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Yağmur duâsı 
geleneği
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ERYÜZÜNDE suyun 
kaynağı yağmur ve kardır. 

er üstü kaynakları-
nın tükendiği ve yer altı 
kaynaklarına ulaşmanın 

zor veya imkânsız olduğu zamanlarda 
yâhut ortamlarda insanoğlunun, yağ-
mur yağdırması için ilâhî güce yakardığı 
görülür. Dînî inanışlara ve coğrafyalara 
göre farklı biçimlerde gerçekleştirilen 
yağmur için yakarma isteme yöntemle-
ri, eski zamanlardan başlayarak kuşak-
lar arası kültür aktarımıyla günümüze 
ulaşmış, gelenekleşmiştir. ürkiye’de, 
halk dilinde yağmur duâsı , halk 
bilimi literatüründe yağmur yağdırma 
törenleri  şeklinde karşılığı olan bu 
gelenek, farklı kültürlerde olduğu gibi 

ürk kültür sâhasının pek çok yerinde 
de yağmur yağdırma amacıyla yapılır. 

ağmur yağdırma törenlerinin
yağmur duâsı geleneğinin ana işlevi, 
yağmur yağdırmak ve buna bağlı olarak 
bereketi arttırmak iken arka planda-
ki işlevleri, mânevî bir haz duymak, 
toplumsal düzenin gereklerine ayak 
uydurmak, toplumsal bağları güçlen-
dirmek, gelenekleri genç kuşaklara 
aktarmak, bu geleneklerin devâmını ve 
kökleşmesini sağlamak, toplu bir ey-
lem gerçekleştirerek âidiyet duygusunu 
yaşamaktır.1 

ski nasya medeniyetlerinde, su 
kaynaklarının tanrılar veya ruhların 
dünyâya çıktıkları yerler olduğuna 
inanılır, buralar bir tanrı tanrıça ile 
ilişkilendirilirdi. Frig, Fenike, itit, 
Antik unan ve oma ile eski Mezo-
potamya uygarlıkları olan Mısır ve 
Suriye’de takvimsel dönemlerde su-
nular yapılırdı. Kadim bir gelenek olan 

yağmur yağdırma törenleri nde itit-
lerin K . AM Bayramı’nda bir sunağın 
üzerine ekmek bırakılır  Friglerde, ski 

oma’da  Mart  almyra, iera-
polis ve Dura uropos’da  isan  
festivaller düzenlenirdi.2

ürk kültür sâhasında Kırgızlar, 
ürkmenler, Dağıstanlılar, Azerbay-

canlılar, akutlar, uvaşlar ile Baş-
kurtlar ve Altay ürklerinin yanı sıra 

ürkistan,3 İran,4 omanya,5 Kosova,6 

Kuzey Kıbrıs7 ve Bulgaristan ürkleri8 
ile rak ürkmenleri9 arasında yağ-
mur yağdırma törenleri yağmur duâsı 
geleneği uygulanır  yada cada cay
sata taşı nın10 da yağmur yağdırmada 
etkili oluğuna inanılır ve bu taşın kimi 
hayvanların başında veya karnında 
olduğu kabul edilir.11 

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE 
ANADOLU’DA YAĞMUR DUÂSI 

umhûriyetin ilk yıllarından başlaya-
rak yapılan derleme çalışmalarından12 
Anadolu’da yapılan yağmur duâsı 
törenlerinin, kadim bir gelenek olduğu 
ve kuşaklar arası kültür aktarımıyla 
bugüne intikal ettiği anlaşılıyor.

smanlı döneminde idârenin 
düzenlediği yağmur duâsı törenlerine 
ilişkin en eski kayıtlar, pâdişah . Mu-
rad dönemine âittir. aşanan su kıtlığı 
nedeniyle,  ylül  günü İstanbul 
halkı yağmur yağması için topluca 
duâ etmek üzere kmeydanı ovasına 
götürülmüş, duâya devlet erkânı da ka-
tılmıştır. Ayasofya âmii vâizinin yap-
tırdığı duâdan sonra pâdişah kestirdiği 
kurbanları halka ve fakirlere ikram 
etmiş, edikule zindanlarındaki hü-
kümlüleri serbest bıraktırmıştır  aynı 
duâ töreni, on gün sonra Alemdağı’nda 
tekrarlanmıştır. Sonrasında . Meh-
med döneminde,  Mayıs  günü, 
Selânik’te  . Mahmud döneminde 

