TÜRK KÜLTÜRÜNDE "YADA TA~I" VE XVIII. YÜZYIL SONU
OSMANLI - RUS SAVA~LARINDA KULLANILMASI
AHMET Ö~RETEN
Türk kültür tarihine bakt~~~ m~zda, yada ta~~~diye bilinen ta~~vas~ tas~~ ile,
bir nevi sihir yoluyla kar ve ya~mur ya~d~ r~ld~~~ n~n pek çok örneklerine rastlamaktarz. Bu hususta Çin kaynaklar~ nda oldu~u gibi ~slam kaynaklar~ nda
(Arap, Fars ve Osmanl~ ) da bilgi vard~ r. Arapça ~slam kaynaklar~ nda hacerülmetar, Farsça kaynaklarda seng-i metar (=ya~mur ta~~ ), seng-i ceda (=ceda
ta~~ ) diye geçen ta~a, muhtelif Türk lehçelerinden Yakutça'da sata, Altayca'da
cata, Kapçak grubu lehçelerde cay ad~~ verilmektedir'.
)diye isimlendiren Ka~garl~~Mahmud, "Bir türlü
Ya~mur ta~~ n', yat* (
kaml~ k (kâhinliktir). Belli ba~l~~ ta~larla (yada ta~~~ile) yap~l~ r. Böylelikle ya~mur ve kar ya~cl~ rd~ r; rüzgar estirilir. Bu, Türkler aras~ nda tan~ nm~~~bir ~eydir. Ben bunu Ya~ma ülkesinde gözümle gördüm. Orada bir yang~ n olmu~tu,
mevsim yaz idi; bu sürede kar ya~d~ r~ld~~ ve Ulu Tanr~'n~ n izniyle yang~ n sön) kar~~ l~~~~olarak, "Ta~larla
dürüldü."2 demektedir. Ayn~~ eserde yat (
ya~mur ve rüzgar için yap~lan kaml~ k3; ta~larla ya~mur ve rüzgâr için yap~ lan
karr~l~ k, yada ta~~~ile yap~lan bir türlü kaml~ k, kâhinlik"; yadamak, yada ta~~~ile
efsun yapmak, yadatmak, yada ta~~~ile okutmak, denilmektedir'.
Ka~garl~, yat kelimesinin k~~llan~l~~~~eklini ömeklerken de ~u aç~ klamalar~~
= saman yada ta~~~ile
): "Yatc~~ yatlad~~
yapmaktad~ r: Yadach (
efsun yapt~", (saman yada ta~~yle ya~mur ya~d~ rmak için efsun yapt~ ) 5. Yadatt~~
): "Bey yatlatt~~ ( <F74 ‘41: = Bey yada ta~~na okuttu", (Bey kama,
(
~amana yada ta~~yle kaml~ k yapt~ rd~; bu yüzden rüzgâr esti, ya~mur geldi).
I Abdülkadir ~ nan, Tarihte ve Bugün ~amanizm, Ankara 1995, s. 160-161 (Bu eser bundan
sonraki dipnotlarda k~salt~larak ~amanizm ad~yle verilecektir); Faruk Sümer, "Eski Türklerde
Ya~mur ve Kar Ya~d~ rma Adeti", Resimli Tarih Mecmuas~, Cilt IV, Say~~ 44, A~ustos 1953, s. 2534.
Her ne kadar bu kelime mütercim taraf~ ndan yat diye okunmus olsa da yet okunmas~~
gerekti~ine kaniyim.
2 Ka~garl~~ Mahmud, Divânü Lûgat-it-Türk, III, Terceme: Besim Atalay, Ankara 1992, s. 3.
3 Ka~garl~~ Mahmud, a.g.e., s. 159.
Ka~garl~~ Mahmud, a.g.e., Dizin, Ankara 1972, s. 147.
5 Ka~garl~~ Mahmud, a.g.e., III, s. 307-308.
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Yatlatur-yatlatmak ( k.;14.4.
"*"«.. ) Bu, Türk ülkelerinde bilinmi~~bir ~eydir. Yüce Tanr~'n~ n izniyle yada ta~~na okumakla ya~mur, so~uk, rüzgâr getirilir''. Görüldü~ü gibi, Ka~garl~~eserinde yada yapan ki~iyi "yata" kelimesi ile
ifade etti~i halde, mütercim bunu "~aman ve kam" kelimeleri ile aç~klamaya
çal~~m~~t~r.
Bu ta~~ n ad~ n~ n imlas~~da kaynaklarda ~u ~ekillerdedir: yat ( ‘:51-1 ), yede
(
), yada ( bi ), cede (
) ; bu i~le u~ra~anlara da yatc~, yedeci, yadaa,
cedeci denir'. Ahmed Vefik Pa~a, Leh çe-i Osmânrsinde yeda ( 1.4‹, ) ve yede
(
(ço~ulu ey.cri) ve ~emseddin Sami Kam~ls-1 Türld'sinde yeda yahut
yede (
- ~-k?. ) imlas~ n~~ kullanm~~lard~ rs. Hüseyin Kaz~m Kadri ise Türk
Lt~gaue nda b-L~~ 0.)1•!..
(Lâtin imlas~~iede, yede, yada ~eklinde) imlalar~ n~~ bir arada tercih etmi~~ve büyü, sihir, efsun manas~~vermi~tirg.Yme ~emseddin Sâmi, "sert ve k~ymetli ye~il ta~", diye tarif etti~i ye~em ta~~n~ n kar~~l~~~~
olarak da yede ve yeda imlalar~ n~~ kaydetrni~tirw.
Rusça bir eserde yada için ~öyle kaydediliyor: iede
, yada 1-'‹. , cede
ta~~, sihirli ta~, bezoar. Türkçe ve Ça~atayca. Gücüyle kar ve ya~murun
ya~mas~~ ve durdurulmas~~ sa~lanmakta. Arapça )211.7,-,- [=hacerill-metar],
Farsça b-1‹.
[=seng-i yede], Mo~olca dzada ya~murlu". Yadac~, yedeci
kar~~ l~~~~olarak da, yada gücü ile havan~ n durumunu de~i~tiren sihirbaz, kahin. Yadaahk: Sihirli, Altayca yadala veya yadak~lmak, yadan~n gücü ile ya~mur veya bulutsuz aç~ k hava ça~~ rmak12. Di~er bir yerde de, yada/cada ta~~~
ile ya~mur ya~d~ ran sihirbazlara ya~murcu denir, kayd~~ yer almaktad~ r".Uygur Sözlü~ü'nde ise, Osmanl~ca's~~ yadaç~~ diye kaydedilen yadç~~kelimesine "sihirbaz" manas~~ verilmi~tir".

°

6 Ka~garl~~ Mahmud, a.g.e., II, s. 355.
7 Köprülüzade Mehmed Fuad, "Eski

Türklerde dini-sihri bir anane", Darulfünün Edebiyat
Fakültesi Mecmuas~, Cild IV, Say~~1, ~stanbul 1925, s. 10; A.von Gabain de eserinde "yad: ya~murta~~" imlas~ n~~ alm~~t~r. Bkz. Eski Türkenin Grameri , Terüme: Mehmet Akal~n, Ankara 1988, s.
307.
8 ~emseddin Sami, Kamüs-~~Türki, ~stanbul 1978, s. 1544.
9 Hüseyin Kaz~ m Kadri, Türk Lügati, IV, ~stanbul 1945, s. 722.
18 ~. Sami, a.g.e., s. 1549.
" Lazar Budagov, Sravniterniy Slovaz Turetsko-Tatarskih' Naraçiy (=Türkçe-Tatarca
Lehçelerin K~yaslay~a Sözlü~ü), II, Sant Petersburg 1871, s. 351.
12 L. Budagov, gös. yer.
13 B. Ögel, Türk Mitolojisi, I, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü Yay~ n~, Ankara 1971,
s. 301
14 Cafero~lu Ahmet, Uygur Sn'zl~kü, ~stanbul Üniversitesi Tiirkiyat Enstitüsü yay~ n~ ,
~stanbul 1934, s. 216. Büyür kültür tarihçisi ~brahim Kafeso~lu da, eski Türklerin ya~mur, dolu
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K~rg~z Söz/ü~ünde de, "cay ta~: Güya koyun i~kembesinde bulunan ve
ya~mur ya~d~rma hassas~ na malik olan küçük ta~" denilmektedir'''.
