidi olarak nitelenen
tekerlemelerden bir örnek aşağ›dad›r. Bu
örnek Anadolu’da “Alageyik” veya “‹nek”
tekerlemelerinde gördüğümüz zincirleme
tekerlemelere benziyor: “Tüye tüye tüye
ler / Tuz›ñ kayda tüyeler? / Balkan
tavd›ñ bas›nda / Bald› koyan kas›nda /
Enip kettim eñiske / Koyn›m told› cemis
ke / Cemisimdi cerge berdim / Cer cuvsa
n›n berdi / Cuvsan›n men koyga berdim
/ Koy magan koşakan›ñ berdi… / Muz
suv›n berdi / Suv›n kara s›y›rga berdim
/ Kara s›y›r sütin berdi…”15.
Kazakça’da “arvağ” şeklinde kullan›
lan (ervah: ruh’un çokluğu) kelimeyi görü
rüz, ancak ruh kelimesini teklik olarak
görmemekteyiz. A. ‹nan, bunu eski Türk
çe’de efsun, sihrî kuvvet manas›na gelen
“arbag” kelimesine benzediği için yay›l
d›ğ› kanaatindedir16. Al karakurt denilen
örümceğe benzer bir zehirli böceğe karş›
Kazaklar’da şu “arbav” söylenir:
“Ay, kay mekri, kay mekri, / C›lan
mekri, şayan mekri, / Külli, külli, külli
meken, / Külli er mur›t, / Ezger, müzger,
/ Ciya-ciya, para-para… / Ş›k, teñiriden
parman keldi!”17
Y›lan sokunca Kazaklar’›n söylediği
“arbav” ise “Ker, ker, ker c›lan / Kere
ge bast› mer c›lan / Bir c›lan bar-sum
c›lan / Bir c›lan bar-sur c›lan / Bir c›lan
bar-ceti c›lğ› tuv c›lan / Kuralay tavd›ñ
bas›nan / Kuv›p kelgen, kuv c›lan / Pay
gambard›ñ deminen / Degelek keldi, ş›k
c›ldam!” şeklindedir18.
Türkmenler’in ayd›m dedikleri şar
k›lar›n bir k›sm› da tekerlemeye yak›n
l›k göstermektedir. Mesela hörele köşek
ad› verilen ve develerin sütünü sağmak
maksad›yla onlar› raz› etmek için söyle
nen ayd›mlar ile daray› donl›m denen
ve koyun sürülerine bakmak için söyle
nen ayd›mlar böyledir19. Hayvanlara tesir
etmek için söylenen bu “sanavaçlar”a bir
örnek: “Hörele gubam hörele / Hörele
meseñ bozlama / Gören tagt›ñ gözleme
/ Tagt›-rovan tagt›ñ bar / Ala üypden
nogtañ bar / Örkücine el yetmez / Baha
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s›na pul yetmez / Ayr›l onuñ yan›ndan
/ Özüm sagay›n düyeni”20. Baz› “sana
vaç”lar da hayvan adlar›yla ilgilidir. Şu
“sanavaç”, aşağ›da verilen Azeri tekerle
mesiyle çok benzerdir: “Şagal şagal şad›
beg / Doñuz doñuz dodubeg / Yolbars
biziñ yap›m›z / Gaplañ biziñ gap›m›z
/ Y›lan biziñ gamç›m›z / Tomzak biziñ
toyç›m›z”21. Suya girmeyle ilgili sanavaç
larda sözün gücüyle tabiat hadiselerine
tesir etmenin mümkün görüldüğü animis
tik görüşler vard›r. Suya girileceği s›rada
suya girilen yerin her taraf›na bir tezek
at›l›p zararl› hayvanlar›n ve tehlikelerin
uzaklaşmas› için şu sözler söylenir: “Gün
dogar› palan / Günbatar› palan / ‹lerisi
palan / Gayras› palan / Y›lan / ‹çyan /
Şu ortada bolsañ ç›k / Han›n ogl› (g›z›)
suva düşcek”. Sudan ç›kt›ktan sonra da
iki eliyle kulaklar›n› tutan çocuklar şu
“›r›m sanavac›”n› söylerler: “Ak kebelek
/ Gök kebelek / Gulag›m›ñ suvun sor
kebelek”22.