 yılı Mayıs ayında, İstanbul’da  
Sultan Abdülmecid döneminde  
yılı Ağustos ayında ve Sultan Abdülaziz 
döneminde  yılında, anakka-
le’nin Biga ve elibolu sancaklarında  
yine Sultan Abdülaziz döneminde  
yılında ve . Abdülhamid döneminde 

 yılında dirne Sarayı’nın önünde  
devâmında  ve  yıllarında İs-
tanbul’da geniş katılımlı, toplu yağmur 
duâsı törenleri yapılmıştır.13 

smanlı döneminde idârenin 
düzenlediği yağmur duâsı törenlerinin 
yanı sıra, Anadolu’da da yöresel yağmur 
duâsı törenlerinin yapıldığına dâir 
bilgilere yazılı kaynaklarda rastlanıyor. 
Değerli halk bilimcimiz Şevket Bey-
sanoğlu, Diyarbakır’da ’lu yıllara 

değin yağmur yağmasını sağlamak için 
kurak dönemlerde ahûdi mezarlığına 
gidilerek mezarlardan birinin açılıp bu-
radan alınan kafatasının Dicle nehrine 
atıldığını, daha sonra bu âdetin bir 

ahûdinin başına bir teneke su dökül-
mesi  şekline dönüştüğünü, günümüz-
de ise bu göreneğin tamâmen târihe 
karıştığını anlatır.14 Benzer bir ritüeli 
Fahrettin Kırzıoğlu, Kars ilinde anlatıl-
dığı biçimde,   kurak yaz ayların-
da yağmur yağdırabilmek için, oğlan 
çocukları eliyle ya çok eski kabristandan 
bir ğuz kellesi veya rmeni maşatlı-
ğından bir gâvur kellesi çıkarttırılarak 
molla ve okumuş kişilerden gizli olarak 
bir akarsuya atılır. ...  yağmur yağınca 
akarsudaki kelleyi çıkarıp aldıkları yere 
gömerler. 15 cümleleriyle kaydeder.  

Anadolu coğrafyasında yağmur 
duâsına çıkılmayan yer yok gibidir. 

rhan Acıpayamlı, monogra k çalış-
masında yağmur duâsı geleneğinin 
Anadolu’daki uygulama yöntemleri ile 
ilgili kapsamlı bilgiler aktarır. Acıpa-
yamlı’nın aktardıkları özetlenirse:

Anadolu’da yağmur yağdırma 
geleneği Bodi Bodi, Bodi Bostan, alı 

ezme, omça elin, ullu, ullu 
Kadın, Dodu, şek elin tme, elin 

ok, ode ode, odi odi, öde öde, 
acat amazına ıkma, ucrik, Kelis, 

Kepecik, Kepçe elin, Kepçe Kadın, 
ağmur elini, ağmur Duâsı vd şek-

linde isimlendirilir. 
Anadolu’da yağmur duâsına, 

kuraklığın baş gösterdiği zamanlarda 
çıkılır. alk genel olarak kuraklığın 
sebeplerini mezarın dışında insan 
kemiği bulunması , mezarlığa ekmek 
atılması , kimi îcarcıların o yılki 
mahsûlün bereketine engel olmak 
için üzerine kırkar iğne saplanmış 
kırk sabunu su kuyularına atmaları , 

tütün, afyon gibi yağmurdan za-
rar gören ürünü ekenlerin yağmuru 
engellemek için büyücüye okutulmuş 
ekmek kırıntılarını câmide imam sec-
câdesinin altına koymaları , yağmur 
tânelerini yeryüzüne atmakla görevli 
meleklerin uyuyakalmaları , küçük-
lerin büyüklere saygı göstermemeleri , 

Y

Yağmur yağdırma törenlerinde kullanılan "Yada" taşı.
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fuhşun cinâyetlerin çoğalması, doğ-
ruluğun azalması , dinsel bağların 
gevşemesi ve görevlerin, özellikle 

akk’ın emirlerinin yerine getirilme-
mesi, kulların kötü yollara sapmaları  
şeklindeki inanışlarla ilişkilendirir. 