Tarama Sözlii~ii, "yada ta~~, eskiden usülüne göre kullaml~ nca ya~mur
ya~d~ rd~~~ na inan~lan bir ta~, ya~mur ta~~"'" derken, bir ~ngilizce sözliikte,
"yede, Cebrail taraf~ ndan Nuh Peygamber'e verildi~i bilinen bir ta~ ur. Ya~murun ya~~~~ na ve ya~an ya~murun kontrolüne vesile olur" denilmektedir'''.
Farisi lügatlar~ ndan Ferhengi Ziya' da "Seng-i yede, sihir yahut mucize
kabilinden ya~mur celbeden bir nevi ta~." kayd~ ndan sonra, yada'n~n ye~im
ta~~~oldu~u, ye~im ta~~ n~ n Türkler taraf~ ndan yada ittihaz edildi~i belirtilmek1-7
ba~l~~~ n' kullanan di~er eser, "yede ta~~d~ r,
tedir". Cede ta~~~(
) ta~~~ve yade ( DAI ) ta~~~da derler. Arap)
ta~~,
ycla
(
buna yede ( b-k~.
)'d~ r" derken'"; bir di~er eserde, seng-i yede,
I
ças~~ hacerill-metar (
gökyüzüne kar~~~koyup özel bir efsun verdikleri zaman ya~mur ya~d~ ran bir
ta~ur. Daha çok Türkler'in i~idir. Ekbernâme'den anla~~ld~~ma göre Said E~ref, Re~miye'de ~öyle diyor: "Seng-i yede', ok ya~d~ rmak için o karga~ada
[yani muharebe esnas~ nda] silah görevi yapm~~t~r. Yede iyi etkili bir ta~ur."2"
Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ii de, Ye~m maddesinde,
Eski Eserler Ansiklopedisi' ne dayanarak ~u aç~ klamay~~yap~yor: "En eski bir
Türk antikas~d~ r. Eski milletler buna ya~mur ta~~~derler. Yat da tabir ederler.
Yat; kehanet demektir. Yatlamak sihir yapt~ rmak demektir. Eski Türkler bu
ta~la sihir yap~ p ya~mur ya~d~ r~ rlard~~derler."2'

ya~chrmak, rüzgâr estirmek için sihrine müracaat ettikleri bildirilen yada ta~~~ (ya~mur ta~~ r na,
Türkçe'de ka~~denildi~ini Eski Uygur Sözlü~ii'ne dayanarak bildirmektedir. ~brahim Kafeso~lu,
Türk Milli Kültürü, ~stanbul 1983, s. 291; ayn~~sayfa not. 487.
15 K. K. Yudahin, Kng~z Sözlü~ü, II, (Türkçeye Çeviren: Abdullah Taymas), Ankara 1994, s.
715.
1° Türk Dil Kurumu, Tarama Sözlü~ii, VI, Ankar 1972, s. 4189.
17 By S~ r James W. Redhouse, A Turkish and English Lexicon= Türkçeden Ingilizceye
Lüga t Kitab~, Constantinople 1921, s. 2199.
18 Ziya ~ükün, Farsça-Türkçe Lugat Gencinei Güftar Ferhengi Ziya, II, ~stanbul 1948, s.
1227.
19 Mirza Mehdi-yi Esterâbâdi, Sanglah, Nasreden: Rusen-i Hiyavi, Nesr-i merkez,

1374/1995, s. 143.
20 Seyyid Muhammed Ali Dâi el-~slam, Ferheng-i nizam, III, Tahran 1363 H, s. 418.
21 Mehmet Zeki Pakalin, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, III, ~stanbul
1983, s. 634.
Belleten C. LXIV, 55
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Sanat Ansiklopedisi bu ta~~~iki ayr~~imlâda ve iki ayr~~madde halinde alm~~~ve birbirini tamamlay~c~~nitelikte aç~klamalar yapm~~t~ r. "Yada: Öz Türkçe'de sihir manas~ n~~ ifade eder. Yar~m ~effaf bir silikat ta~ur ki, Ça~atayca'da
ve Osmanl~ca'da ye~im denir. Eskiden Türkler bu ta~tan put yaparlard~. Ya~mur ya~d~rmak için bu ta~a efsun okunarak suya at~l~ rd~. Nefrit denilen böbrek sanc~lar~ n~~tedavi etti~i itikad~ nda bulunulurdu. Türkler ve Çinlilerce bu
ta~~fazilet ve kemâlin timsalidir. Terkibindeki krom u hadidin nisbetine göre
muhtelif renkte olur. Baz~~Türk lehçelerinde buna çada da derler."22
Yede maddesinde ise ~u aç~ klama yap~lm~~t~ r: "(Os. Senk-i yede) Yeda,
yada, ye~im ve ya~mur boncu~u veya ta~~~dahi denilen silisiyet-i alumin (Fr.
Silicate d'alumine) ve kalsiyumla magnezyumdan ibaret zeytin ye~ili renginde sert bir ta.~ t~ r. Arapça'da hacer-ül matar ( )111
) denir. Eski Türkler'de bu ta~~n sihirli bir hassas~~ oldu~una inan~l~r ve bundan put yap~l~ rd~.
Bu ta~~kurban kan~~ sürüldü~ü veya suya at~ld~~~~vakit ya~mur ya~d~~~~hakk~ nda bir itikad vard~. Sihir ve efsun manas~ na da gelir"23 .
Burada ta~~ n terkibi yap~s~~ hakk~ nda verilen bilgi, ya~mur ta~~ n~n ye~im
ile ayn~~kabül edilmesi esas~ na dayand~ r~lmas~ ndan ibarettir. Halbuki ileride
verece~imiz bilgilerden de anla~~laca~~~gibi, yada ile ye~im'in ayn~~ ~eyler oldu~u hususunda bir ittifak yoktur. Bu ta~ tan eski Türklerin put yapt~ klar~~ifadesine gelince: Baz~~ara~ur~c~ lar ve ikinci el kaynak durumundaki baz~~eserlerin müellifleri, "yet/yat (
) yapmak" tabirini "put ( `;•;) yapmak" ~eklinde
hatal~~ okumu~lar, de~erlendirmi~ler ve nakletmi~lerdir. Bunun bir istinsah
hatas~ ndan kaynakland~~~ n~~da gözden uzak tutmamak lâz~md~ r. Hatta bu
kelimeyi "b t" harfleri ile (büt veya bet okumak mümkündür) kaydedenler de
olmu~tur24. Buradaki eski Türkler'in put yapt~ klar~~ifadesi de böylesi bir yanl~~l~~a istinaden olsa gerektir25.
Muhtasar bir çal~~mada da, yada ta~~~ile kehanet, ba~l~~~~alt~ nda, "Eski
Türk kamlarm~ n en önemli özelliklerinden birisi de yada-yede-cada-cede gibi
Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, V, ~stanbul 1975, s. 2199.
C. E. Arseven, a.g.e., s. 2230.
21 Bu yaz~l~~~ ~ekli ve de~erlendirmesi için bak~n~z. Köprüliizade Mehmed Fuad,
Köprülf~zade, a.g.mak, s. 8; Bu makaleden naklen Hikmet Tanyu, Türklerde Ta~la ilgili
inançlar, Ankara 1968, s. 63.
25 M. ~erefeddin Yaltkaya'n~ n Türkiyat Mermuasf~nn V. ciltinde yay~mlanan 'Ebu
Reyhan'~n bir Kitab~", adl~~makalesinin s. 21'deki dipnotunda Tansuknamei ilhani' dell aynen
~öyle nakledilmektedir: "Ya~mur ta~~~ve onun hassalar~: Bu; maruf ve me~hur bir ta~ur. Türkler
ona 1-.J derler. Bu ta~~n türlü türlüleri vard~r."
22

23
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adlarla an~lan ya~mur ta~~~vas~ tas~ yle kâhinlik edip, hava durumunu de~i~tirme özelli~ine sahip olmad~ r. Bu ta~~vas~ tas~yle kamlar~n kar, ya~mur, dolu
ya~d~r~ p, rüzgâr estirmeleri, f~ rt~ na ç~karmalar~~mümkündür," denilmektedir2".
Yada ta~~~ ile ilgili ilk haberlere Çin kaynaklannda da rastlanmaktad~ r.