Azerbaycan’da da “uşag neğmele
ri”nin bir k›sm› “heyvanlara ve guşlara
dair”dir. Mesela tilki için söylenen “Tül
kü tülkü tünbeki / Guyrug üste lünbeki /
Aslan ala ağam›z / Gaplan gara gağam›z
/ Horuz bizim mollam›z / Çaggal bizim
çavş›m›z /… / Ay› ahmag / Donuz toh
mag / Gurd ulavuş / Çaggal çavuş / ‹lan
gamç› / T›sbağa çanag / Biz ona gonag”
şeklinde tekerleme buna bir örnektir23.
Anadolu’da bu geleneğin baz› izleri
ne rastlamak mümkündür. Mesela Sivas
civar›nda köpeklerin ›s›rmas›n› önlemek
maksad›yla okunan duams› bir tekerle
me şöyledir: “Karş›dan gördüm geldim /
Kalbine girdim geldim / Hazret-i Ali’nin
mührünü / Ağz›na vurdum da geldim”.
Yine Sivas’ta civcivleri yemesinden kor
kulan ve hel ad› verilen y›rt›c› kuşlar›
uzaklaşt›rmak için “Heeel heel / Kanat
lar› tel tel / Burda cücük yok / Kayseri’de
çok çok” şeklinde bir tekerleme söylenir24.
Bal›kesir ve çevresinde gök yüzünde ley
lek gören çocuklar şu tekerlemeleri söy
lerler: “Leylek leylek lekirdek, hani bana
çekirdek, çekirdeğin içi yok, sar› k›z›n saç›
yok”; “Ak baba leylek, hani bana gömlek,
gömleğin ucu yok, sar› k›z›n saç› yok.”;
“Leylek leylek havada, yumurtas› tava
da, gelmiş bizim hayata (sofaya), hayat
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kap›s› kitli, Ömer’in baş› bitli”25.
‹nsanoğlu geleneksel sağaltma metod
lar›nda da “söz”ün gücünden de istifade
etme yoluna gitmiştir. Büyüsel bir işlem
olarak taklit ve temas gibi harekete daya
nan büyüsel işlemlerin yan›nda “söz”ün
gücünden de istifade edilegelmiştir. Birer
tekerleme özelliği gösteren bu sözler,
çeşitli hastal›klar›n etraf›nda kümelen
miştir. Şamanizmde hastal›klar›n da ruh
lar› olduğuna inan›lmaktad›r. Böyle bir
efsane şöyledir:
“Çiçek hastal›ğ› zamanlar›yd›. Bir
Yakut şaman›n› hastalara kaml›k yap
mas› için çağ›rd›lar. Kardeşi bu şaman›
fikrinden vazgeçirmek için dedi:
-Sen gel çiçek hastal›ğ›yla, bu şer
ruhla dövüşme!
Ancak şaman kardeşinin sözlerine
kulak asmad›. Çiçek hastal›ğ›yla döğüş
meye karar vermişti.
Şaman çiçek hastal›ğ›yla dövüşmeye
gitmeden önce kar›s›na kap›dan bakma
mas› için s›k› s›k› tembihte bulunmuştu.
Şaman ile çiçek ruhunun dövüşme
sinden öyle dehşetli sesler geliyordu ki,
kad›n sonunda dayanamad› ve evin kap›
s›n› açt›. Bakt› gördü ki, iki öküz birbiriy
le kafa kafaya vuruşuyor.
Kap› aç›l›nca g›c›rt› sesine şaman
baş›n› az›c›k yana çevirmişti ki, f›rsat kol
layan rakibi boynuzunu onun boynunun
köküne saplad›.