ağmur duâsına çıkılmadan önce 
hazırlıkları yapılır. Köyün kasabanın 
ileri gelenleri, duânın yapılacağı günü 
belirler ve vakti halka duyurulur. Duânın 
yapılacağı günün öncesinde üç gün oruç 
tutulur, mevlit okutulur, duâda kulla-
nılmak üzere taş toplanır genelde  
bin adet nohut büyüklüğünde toplanan 
taşlar emin kişiler tarafından üç defa 
sayılır, sonrasında câmide toplananlar 
namaz sonrasında taşları bölüşerek 
her bir taşı, , insanlar  ümitlerini 
kestikten sonra, yağmuru indirmekte, 
rahmetini yaymakta olandır. , hakîkî 
yâr, her hamde sezâvârdır.  meâlindeki 
âyeti16 okuyup yalamak veya taşa tü-
kürmek sûretiyle ıslatır ve taşlar temiz 
yedi ayrı torbaya doldurulur, at kafasına 
duâ yazılır, bebek kuklası hazırlanır, 
tuz kavrularak suya atılır, birden fazla 
hanımı olan erkekler uğursuz sayıldık-
larından ayakkabıları ıslatılır, tabut suya 
bırakılır, yeni evliler zorla suya batırılır, 
suda kaplumbağa ıslatılır, hocalardan 
biri gizlice kırk boğumlu asma liz 
bulup her bir gözüne birer âsin sûresi 
okur ve yemekler hazırlanır. 

ağmur duâsına çıkılacak gün, duâ 
yerine halk ve çocuklar ayrı gruplar 
hâlinde giderler. obanlar sürüleriyle 
katılırlar. Duâlarının öncelikle kabul 
göreceği inancıyla yetimlerin, dul ka-

dınların ve yaşlıların duâya katılmasına 
özel önem verilir. ürüyüş sırasında el-
biseler ters giyilir, din görevlisi grubun 
önünde veya arkasında yürür, kurbanlar 
önden, taş çuvalları ile yüklü hayvanlar 
arkadan ilerler, taş çuvallarını nöbetleşe 
taşıyan gençler ilâhîler okurlar. nde 
giden din görevlisi grubun intikâli sıra-
sında duâlar, ilâhîler söyler, duâ grubu 
da min  nidâlarıyla karşılık verirler. 

alk, kimi tarım âletlerini yanlarında 
getirirler. Duâ yeri, genelde yüksek arâ-
zi kesimlerinde ve yöre halkının kutsal 
kabul ettiği yerlerde olur. 

Anadolu’da, yağmur duâsı törenleri 
iki şekilde gerçekleştirilir. Bunlar, bü-
tün halk tarafından ve yalnız çocuklar 
tarafından yapılan yağmur duâsı tören-
leridir. Bütün halk tarafından yapılan 
yağmur duâsı uygulamaları arasında 

istiskâ namâzı  kılmak, yatırlara 
gitmek, at köpek kafasına duâ yazıla-
rak akarsuya bırakmak, insan kemiğini 
suya atmak, eşek üzerine bindirilmiş 
çocuğu ıslatmak, eşeğin başını yıkamak, 
bir ihtiyarı eşeğe ters bindirmek, yedi 
yolun birleştiği yere ocak yapmak,  
boğumlu asma dalına âsin okumak,  
kel insanın her birinin adını zikrederek 
önceden hazırlanan hamur parçala-
rını duvara yapıştırmak, erkek üyesi 
olmayan bir âileden habersizce alınan 
oklavayı yetim çocuğa kuyuya attırmak, 
iki kadınla evli kişinin evinin su oluğu-
nu çalarak kuyuya atmak da vardır.

Duâ ritüelinin işleyişinden genel 
olarak söz etmek gerekirse  yağmur 
duâsı yapılacak yere gelindiğinde, duâyı 

yönetecek din görevlisi cübbesini ters 
giyer. oplu duâ edilir. Duâya katılanlar 
avuç içleri yere bakacak şekilde kolla-
rını ileri uzatırlar ve din görevlisinin 
duâlarına min  nidâlarıyla katılırlar. 
Kimi yerlerde bu duâ işlemi birkaç gün 
aralıkla üç defada tekrarlanabilir. Duâ 
sonrasında toplanan taşlar suya bıra-
kılır. opluca yemek yenir. emeklerin 
malzemeleri, başta canlı hayvan olmak 
üzere ortaklaşa temin edilir ve yemekler 
yine ortaklaşa pişirilerek hazırlanır ve 
dağıtılır. Kimi yerlerde malzemelerin is-
tekli veya zengin kişilerce temin edildiği 
de olur. tli pilavın ana yemek olduğu 
ziyâfetlerde çoğunlukla lokma, aşûre, 
süt çorbası, nohut yahnisi vb yiyecekle-
rin de ikram edildiği görülür.  