T'ang Sülâlesi tarihine göre, "Türkler'in büyük atalar~~ Hunlar'~ n kuzeyinde
bulunan Suo sülâlesinden idi. Oyma~~n ba~bu~u A-p'ang-pu idi. Bunlar yetmi~~karde~~idi. Birincisi di~i kurttan türemi~~olup ad~~ ~-chih-ni-shih-tou idi. Ap'ang-pu ve karde~leri do~u~dan budala olduklar~~için onlar~n bütün sülâlesi
imha edildi. Ni-shih-tou tabiat üstü husüsiyetlere malikti; ya~mur ya~d~r~ p,
f~ rt~ na ç~ karabilirdi...""
Di~er rivayet ise ~öyledir: Çin kaynaklar~ n~ n nakletti~ine göre, Göktürkler'in kurttan türeyi~le ilgili efsanelerinden birinde, Göktürkler'in atalar~n~ n
kabile reisinin onyedi karde~ inin oldu~u, bunlardan birisinin ad~~ ~-chih-nishih-tou olup kurttan do~mu~~oldu~u ve di~erlerinden farkl~~ oldu~u belirtilmektedir. Tabiat üstü bir kudrete ve özelliklere sahip olan ~chih-ni-shihtou, ya~murun ya~mas~, rüzgar~ n esmesi hususunda emirler verebiliyordu28.
Bu da onlara atalar~~ Hunlar'dan geliyordu. Zira Hunlar dü~manlarma kar~~,
ya~mur, dolu ve kar ya~d~ rarak veya f~ rt~na ve rüzgar ç~ kararak onlar~~ma~lup
ediyor ve bunu yapabilen kâhinlere sahi? bulunuyorlard~. Onlar~n V. as~ rda
kuvvetlenen Cücen (Juan-juan) lerin bir istilas~ na kar~~~kendilerini bu sayede
koruduklar~~kaydedilmi~tir2".
Ba~ka bir yerde 449 y~l~~ olaylanndan bahsedilirken ~öyle bir kay~t vard~r:
"Evvelce Kuzey Hunlar~'n~ n idaresinde bulunan Yüeban ahalisinde öyle kahinler vard~ r ki, Cücen'lerin sald~ n~larma kar~~~durduklar~nda çok ~iddetli
ya~mur ya~d~ rd~ lar, f~ rt~ na ç~ kard~ lar. Cücenlerin onda üçü sellerde bo~uldu, so~uktan k~ r~ld~."3"

26 Ay~e Duvarc~, Türkiye'de Falc~hk Gelene~i ile bu Konuda ~ki Eser, Ankara 1993, Kültür
Bakanl~~~~Yay~n~, s. 26.
27 A. ~ nan, ~amanizm, s. 160; Osman Turan, Türk Cihân Hâkinnyyeti Melküresi Tarihi, 1Il, ~stanbul 5. Bask~, tarihsiz, s. 127.
28 Bahaddin ()gel, Türk Mitolojisi, I, Ankara 1971, s. 27;
29 O. Turan, a.g.e., s. 127.
3° A. ~ nan, ~a~nanizm, s. 160.
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Altay-Türk masallar~ndan olan Kara-atl~~ Han Masall'n~n kahramanlar~ ndan Kara-atl~~Han ~n o~lunun üstün kuvvet ve cesareti yan~nda, att~~~~nâra ile
dokuz kar~~~kar ya~d~rd~~~, her yandan rüzgâr ç~ kt~~~~zikredilmektedirm.
Alplerin silahlar~~aras~nda yada ta~~~vard~ r. Destanlara göre alpler, bu ta~~n sihri kuvvetleri ile havay~~istedikleri gibi de~i~tirebilirler, ya~mur, kar,
dolu ya~d~r~rlar. isterlerse bulutlar~~ da~~up havay~~açarlar. Manas Destan~ na
göre, Alp Almanbet çok çok usta bir yadac~~idi. Yada (cada, cay) gelene~i
bozk~r destanlar~nda çok önemli yer tutar32.
Abbasi Halifesi Me'mun (M.813-833), ya~mur ta~~~ hakk~nda kendisine
ula~an duyumlar üzerine, teferruad~~ara~t~rmalar yap~p bilgi toplamas~~için
güvenilir adamlar~ n~~görevlendirmi~ tir. Bunlar Müslüman Türkleri toplayarak yada hakk~nda bilgi almak istemi~lerdir. Her ne kadar yada ile ya~mur
ya~d~ r~ld~~~n~~ ö~renmi~lerse de, teferruata dair bir ~ey elde edememi~lerdir33
X.-XI. yüzy~ldan itibaren ~slâm kaynaklar~nda yada hakk~ ndaki bilgilere
daha s~ kça rastlanmaktad~ r. Firdevsrnin (939-1020) ~ehnâme' sinde, yada;
Mo~olca ced, yadac~l~k, cedecilik, cad~l~k ve bu i~in sihir oldu~u; Tuluy Han
zaman~nda ya~d~rma olay~ndan ve H~tay askerinin peri~an oldu~undan, Bazur ad~nda bir sihirbaz~n efsunla ya~mur ya~d~ rd~~~ndan bahsedilmektedir34.
Kazvini (1203-1283), kozmo~rafya'ya dair olan eserinde haceral-metar
(=ya~mur ta~~) ba~l~~~~alt~nda yada ta~~~ile ilgili ~u aç~klamay~~yap~yor: "Türk
memleketlerinden getirilir. Çe~itli renklerdedir. Bir ~ey içindeki suya konuldu~unda, gökyüzü bulutlan~r ve ya~mur ya~ar, hava so~ur ve kar ya~ar. Bu
me~hur bir i~tir. Ben bu ~ekilde ya~mur ya~d~ r~ld~~~n~~gören birisini gördüm."35
Eski Türk Tarihi sahas~ndaki ara~t~ rmalar~~ile tan~ nan Faruk Sümer: "X.
yüzy~lda Türk memleketlerini gezdi~ini iddia eden Arap müellifi Ebu Dulef
Mis'ar ~bni Mühelhel, ~rti~~boylar~nda oturan Kimek (yahut Yemek) ad~ndaki
büyük Türk kav~ninden bahsederken, onlar~ n her istedikleri vakit ya~muru
31 B.

ögel, a.g.e., s. 313-316.
Abdülkadir inan, Makaleler ve incelemeler, I, Ankara 1987, s. 158.
33 Hikmet Tanyu, Türklerde Ta~la ilgili inançlar, Ankara 1968, s. 48.
31 H. Tanyu, a.g.e., s. 44; Jean-Paul Roux, Türklerin ve Mo~ollarm Eski Dini, Türkçeye
Çeviren: Aykut Kazanagil, ~stanbul 1994, s. 78.
3 5 Zekeriya b. Muhammed Kazvini, Acâ'ibül-mahlüküt ve Garâ'ilgii'l-mermidüt,
Nuruosmaniye Kütüphanesi, Nr. 3025, v. 217b; Nr. 3027, v. 93b.
32
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celbeden bir ta~lar~~ oldu~unu belirttikten sonra, bu hadiseyi gözüyle gördü~ünü bildiren ilk miiellif, büyük Türk alimi Ka~garl~~Mahmud'dur."
Hicri 355'de (M.966) eserini yazan Makdisi de, Türkler aras~ nda istedi~i
zaman kar ve dolu ya~d~ ran adamlar~ n mevcut oldu~undan bahsetmektedir".
Ünlü sosyolag ~ bni Haldun (M.1334-1406) Mukaddime adl~~ eserinde,
Sultan ülkesinde ve Türk ülkesinde, bulutlar~~ sihirleyerek belli ve muayyen
topraklara ya~mur ya~d~ ran sihirbazlar bulundu~unu i~itti~ini belirtirken",
Ebu'l-Abbas ~bn Muhammed ~bn ~s ~~el-Mervezi, O~uzlar, Dokuz O~uzlar ve
Karluklar'la kom~u Horasan s~ n~ r~ nda bulunan Türkler aras~nda istedikleri
zaman ya~mur ve kar ya~d~ ran ve f~ rt~ na ç~ kartan adamlar bulundu~unu i~itti~ini kaydetmektedir39.
Yusuf el-Tifâ~ i (ölümü 1253), Harzem~ah Alâeddin Muhammed'in
(ölümü 1220) ordusunda bulunan bir Türk'ün, istedi~i zaman ya~mur ya~d~ rd~~~n~~söylüyor40.