‹ki üç gün sonra şaman öldü.”26
Anadolu’da etraf›nda en fazla teker
leme söylenen hastal›k nazar denilen
göz değmesidir. Nazar değdiğine inan›
lan çocuklar› sağaltmak için tütsüleme,
kurşun dökme, ateşe üzerlik serpme gibi
pratikler yap›l›rken baz› tekerlemeler
de söylenir: “Kara göze, azara bozara,
göz edenini gözleri bozara…” (K. Maraş);
“Esen estik, besen bestik… Yahşi dilden,
yaman özden, dakkilgan nazara, bozara,
nazar edenin gözleri bozara” (K. Maraş);
“Nazara mazara, oğluma (k›z›ma) nazar
edenin gözleri bozara… kiş… kiş… Anam
bak üzerlik nas›l çat›rd›yor… Çocuğa
nazar etmişler gözleri ç›ks›n” (G.Antep);
“Üzerliksin havas›n, yetmiş iki derde
devas›n…, üzerlik, yüz bin erlik, gitsin
sayr›l›k, gelsin sağl›k” (Şarkikaraağaç
/ Isparta); “Üzerliksin, her derde deva
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s›n…, üzerlik demişler senin ad›na…, ç›k
s›n çocuğumun ağz›ndan, kas›ğ›ndan…,
elemtere fiş, gözlere demir şiş…, çörek
otu patlas›n, çocuğuma nazar edenler
çat›r çat›r çatlas›n…” (Eskişehir)27; “Yedi
yüzerlik, bir güzellik, gelsin sağl›k, getsin
sağl›k, ak göz kara göz, Allah kem gözden
saklas›n, emi semi kefareti budur” (Ispar
ta)28.
Sivas’ta dabaz (kurdeşen) denilen
alerjik hastal›ğa yakalananlar için yap›
lan sağaltma işleminde de tekerlemelere
müracaat edilir. Hasta, Güdük Minare
yat›r› etraf›nda yedi defa döndürülürken
şu tekerleme söyletilir: “Ben dabaz oldum
/ Oynamaz oldum / Sağ›ma soluma /
Dönemez oldum” 29
Gagauzlarda ise nazar için söylenen
tekerleme şöyledir: “Oklam›ş betfal› /
Kara gözlü kömür üzlü / Bak›ş› kurusun
/ Gözü aks›n laf› bitsin / Nazar tütsün /
Agnildan daaya taşa gitsin / (Esnemek)
/ Gübür gübür gübür / Gübür olsun
süpürgeen / ‹lişsin süpürgenin telinden /
Agnildan›n teninden… / Daalara taşlara
/ Daalara taşlara / Daalara taşlara /
Tfu tfu tfu / Okumaklar yap›larlar baca
l›kta / Süpürgeylen elinde”30
Gagauzlar’da “k›sma” denilen felç has
tal›ğ› için de tekerleme söylenir: “‹van’dan
hastal›k / Gitsin daalara / Taşlara üreen
den / Ceerinden kolundan / Bacaandan
gözünden / Kaş›ndan kulaan›n / Aar
d›ndan burundan / Dilinden dilinin /
Alt›ndan ayaan›n / Alt›ndan can›ndan /
Baş›ndan saç›n›n / ‹çinden t›rnaandan
/ T›rnaan›n alt›ndan / Kemiinden kemi
inin / Özünden… Daalara taşlara / Cen
demin deliine pustielaa / Gitsin k›sma
gitsin / Gitsin k›sma gitsin / Ere bats›n /
Ere bats›n / Ere bats›n / Ere bats›n”31.
Doğum zor olduğunda Azerbaycan’da
ebelerin söylediği bir tekerlemede ise
H›z›r’dan medet umulur: “H›z›r Nebi
H›z›r ‹lyas / Bende bendeden hilas / Bol
lug ucuzlug / Gel gurtar balam›” 32.
Türkmen “ayd›m”lar›ndan meşreb
ad› verilen ve halk›n aras›nda kolera
gibi bulaş›c› hastal›klar yay›ld›ğ› zaman
moral takviye etmek için söylenen ayd›m
lar ile porhan ayd›m denilen ve ak›l has
talar›n› iyileştirmek için söylenen ayd›m
lar da tekerleme özelliği gösterir33.
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Kazan Tatarlar’›nda da sara, s›tma,
f›t›k, ç›ban gibi çeşitli hastal›klar için söy
lenen tekerlemeler vard›r. Tatar “imçi”leri
ve “kart”lar› göz deymesi için “Tötes tötes
hat›nnan / K›zdan, kara küzden / Zeñger
küzden, yaşil küzden / Koñg›rt küzden,
usal küzden / Kartlardan, yaşlerden /
Yatlardan, duslardan / Tfu tfu bitsinkitsin / Citmiş agaç baş›na / Azganga
tuzganga / Tigenekke, tufrakka / Cilge
oçkan yafrakka / Tfu tfu ütsin kitsin” ve
sara için “Kara bol›t kiledir / Kara bol›t
ast›nnan / Kara s›yir kiledir / Mögizi
kükke tirelgen / Cilini cirge tirelgen / Bir
imçeginnen kan ile / Bir imçeginnen may
kile / Şun› aşa da şun› eç / (falana) time
/ Kag›lma…”34 tekerlemesini söylerler.