alnız çocuklar tarafından yapı-
lan yağmur duâsı uygulamalarında 
çaputtan ağaçtan yapılmış kadın bebek 
maketi, gelinlik giydirilmiş eşek, içine 
et konulmuş sepet, yaprakla kaplanmış 
çıplak çocuk vb ob eler kullanılır. Söz 
konusu ob elerden birini yanlarında 
bulunduran yöre çocukları evleri dola-
şarak tekerlemeler söyler ve evlerden 
topladıkları yağ, bulgur, meyve, meyve 
kurusu, ceviz, para, canlı hayvan vb 
yiyeceklerle önceden belirledikleri bir 
alanda buluşurlar, topladıklarını bir 
araya getirir, tasnif eder, sonrasınday-
sa paylaşıp yerler. Kimi yerlerde, 

“Teknede hamur / Tarlada çamur 
/ Siz bize kurban / Biz Allâh’a kurban / 

er ll ı  ver  ir selli e ya ur ”  
şeklinde tekerleme söyleyerek dolaşan 
çocukların üzerine evlerden su serpilir. 

Avuçların yere baktığı 
bir yağmur duâsı.
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ocuklar, kendilerini fazla ıslatan evle-
ri taşlarken hediye vermeyenleri çolak 
taklidi yaparak kınarlar. Bahşiş ala-
madıkları evlerin su oluklarını sökerek 
kuyuya attıkları görülür. ocuklar se-
vinçlerini ve protestolarını söyledikleri 
tekerlemeler ile ifâde ederler. rneğin 
bahşiş alamadıkları evin önünde,

ugün ra et günüdür  ükü  u -
day yüküdür  i e de a şiş ver eyen  

ansar ile tilkidir ” biçiminde tekerleme 
söylerken, bahşişi bol aldıkları ev sâhi-
bine teşekkür ifâdesi olarak okudukları 
tekerlemelerden biri de şöyledir: 

de g de göl lsun  de a şişin 
l lsun  vinde dirlik y l lsun  ökten 

ra et yerden ereket  ir de i  un  ir 
de i  su ”

ağmur duâsı sonrasında istenen-
den fazla miktarda yağmur yağması 
hâlinde, yağmur duâsı sırasında suya 
atılan taşlar, at köpek veya insan 
kafatasları atıldıkları sudan çıkarılırlar 
ki böyle yapılmadığında dünyânın sular 
altında kalacağına inanılır. Denize 
atılan taşları dışarı çıkarmak mümkün 
olamayacağından çâre olarak bir meza-
rın içine ekmek konur. Bir araya gelen 
çocuklar kıra giderek, ün gün güneş 
  ka ıyı  lun  kı ın  uya düştü ” 

sözlerini bağırarak tekrarlarlar. Bun-
ların yanı sıra hayır sâhiplerinden  
biri, satın aldığı kavun karpuz yığın-

larını çocuklara yağma ettirir. ağmur 
az yağdığında ise yağışı arttırmak için 
bir âilenin ilk çocuğu yağmur altında 
gezdirilir. Bu çocuk, yağmur altında 
gezerken şu tekerlemeyi söyler:

“Teknede hamur / Bahçede çamur / Ver 
lla ı  ver  i i  gi i ya ur ”17

Anadolu’da, yağmur duâsı gele-
neğine yönelik olarak son dönemde 
yayımlanan monogra k çalışmalar-
dan18 yağmur duâsının uygulanma 
safhalarında ve yöntemlerinde kimi 
sâdeleştirmelere gidilse de sistemati-
ğinin değişmediği anlaşılıyor. 

ünümüzde toplu duâ ve toplu 
yemek ikrâmının ağırlıklı olduğu yağ-
mur duâsı uygulamalarında elektronik 
kültür ortamından da faydalanıldığı, 
radyodan canlı yayında yağmur duâsı 
yapıldığı görülüyor. Bunun bir örneği 

 günü smâniye’de bir yerel 
radyoda gerçekleşen ve bir emekli 
imam tarafından canlı yayında yapılan 
yağmur duâsıdır.19

Anadolu’nun köy ve kasabalarında 
yağmur duâsına günümüzde de hâlâ 
çıkılıyor, bilhassa genç enerasyonun 
bu törenlere katılması sağlanarak âde-
tin yaşatılması amaçlanıyor. Anadolu 
insanının ritüeli uygulama ve aktarma 
çabasından da anlaşılmaktadır ki bu 
yağmur duâsı geleneği gelecekte de 
yaşamaya devam edecektir.
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