Ta~ köprülüzâde Ahmed Efendi (03.12.1495-16.04.1561) taraf~ ndan
Arapça olarak kaleme al~ n~ p o~lu Kemaleddin Mehmed Efendi (15521621)'nin Osmanl~~Türkçesi'ne kazand~rd~~~~ Mev~~latii'l-ul~lm'da, yada ta~~~ile
ilgili ~ u bilgi verilmektedir: Türkler'den baz~~idraksiz taifenin, ya~murlar~ n
meydana geli~ ini veya uzakla~ur~lmas~m sa~layabildiklerini iddia ederler. ~nceleyip tecrübe etmemi~~olan ~ehirler halk~~bile bunu tasdik ederler. Öyle
bildirirler ki, efsun veyahut Allah taraf~ ndan, ~efaat yolu ile ya~mur ya~d~ r~ r
veya ya~an ya~muru uzakla~t~ r~ rlar. Bu büyük bir dolap, kuvvetli bir hile ve
fitnedir. Bu durum avamdan ve s~ radan bo~~insanlardan pek ço~u için ibret
ve sap~ kl~ k sebebidir. Yine bu türden olarak baz~~da~l~~Türkler yan~ nda bir ta~~
vard~r ki, samld~~~ na göre ya~muru celbedicidir. Hepsi onu bilirler. Su içine
koyarlar, sihre benzer baz~~ ~eyler de yaparlar ve ha~a küfrü gerektiren baz~~
sözler söylerler. Merhum müellif ~öyle ifade eder: "Türkler'den bu i~i görenler ve ya~ayanlardan ben ~öyle i~ ittim. Dediler ki: O durumda gökyüzünden
ya~mur ya~ar ve iddialar~~ gerçekle~ ir. Hatta yap~lan i~in tesiri o kadar süratliF. Sümer, a.g.mak, s. 2534; Hikmet Tanyu, a.g.e, s. 55-56.
a.g.mak, s. 4.
Köprülüzade,
37
~stanbul 1988, s. 8.
38 ~ nb Haldun, Mukaddime, III, Türkçeye Çeviren: Zakir Kadiri Ugan,
39 A. ~ nan, ~amanizm, s. 161.
I() O. Turan, a.g.e, s. 129.
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dir ki, bir at~n ba~~~kar alt~nda ve ya~murda gömülmü~~iken, di~er yar~s~~güne~~alt~nda ~s~n~r olur. Bunu defalarca görmü~üzdür." demi~tir. Nice idareden aciz ak~ls~z ve ahmak buna son derece ~a~~rarak, yap~lan bu i~i, yerine
göre velilik ve keramedeline yorarlar-n.
~aban ~ifa•~ I2 Risâle-i ~ifâiyye fi beyân-~~envâ'-i al~ck• adl~~eserinde, ~u nakilde bulunmaktad~r: "Cumhfir-~~Türkan müttefiklerdir ki, her nerede bu
ya~mur ta~~~kullan~l~rsa kar ve ya~mur ne isterlerse o yerde ve o yere yak~n
olan yerlerde mutlaka eserleri zuhur edip istedikleri kar ve ya~mur ya~ar.
Cumhû~r-~~Türkandan bir cemaat, o ta~~n özelliklerine vak~f olmakla o mertebe meharederi vard~r ki, isterlerse yaz~n güne~~Esed Burcu'nda iken ya~mur, kar ve dolu ya~mak, çok ~iddetli rüzgar esmek gibi acaib eserleri, o ta~lar~n vas~tas~~ile zuhura getirirler. Bir derecede ki, kasabalar ve köylerden birinin bir taraf~na kar, ya~mur ve dolu ya~d~r~r, di~er taraf~nda güne~~meydanda ve hava da lâtif olur. Baz~lar~, ya~mur için ba~ka, kar ve dolu ve havan~n de~i~mesi ve rüzgar ve toz için ba~ka ba~ka ta~lar vard~r, demi~lerdir.
Amma rivayet edenlerin ço~una göre bu bir nevidir ki, seng-i yede veya hacer-i metar derler.... Bir yerde onlardan [bu sanata vak~f olanlardan] birkaç
~ah~s toplan~rsa, biri kar, biri ya~mur, biri dolu ya~masma gayret edip kudret
sahibi olan Cenab-~~Hak, lütuf ve kereminden, her birinin sa'y ve gayretine
göre de tesirini halk eder. Ama biri bulunursa kar ve ya~mur ve sair garip
eserlerden hangisini diliyorsa ancak onu yapar." demi~lerdir43.
Kar ve dolu ta~~~ile, ya~mur ta~~n~n ayn~~ta~~m~~oldu~u hususunda anla~mazl~k vard~r. ~kisinin de ayn~~oldu~u dü~üncesini benimseyenlere göre, bu
ar
44. ~aban ~ifai bunlaetkinin derecesine göre ya ya~mur veya kar, dolu ya~~
r~n ayr~~ta~lar oldu~u kanaatinde olmal~~ ki, dolu ta~t'n~~ayr~~bir ba~l~k alt~nda
ayr~ca ele alm~~t~r. ~irai, hacern-berd dedi~i dolu ta~~~için, ~u naldlde bulunuyor: Nas~r Tüsi45 (1201-1274) Tansuknârne'de46, "Ol ta~a Farisi'de bilzfirk
Ta~köprülüzâde Kemaleddin Mehmed Efendi, Mem
Dersaadet 1313, s. 384.
Aya~'ta do~mu~, Istanbul medreselerinde t~p tahsili yapm~~, saray hekimli~ine tayin
edilmi~tir. Bir ara t~p e~itimi veren Süleymaniye medresesi'nde t~p darsleri vermi~tir. Ordu
ba~hekimi s~fat~~ile seferlere kat~l~n~~ur. Do~um tarihi bilinmeyen ~iZ~i, hayli ilerlemi~~ya~ta iken
Diyarbekir niyabetinden mazulen dönerken Ankara'da 1705 y~l~ nda vefat etmi~tir. Bilgi için
bakma. A. %hey' Ünver, "Ya~mur Ta~~~hakk~nda" Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi, Cilt IV, Say~~7, s. 78.
13 $âbân ~ifâi, Risâle-i ~ifâiyye fi beya-n-1 ernd ahcâr,, Nuruosmaniye Kütüphanesi, Nr.
3544, v. 641>65a; A. S. Ünver, a.g.mak., s. 79430.
Il Köprilliizade a.g.mak.,
s. 9, not 1; H. Tanr~, a.g.e, s. 64.
15 Nâs~reddin Tûsi, Merâ~a Rasathanesi'nin kurucusudur. Hillagu ve Abaka Han'~ n
maiyyeti~~de çal~~m~~~bir astronomi alimidir.
Ir' As~l ad~~Nâs~reddin Tüsiedir (18 Subat 1201 Tûs-26 Haziran 1274 Ba~dat). Tüsr~fin MEB.
~slâm Ansiklopedisi'ndeki biyografisinde, eserleri aras~nda Tansuknâme zikredilmemektedir.
12
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miihre ( b."4-4 `)->-;< ) derler. Ondan bilhassa dolu kaçar. Adeta dolu ya~d~~~~
zamanlarda ba~, bostan ve ziraate âfat eri~ tirip harap etmesin diye o ta~~~bir
yüksek yere asarlar. Allah'~ n emri ile o semte dolu ya~maz, ekinler ve bostanlar emin olur imi~."47
Arap co~rafyac~ lar~ ndan Ebu Zeyd el-Belhi (ölümü 934) de El-Beor ve'ttâdh48 adl~~eserinde k~ saca, "Türkler aras~ nda kar, dolu ya~d~ ran ve rüzgâr estiren ki~iler oldu~u söylenir." diyerek yada'ya temas etrnektedir 49.
Hicri 10. ve 11. as~ rlarda (16.-17. yüzy~ l) Türkler ve Özbekler aras~nda bu
gayr~~~slami âdetin hala devam etti~i bilinmektedirs°.
Evliya Çelebi (1611-1682), Kafkasya yollar~nda seyahat ederken (1641),
bir yerli büyücünün garip efsunlarla bulutlar~~gökte toplay~p sa~nak bo~and~rd~~~n~~bir ara anlatm~~ursi.