Tekerlemelerin bir k›sm› ise tabiat
unsurlar›n› ve olaylar›n› etkileme amac›
taş›rlar. Mesela yeni ay görününce
Erzurum’un Tortum ilçesinde “Ay gör
düm Allah / Amentü billah / Aylar
mübarek olsun / Elhamdülillah …”35
gibi tekerlemeler söylenirken Kazaklarca
söylenen “arbav” ise şöyledir: “Ay kör
dim aman kördim / Bayağ›day zaman
kördim / Eski ayda esirke / Caña ayda
car›lka” 36
Arbavlar›n bir türü de “bulut çağ›r
mak” için söylenir: “At bas›nday ak bult…
/ Koy bas›nday kök bult… / Koğal›
kölder kur›d›, / Kuba candar şöldedi, /
Koldan kara cav›n ber!… / Canday dos›m
ak bult, / Om›ravdan sok bult!… / Eskek
celdi, sur bult / Eriktirmey cete kör!…”37.
Gök Tanr›s›’na sesleniş “arbav”› olar
ak değerlendirilen bir Kazak tekerlemesi
ise şöyledir: “Tas›rkasañ, tas cavd›r /
Kaharlansañ, kar cavd›r / Burkansañ,
muz cavd›r / Muzday temir kursand›r /
Kel kel bult kel bult / Eki enege tel bult
/ Ağ›s› katt› suvlardan / Şiray soğ›p
kel bult / Şöptiñ bas› cerlerden / Cügire
soğ›p kel bult / Kay›ñ bas›n ay›ra kay›ra
sok / Arşa bas›n ay›ra sok / Tob›lğ› bas›n
toğay sok / At bav›r›nan öte sok / Üzen
gini üze sok / Tebingini tese sok” 38.
Azerbaycan’da “mövsüm ve merasim
neğmeleri” aras›nda “etigadla elagedar”
takvim tekerlemelerinden bir “mahn›”da
ise güneş çağr›lmaktad›r: “Gün ç›h ç›h
ç›h / Keher at› min ç›h / Oğlun gayadan
uçdu / G›z›n tendire düşdü / Keçel g›z›
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goy evde / Saçl› g›z› götür ç›h / Gün getdi
su içmeye / G›rm›z› don biçmeye / Gün
özün yetirecek / Gar› tez götürecek / Keçel
g›z› aparacag / Saçl› g›z› getirecek”39.
Tatar tekerlemeleri aras›nda da
güneşe, rüzgâra, yağmura, buluta, ateşe
hitaben söylenmiş sözler yer almaktad›r.
Kazan Tatarlar› aras›nda yel için söy
lenen “Cilden tiseñ-cilge kit / Cirden
tiseñ-cirge kit / Cidi yul çat›” şeklinde bir
“cil tili” adl› tekerlemenin yan› s›ra “Cir
atas›, ciren sakal / Cir anas›, as›l bike /
Tübesine tukl›g›n bir / Tam›r›na n›kl›g›n
bir / ‹l östine mull›g›n bir / ‹l içinde
bizge de bir / Başl›yk tilekni / Küterik
bilekni / Koyaş şahit bul” şeklinde elleri
göğe kald›rarak güneşe hitaben söylenen
bereket ve bolluk dileme sözleri vard›r40.
Bu örnek metinler ve etraf›ndaki
inan›ş ve uygulama kütlesi, teker
lemelerin kökeninde şamanist anlay›ş›n
ve eski şaman dualar›n›n bulunduğunu
göstermektedir. Zamanla as›l fonksiyon
lar›n› kaybetmiş, estetik bir mahiyet
kazanm›ş olan pek çok tekerlemenin eski
inan›şlar›n izlerini taş›d›ğ› dikkati çek
mektedir. Elbette ki bu tekerlemelerin
söyleyenleri de şamanlar olmaktan
ç›km›ş, bugünün şartlar›nda çocuk
lar›n inhisar›na kalm›şt›r. Yeni metin
lere ulaş›lmas› ve şamanizm üzerinde
yap›lacak yeni araşt›rmalar konuyu daha
da ayd›nl›ğa kavuşturacakt›r.
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