V. V. Barthold bir eserinde yada kelimesini ~öyle tarif etmektedir: "Genel
Türk inanc~ na göre, bu ta~la kar, ya~mur ve f~ rt~na ça~~r~l~ r."52
Ziya Gökalp, bu sihirli ta~a birçok yerde yat ta~~~da denildi~ini, sonradan
yeda ta~~, ceda ta~~ , yade ta~~~adlar~~verildi~ini ve bu kelimenin Frans~ zca'ya
jade ~eklinde geçti~ini, Acemlerin bu ta~a ye~im nam~ m verdiklerini, bu kelimenin asl~n~n da Türkçe oldu~unun farzedilebilece~ini, çünki eski Türkçe) kelimesinin ~im~ek anlam~na geldi~ini, Ka~garl~~Mahmud'de ye~in (
'un "Kimin yan~ nda ka~~bulunursa ~im~ek onu yakmaz" dedi~ini kaydediyor
ve ka~'~ n iki husûsiyetinden birinin ta~~n beze sar~l~ p ate~e at~lmas~~ halinde
gerek bezin gerekse ta~~ n yanmad~~~ , ikincisinin de susam~~~bir adam~n bu
Bak~n~z "Tüsi" mad. ~A., XII/II, ~stanbul 1988, s. 132-133. Tansuknâme'nin TüsVnin eseri olarak
gösterilmesi ~ifarnin hatas~~ olsa gerektir. Zira Tansuknâme Re~idüddin'in eseridir ve tam
dir. Bakz. ~emseddin Günaltay, islam
künyesi Tansuknâme-i ~lhâni der Fünün-~~uhlm-~~
Tarihinin Kaynaklar~-Tarih ve Müverrihler-. ~stanbul 1991, s. 297; "Re~idüdin" mad. ~A, IX,
~stanbul 1964, s. 705-709.
47 ~. ~ifi. a.g.e, v. 64a.
18 Ebu Zeyd el-Belhieye izafe edilen El-Bed' ve't-târih asl~ nda Tahir el-Makdisrnin eseridin
ve tam künyesi Kitâbül—bed` ve't-târih'dir. Bilgi için Bkz. "Belhi" mad. ~A, II, ~stanbul 1979, s.
487.
49 R. Se~en, a.g.e, s. 193.
Koprülüzade a.g.mak., s. 10.
Türk Folklör
51 Mahmut R. Gazimihâl, "Büyücülükte Ta ~kömürü ve Yada Ta~~",
Ara~t~rmalar~~(Dergisi), Cilt VIII, Say~~168, A~ustos 1963, s. 3136.
--Semireçiya Vilayetinin Hat~ ra Kitab~ndan
52 V. V. Barthold, Oçerk ~storiy Semireçiya (,
ayr~~bas~m). Vermiy (Alman) 1898, s. 91, not. 1.
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ta~~~a~z~ na almas~~halinde susuzlu~unun gitmesi olarak ifade ediyor". Ziya
Gökalp, yat, Uygurlar~ n yade dedi~i, Yakutlar'daki sata'n~n ayn~~anlama geldi~ini de ifade ediyor54.
Dr. R~za Nur, Türk Tarihi adl~~eserinde, ~amanizm'de din ile sihirin e~it
ve ~amanlar~ n ya~mur ya~d~ rma kudretine sahip san~ld~ klar~~ve yada ad~nda
Aksai ~ark Türk yurtlanndaki birkaç ~ rmaktan ç~ kan ve birkaç nev'i olan yada
ta~~~ ile ya~mur ya~d~ rd~ klar~n~~söylemekte, "Bu kelime ye~im suretinde Arapçaya, jaspe55 suretinde de Frans~zca'ya geçmi~tir. Eski Türkler buna ka~~dahi
derlerdi," demektedir56 . Cafero~lu da qa~~ kelimesine "yada ta~~" manas~~
vermi~tir57.
Ziya Gökalp'in de ifade etti~i, yada ta~~ na Türklerin ka~~dedikleri görü~ü do~ru olmasa gerek. Ka~~kelimesi Ka~garl~~Mahmud'un
lügati'ttürldine nazaran, yat'dan tamamen ayr~d~ r. Türkler temiz beyaz veya siyah
renkde olan bu ta~~~(yani ka~~ ), y~ld~ r~ mdan, susuzluktan, ~im~ekten korunmak için yüzü~e koyup ta~~ rlard~". Ziya Gökalp, Ka~garl~~ Mahmud, yat, yada-,
ka~~kelimelerini ayr~~ayr~~al~ p manalar verdi~i ve bu manalardan yat ile ka~~n
farkl~~~eyler oldu~u anla~~lmas~na ra~men, Frans~zca'da ye~ime jada denilmesinden de esinlenerek olsa gerek, her üçünü birbirine kar~~t~rarak "yada" ad~~
alt~nda ortak bir de~erlendirme yoluna gitmi~tir59. Ayn~~ durum R~za Nur için
de sözkonusudur. Bunun do~ru olmad~~~~kan~s~ nday~m.
Kaynaklara dayanarak, ka~~ n bir beze sar~l~p ate~e at~l~rsa ta~~yanmad~~~~
gibi bezin de yanmad~~~ n~6° ifade eden Z.Gökalp, yada (sata) ta~~~için, "kay-

Ziya Gökalp, "Eski Türkler'de Din", Yeni Mecmua, Cilt II, Say~~47, 6 Haziran 1918, s.

403.

H. Tanyu, a.g.e., s. 43.
Burada bir hata olsa gerektir. Frans~zcadaki jaspe kelimesi~~ i~~~ kar~~l~~~ , ye~ime
benzeyen alacal~~donuk akik demektir. Halbuki burada kastedilen yada/cada imlas~ na benzerligi
54

55

dolay~s~~ile sözkonusu edilen ve yesim demek olan jada olsa gerektir. Bkz. ~emseddin Sami,
Resimli Kamus-~~Fransevi, ~stanbul 1318. s. 1304, 1307; Frans~zca Türkçe Sözlük, Milliyet Yay~ n~,
~stanbul 1990, s. 345, 346.
H. Tanyt~, gös. yer.
C. Ahmet, a.g.e., s. 133.
58 Ka~garl~~ Mahmud, a.g.e., III, s. 22, 152; Ka~garl~~ Mahmud, a.g.e., Orjinal metin: Kültür
Bakanl~~~~ne~ri, Ankara 1990, v. 227a-227b; Köprülüzade, a.g.mak., s. 34.
59 Z. Gökalp, Eski Türkler'de Din, s. 402-403.
(w) Z. Gökalp, Ayn~~mak., 403.
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nar suya at~ l~ nca ko~ma~a, ba~~rma~a ba~lar, sonra ölür...." demektedir. Bu
ifadelerden de en az~ ndan ka~~ile yada'n~ n ayr~~ ~eyler oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Ya~mur ya~d~ rma âdetinin yaln~z Türklere ait olmad~~~ n~~ iddia eden ~erefeddin Yaltkaya, ~slâmiyet öncesi cahiliyet devri Araplar~~ aras~ nda da istedi~i zaman istedi~i yere ya~mur ya~d~ rabilen kimseler bulundu~unu, bunlardan birinin de me~hur Arap ~airi Mütenebbi oldu~unu kaydetmekte; ~slam kaynaklarmda da ya~mur ya~d~ rma ile ilgili deliller, hatta ya~mur ya~d~ rma namaz~~(salatü'l-istiska) diye bir namaz oldu~unu, f~ k~ h kitaplar~ nda
bununla ilgili bahisler bulundu~unu bildirmektedir. Nuh Peygember ile
kavr~d aras~ ndaki konu~madan bahseden Yaltkaya, Kur'ân-~~ Kerim'den Nuh
Süresinin 10-1 1. âyetlerini ya~mur ya~d~ r~labilece~ine delil olarak göstermektedir62. Bu âyetlerin meâli ~öyledir: "Dedimki: Rabbinizden ba~~~lanma
dileyin; çünkü O, çok ba~~~layand~ r. Gökten üzerinize ya~mur gönderir."63
Bu bilgiler ile ilerde verece~imiz Nuh tufamn~~ müteakip Nuh Peygamber ile
o~lu Yafes aras~ nda geçen hadise aras~ nda bir ba~lant~~kurmak mümkündür.
Yada ta~~ n~ n men~ei hakk~ nda ço~u efsanevi nitelikli olan muhtelif rivayetler vard~ r. Fuat Köprülü, "Baz~lar~n~ n zann~na göre bu ta~, Çin'in aksâ-y~~
hududunda bulunan madenlerin mahsülüdür. Baz~lar~~ san~ rlar ki, domuz
cinsinden bir hayvan~ n karn~ndan ç~ kar~lan hayvânülmen~ey bir ta~t~r. Di~erleri derler ki, Çin hududunda bulunan sürhab adl~~ve k~rm~z~~kanad~~ büyük
bir su ku~unun mahsülüdür. Bu ku~, suyun çok oldu~u yerlerde yuva kurarm~~, yaz~ n su yuvan~ n alt~ na indi~i zaman oradan ya~mur ta~~ n' ç~ kar~ rlarm~~."" demektedir.
Ziya Gökalp'in de~erlendirmesine göre, ~slâmiyet öncesi devre ait Türk
destanlar~ ndan olan Bö~ü Tekin efsanesi [Kutlu Da~~veya Uygurlar'~ n Göç
Efsânesil , bu ta~~ n gökten inen alt~ n ~~~ktan meydana geldi~ini gösteriyor. Bu
efsaneye göre, Tanr~'n~ n nuru gökten iki a~aç üzerine indikten sonra tasallub ederek, Türk ~evketinin t~ ls~m~~olan Kutlu Da~'~~ vücuda getirmi~tir. Kutlu
Da~, ye~im ta~~ ndan bir kayad~ r ki, Türkler'in elinde bulundukça Türk hakanl~~~~dünyaya hakim kalm~~ , Yulun Tekin zaman~ nda Çinliler, bu gafil hükümdar~~aldatarak Türklerin bu k~ ymetli t~ls~ m~ n~~ elinden alm~~lard~ r. Bu'H Z. Gökalp, Ayn~~mak., s. 404.
62
~erefeddin Yaltkaya, "Yat yahut Ya~mur ta~~", Gündüz (Dergisi), Cilt 1, Say~~ 3, 15
Haziran 1936, s. 67-68.
<33 Ce1â1 Y~ld~ r~m, Kur'ân-~~Kerim Meal ve Tefsiri, Tercüman yay~ n~ , s. 571-572.
4 Koprüluzade, a.g.mak., s. 9, not 1.
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nun akabinde Türkler'in büyük göçü meydana gelerek Türkler her tarafa
da~~lm~~~ve bu s~ rada Uygurlar da Be~bal~ k ülkesine kadar gitmi~lerdir. Bu rivayet yada ta~~ n~ n eski Türk hayat~ ndaki ehemmiyetini gösteriyor65.
Bu destan~ n Türkçe manzum bir metni yoktur. Destan Çin ve ~ran kaynaklar~nda de~i~ik iki rivayet halindedir. Çin kayna~~ na göre, gökten üzerine
~~~ k inen a~açtan meydana gelen kutlu ta~~de~il be~~çocuktur. Uygurlar bunlardan kabiliyetçe üstün gördükleri biri olan Bö~ü'yil kendilerine hakan
seçmi~lerdir. Kutlu Da~, bu ~~~ ktan zuhur eden bir eser olmamakla birlikte,
Uygur ülkesinin saadetine vesile olan t~ls~ml~~bir ta~~idi. Ayr~ca Kutlu Da~'~n
ye~im ta~~ndan olu~tu~una dair de bir kay~ t yoktur. Destan~ n ~ran rivayetinde
ise, Kutlu Da~~yerini f~st~ k ~eklinde bir ta~~alm~~t~ r. Bu ta~, Bö~ü Han'a, rüyas~na giren ak sakall~, ak de~nekli bir ihtiyar taraf~ ndan verilmi~tir. ihtiyar,
Bö~ü Han'a, "Bu ta~~~muhafaza etti~iniz müddetçe dünyan~ n dört buca~~na
hakim olacaks~n~z." demi~tir6". ileride yada ta~~'n~n men~ei münasebetiyle verece~imiz bilgilerde de görülebilece~i gibi, bu destandaki ~ran rivayeti Nuh
Peygamber'e kadar dayand~ r~lan yada ta~~~rivayetlerine uygun dü~erken, Çin
rivayeti de, yada ta~~ n~n madeni bir ta~~olup Türk memleketlerinin do~u taraflannda bulundu~una dair olan rivayetlerle paralellik ta~~maktad~r.
~ ranl~~ Müverrih Gerdizi (ölümü M. 1053 civar~ ), Zeynin-ahM~(1050'lerde kaleme al~nm~~t~ r) adl~~ eserinde Abdullah b. el-Mukaffa"~ n
Rub`~~'d-dii~~ya adl~~kitab~ ndan, Tufan~~müteakip gemisinden ç~ kan Nuh'un
insans~z olarak bo~~bir ~ekilde bulunan dünyay~~o~ullar~~aras~nda taksim etti~ini, Çin'e kadar olan ülkeler ki, bunlar Türk, Slav, Ye'cüc ve Me'cüc ülkeleridir, o~lu Yâfes'in hissesine dü~tü~ünü ifade ettikten sonra, yada ta~~~ile ilgili
~unu yazmaktad~ n "Mamurluktan uzak oldu~u için Türkistan ülkesine Türk
ad~~verildi. Nuh peygamber Allah'a dua edip rafes'e bir isim (duâ) ö~retmesini, bu duay~~okuyunca ya~mur ya~mas~n~~niyaz etti. Allah onun duâs~ n~~ kabul etti. Yafes'e bir isim (duâ) ö~retti. Yâfes bu ismi bir ta~~üzerine yazd~. ~litiyaten unutmamas~~için bu ta~~~boynuna ast~. Bu isimle ya~mur ya~mas~ n~~ istedi~i zaman ya~mur gelirdi. Bu ta~~~suya v~~n~ rsa bu su hastaya ~ifa verirdi.
Bu ta~a onun o~ullar~~ mirasç~~ oldular. O~uz, Karl~~ k, Hazar ve benzerleri
gibi, onun neslinden ço~ald~. Sonra bu ta~~sebebiyle nesli aras~ nda anla~mazZ. Gökalp, Eski Turkler'de Din, s. 403.
Nihat Simi Banarl~, Resimli Türk Edebiya'u Tarihi, I, ~stanbul 1987, s. 28-29; Ziya
Gökalp, "Eski Türklerde ~ctimki Te~ kilâ t ile Mint~ ki Tasnifler Aras~ nda Tenâzür", Milli
Tetebbular Mec~nuas~, Cilt I, Say~~3, Temmuz-A~ustos 1331, s. 440.
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l~ k ç~kt~. Bu ta~~O~uzlar'~ n elinde idi....Türkler'in ta~ la ya~mur istemeleri bu
sebeptendir.""7 Müellifi bilinmeyen Mücmelü't-tevârlh bu konuyu ~öyle aktar~yor: "Yafes babas~n~ n yan~ ndan ayr~ lmak isteyince, ona "Ey Allah'~n peygamberi, bana verdi~in memleketin suyu az, kendisi harap. Bana bir dua ö~ret ki ya~mura muhtaç olunca, Allah'a o duâ ile yalvarapm. Allah bize cevap
versin." dedi. Nuh Peygamber duâ etti ve Ulu Allah ona bir ad (duâ) ilham
etti. O da bu ad~~ o~luna ö~retti. Yafes bu ad~~(duây~ ) bir ta~a kazd~. Nazarl~ k
gibi boynuna as~ p gitti. Ne zaman bir ihtiyaç için Allah'~~bu ad ile anarsa kar
ve ya~mur ya~an tekrar bu adla Allah'~~anarsa kar ve ya~mur dururdu.'">8
Ünlü Türk bilgini Zemah~eri (1071-1144)'nin Mukaddimetü7-âdâb adl~~
ansiklopedik eserinin Ayd~nl~~Hoca Ahmed Efendi taraf~ ndan Türkçe'ye çevirilen ve Aksa'l-ireb II-tercemetü Mukaddimetü'l-edeb ad~~verilen nüshas~nda, yada ta~~~ve Nuh Peygamber ile o~lu Yafes aras~ nda geçen hadise, di~er kaynaklardan biraz farkl~~olarak ~öyle anlat~lmaktad~r: "Seng-i yede: Baz~~
tarih kitaplar~nda ~u ~ekilde yaz~lmaktad~ r. ~kinci Hz. Adem yani Nuh aleyhisselam'~n gemisi Cudi Da~~ 'nda durup, su tufan~~tamamen bertaraf oldu~unda, ~erefii o~ullar~n~ n her birini bir iklime göndermeyi arzu etti~inde,
önce muhterem o~lu Yafes'i kuzey-bat~~tarafa tayin etti. O da hareket etmek
üzere iken, pederinden, ihtiyaç durumunda ya~mur ya~d~rmaya vesile olacak
bir hediye ihsan~n~~istedi. Hz. Nuh da, bulutlar~n in~a edicisi olan Allah'~ n
izninden bu hususu rica için niyaz elini açt~~~nda, Cebrail, âlemlerin Rabb~'ndan ya~mur ya~d~ rmaya vesile olacak bir ismi, kabülünün eseri olarak getirdi. Hz. Nuh, o an o u~urlu ve bereketli ismi bir ta~~üzerine nak~edip yazd~~
ve ihtiyaç oldu~u zaman ta~~n yaz~l~~taraf~n~ n semaya do~ru getirilmesini Yafes'e ö~retti. Bu ya~mur ni~anesi ta~a Türkler yede ta~~ , Farsl~lar seng-i yede,
ve Araplar hacerill-metar diye isim verdiler. Gerekti~i zaman yukar~da yaz~ld~~~~gibi ya~mur ya~d~r~ lsa, sebeblerin yarat~c~ s~~olan Allah o mübarek ismin
bereketine ya~mur ya~d~r~r."""
Ebu Zeyd el-Belhi, yada ta~~ n~ n kayna~~~konusunda ~u bilgiyi vermektedir. "Söylediklerine göre, Türk ülkesinde bir da~~varm~~. Onlar bu da~a vard~ klar~nda, toz kalk~p da ya~mur ya~mas~ n, diye hayranlar~n~n t~rnaklar~na
R. ~e~en, a.g.e., s. 71; F. Sümer, a.g.mak., s. 2534; Z. Gökalp, Eski Türkler'de Din, s. 403;
H. Tanyu, a.g.e., s. 52.
614 R. ~e~en, a.g.e., s. 30; Köprülüzade a.g.mak., s. 5.
Süleymaniye
69 Ayd~nl~~ Hoca Ahmed Efendi, Aksal-il-en fl-tercemetii Mukaddimetül-edeb,
Kütüphanesi, Esat Efendi K~sm~, Nr. 3180, v. 116a.
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keçe ve yün ba~larlarm~~. Rivayete göre, Türkler bu da~~n ta~~ndan yanlar~na
parçalar al~ rlar, susad~ klar~~ zaman bu ta~~~suyun içinde hareket ettirerek
ya~mur ya~cl~r~rlarm~~."7°
Türklerin yada ta~~~ile ya~mur ya~d~rd~ klarm~~bildiren ~slam aleminin en
büyük tabiblerinden Ebu Bekir er-Râzi'nin (Rey 864'ler-925) Kitâbül-havâss
adl~~eserinde verdi~i bilgi de Belhi ile paralellik göstermektedir: "Türkistan'da Karluklar'la Peçenekler'in ülkeleri aras~ nda bir yoku~a ordu veya bir sürü
u~rarsa, ta~lar sürtünüp de karanl~k sis basmas~n veya bardaktan bo~an~ rcasma ya~mur ya~mas~n diye hayvanlar~n t~rnaklar~na yün ba~lan~r ve yürümeleri hafifletilir. E~er hayvalar~n t~rnak' o ta~a dokunursa veya hayvan~~s~ k~~
sürmekten dolay~~ bir ta~~zedelenirse, hemen hava karar~ r, etrafta bulutlar
peyda olur ve ya~mur ba~lar. Mevsim k~~~ise ya~mur tufan gibi ~iddetli yakar,
yollar kapan~ r. Bu diyardan geçenler bu ta~ lardan alarak Türkistan ~ehirlerine ve sair yerlere götürürler." denilmektedirm. Acâibü7-mahlûkâecian nakilde bulunan Fuat Köprülü, bu geçitten geçi~~esnas~ nda vuku bulan ya~~~~ve
tufan~n, sebeb olan ki~i ölmedikçe kesilmedi~ini ifade etmektedir72.
Câbir b. Hayyân'~n (ö.765) Kitâbii7-havâssiil-kebir adl~~eserinde verdi~i
bilgi de, Râzi"nin verdi~i bilgi do~rultusundad~ r. "Yaz gününde ya~mur ta.~~n~~
al~ p bir kaba koyup, üzerini su ile kaplad~ ktan sonra ta~lar~~ birbirine
sürttü~ümüzde ya~mur geliyor. Bu sebebsiz midir ? Ey dostum bu ta~~Hazleç
Vadisi bölgesinde olur. Vadinin Elmas vadisi taraf~nda bulunur. Bu vadi çok
vah~i hayvan barmaklarm~n çokça bulundu~u bir yerdir. Orada arslanlar, y~lanlar ve büyük y~ ruc~~ku~lar vard~r. ~nsanlar içerisinde ya~mur ta~~~bulunan
bu yere gelmek istedikleri zaman, ki bu vadide iki yol vard~ r. Birinde y~lanlar
vard~ r ve pek kullan~lmaz. Di~erinde ise bu ta~lar mevcut olup güvenilir bir
yoldur. Elmas mevkiinde tehlikeli hayvanlar yoktur. Sanki ben Türkistan'clan
vadiye inmek üzere ç~ kmaya karar vermi~~veya köylerden Türkistan'a do~ru
ç~ kmak isteyen insanlar~~görüyor gibiyim. Buras~ , kaur, binek hayvan~~ve davar, e~ek, s~~~r gibi hayvanlar~n bu ta~ lara çarpmamak için, bu hayvanlar~n
ayaklar~na uygunlu~u sebebi ile geçi~e elveri~lidir. Aksi halde hayvanlar~n

70 R. ~e~en, a.g.e., s. 194.
71 R. ~e~en, a.g.e., s. 199; ~. ~ifâi, a.g.e,v. 69a; ~. ~ifâi'den naklen A. S. Ünver, a.g.mak., s.
83-84; H. Tanyu, a.g.e., s. 59; M. ~erefeddin Yaltkaya, "Ebu Reyhan'~ n bir Kitab~", Türkiyat
Mecmuas~, Cilt V, Say~~1, ~stanbul 1935, s. 21, Not 1.
72 Köprilliizade a.g.mak., s. 8; M. ~. Yaltkaya, Ebu Reyhan 'in bir Kitab~, s. 21.
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ayaklar~n~ n bu ta~lara sürtrnesi sebebi ile meydana gelen büyük ya~murlar ve
ya~murlar~n getirdi~i tehlikeler dolay~s~~ile buradan kurtulmalar~~ zordur."73
Yakut el-Hamevi (ölümü M.1229), Mucemii'l-büldân adl~~eserinde, Ahmed b. Muhammed el-Hemedâni'nin Ebu'l-Abbas ~sa b. Muhammed el-Mervezi'den nakletti~i ~II hadiseyi kaydetmektedir: Maverâünnehr'deki ve Kâfir
O~uz, Dokuzo~uz, Karluk ülkelerine kom~u olan di~er yerlerde, her ne zaman Türkler aras~nda elçilerin gitti~i esnada ve di~er zamanlarda ya~mur
ya~d~rmaya kalk~~an, istedi~i zaman ya~mur ve kar ya~d~ ran insanlar oldu~unu duyduk. Kimimiz bunu kabül eder, kimimiz kabul etmezdi. Nihayet,
Davut b. Mansur b. Ebi Ali el-Badgisi ile tan~~t~m. Davud iyi bir kimseydi. Horasan'da valilik yapm~~, idaresi be~enilmi~ti. Bu zat O~uz Türkleri'nin hükümdar~ n~n o~lu Balk~ k b. Hayyaveyh yani Yabgu ile ba~ba~a kalm~~t~. Belkik'a, "Türkler'in istedikleri zaman ya~mur ve kar ya~d~ rd~ klar~ n~~ duyuyoruz.
Bu konuda ne dersin ?" diye sordu. O da, "Türkler böyle bir ~ey yapmaktan
âcizdir. Fakat, senin duydu~un gerçektir. Bu konudaki haberi sana anlatay~m: Atalar~ mdan biri babas~ na kar~~~ç~ kt~. Hükümdardan ayr~l~p hizmetkârlar~ ndan, mevâlisinden ve di~er kendine ba~l~~ haydutlu~u seven ki~ilerden
bir maiyyet edinmi~ti. Ya~ma yaparak, önüne ç~kan hayvanlar~~avl~yarak do~uya do~ru yöneldi. Nihayet yerlilerin daha do~uda ç~k~~~noktas~~bulunmad~~~ n~~söyledikleri bir yere vard~. Buran~ n do~usunda bir da~~vard~. Yerliler
"Güne~~bu da~~n ard~ ndan yere çok yak~n olarak do~ar. Orada üzerine dü~tü~ü ~eyleri yakar." dediler. Hükümdar, "Orada ya~ayan insanlar ve hayvanlar
yok mu ?" dedi. Onlar, "Oradaki insanlar da~lar alt~nda dehlizler ve ma~aralar edinmi~lerdir. Güne~~do~unca oralara çekilirler. Güne~~gidinceye kadar
kal~ rlar. Sonra ç~ karlar. Hayvanlara gelince, onlar da~dan a~~zlar~na ta~lar
al~ rlar. Her hayvan a~z~na bir ta~~alarak ba~~n~~havaya kald~r~ r. Bu ta~la gölgelenir. Bu s~ rada bir bulut meydana gelir, onlarla güne~~aras~ na girer, onlar~~
gölgelendirir." Atam oraya var~ nca, meseleyi kendisine anlat~lan ~ekilde
buldu. Hayvanlar~ n üzerine at~larak ta~~~tan~d~~ ve bu ta~tan yan~ na ald~.
Adamlar~~ bu ta~lardan ta~~yabildikleri kadar ülkelerine götürdüler. Bu ta~~

73 Câbir b. Hayyân'~n Kita'biii-havâssü7-kebir., Bayezit Devlet Kütüphanesi, Veliyyüddin
Efendi No: 2564, v. 56a-56b; Ayn~~eserden H. Tanyu, a.g.e., s. 66; M. ~.Yaltkaya, Ebu Reyhanin
bir Kitab~, s. 20'de yapt~ klar~~ nakilde, bu ta~~n Karluk Türklerinin topraklar~ nda bir derede
bulundu~u, bu yerlerde ayn~~zamanda elmas da oldu~u, bu vadinin içinde müthi~~y~lanlar,
büyük y~rt~c~~ ku~lar bulunup, manzaran~n çok korkunç oldu~u anlat~l~yor. Bu ya~mur ta~~n~ n
bulundu~u yerden geçirilen kaur ve merkep gibi hayvanlar~ n ayaklar~ na keçeler sar~larak
ta~lar~n birbirine çarp~ p ya~mur ya~masma kar~~~tedbir al~ nmas~~ gerekti~i söyleniyor.
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zaman~ m~zda onlar~ n elindedir. Ya~mur ya~d~ rmak isterlerse, bu ta~~~az~c~ k
sallarlar, gökte bulut meydana gelir ve ya~mur ya~ar. Kar veya dolu ya~d~ rmak isterlerse biraz daha fazla sallarlar, kar veya dolu ya~ar. Mesele bundan
ibarettir. Bu husus onlar~ n buldu~u bir çâre de~ildir. Allah'~n kudretiyle
meydana gelen bir olayd~r."74
X. yüzy~l büyük Arap co~rafyac~lanndan ~bn el-Fakih de Kitâbü'l-büldân
adl~~eserinin 329-330'uncu sayfalar~ nda, "Türklerin enterasan husüsiyetlerinden biri, istedikleri zaman ya~mur ve kar ya~d~ rd~ klan bir ta~a sahip olmalar~d~ r. Bu ta~~onlar aras~nda me~hurdur. ~çlerinden kimse bunu inkâr etmez.
Bu ta~~sadece Dokuz O~uz hükümdar~n~n yan~nda bulunur. Ondan ba~ka
Türk hükümdarlar~n~n yan~nda bulunmaz. Onlar~n bu ta~~~do~udaki bir yerden (Ezb) ald~ klar~~söylenir. Orada bu ta~~güne~~yakmas~n diye siper edilirmi~." dedikten sonra, ~smail b. Ahmed es-Sâmâni'nin ba~~ndan geçen hadise
özet olarak verilmektedir75. Yine ~bn al-Fakih, Türkler'de yede ta~~~ile ya~mur
ya~d~rmak marifeti oldu~una dair söylenen hikayeleri, birçok tarihi ~ahsiyetlerin isimlerini de zikrederek nakletmi~tir. ~sa bin Muhammed el-Mervezi,
Türkler'in Horasan'a sm~rda~~en azametli üç unsuru diye tarif etti~i O~uzlar,
Tokuzo~uzlar ve Karluklar'da ya~mur ya~d~ rma âdeti oldu~unu anlat~ rken,
Horasan valisi Davud bin Mansur el-Badgisrnin bu hususda O~uzlar'~n padi~ah~~Cabbuye o~lu Balk~k'tan nakillerini zikretmi~, o da bu rivayetleri ecdad~ndan nakletmi~tir. ~sa bin Muhammed, Ta~kent'e (~a~'a) geldi~inde, bu rivayetleri Balk~ k'a istinaden nekletmi~, Ta~kent bilginleri de kendi bildiklerinin t~pk~~Balk~ k'~n ecdad~ ndan ö~rendi~inin ayn~~ oldu~unu söylemi~ler ve
Balk~ k'~ n bu meselelere kendilerine nisbeten daha iyi vak~f oldu~unu ilave
etmi~lerdir76.
~âbân ~iffirnin madeni ve hayvâni ta~lar aras~ nda sayd~~~~ve "Hacer-i berf
lArân u taran" (=ya~mur, kar ve tüfân ta~~ ) ad~n~~verdi~i yada ta~~'n~n ~ekli
ve men~ei hakk~nda ~u bilgiyi vermektedir: "O ta~a Türkler seng-i yed (=yede
ta~~) demi~lerdir. Müteaddid s~ n~flar~~ve garip hususiyetleri görülmü~~bir tür
ta~ur. Baz~s~~toprak renginde beyaz ve a~~r olup üzerinde k~ rm~z~~ noktalar
bulunur ve baz~s~~saf beyaz ve kimi koyu k~rm~z~~ (p~hula~m~~~kan rengi) ve
74 Z. Gökalp, Eski Tiirkler'ele Din, s. 403; R. ~e~en, a.g.e.. s. 136-137; Köprüliizade,
a.g.mak., s. 6-7; H. Tanyu, a.g.e., s. 60.
75 R. ~e~en, a.g.e., s. 192.
743 Zeki Velidi Togan, ~bn Al-fakih'in Türklere Ait Haberleri, Belleten, Cilt XII, Say~~ 45,
Ankara 1948, s. 15.
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kimisi de muhtelif renklerde olurmu~. Ebulberekât, "Ben sultan~ n hazinesinde zikredilen vas~ flarla mevsuf birçok nevilerini gördüm." demi~tin Madeninde dahi ihtilaf olup baz~~büyükler ol ta~~~"madenidir, Hata ve Tamgaç vilayetlerinde olur." derler. Tüsi, mâdeni oldu~unu kabül etmi~tir. Baz~lar~~
hayvânidir, demi~lerdir. Onda dahi ihtilaf olup kimi "domuz cinsinden bir
hayvan~n baz~s~n~ n karn~ nda bulunur" demi~lerdir. Amma ekseriyet, Çin ikliminde ve ~ran diyann~ n do~u taraflar~ nda bir cins yabani ördek olur, kanatlar~~k~z~l, cüssesi büyüktür, ona sürhab derler [ki ang~ t dedi~imiz ku~un ismidir]. Bu ku~~bahar günlerinde sular~~s~~~olan göllerde yuva yapar. Yaz günlerinde o mahallin sular~~çekilmekle bu ku~un yuvas~n~~iki zira' (1 zira'= 75,8
cm) kaz~p o ta~~~bulurlar. Her bir ku~~yuvas~ nda bir tane olmak üzere ne kadar toplarlarsa hükümdarlar~~hazinesine teslim ederlermi~. O ku~~M~s~r diyar~nda da çok olup semmur derler. Tüyü ile gemilere zinet yaparlar ama o ta~~n ahvalini bilmezler."" ~. Yaltkaya, Tifâ~rden yapt~~~~nakilde, M~s~ r'da bu
ku~a Elbesr~~~~ve Elmüverret dendi~ini beyan ediyor".
Yusuf el-Tifâ~i de, ya~~~~ve sel zaman~ nda sürhab adl~~bir ku~un sulak yerlere yumurta büyüklü~ünde ta~lar b~ rakt~~~ n~~ve bunlar~n hükümdar~n hazinesinde topland~~~ n~, yaz~ n ya~mur ya~d~ rmak veya dü~mana kar~~~f~rt~ na ç~karmak gerekince kullan~ld~~~ n~~bildirmektedir".
Bu konuda bilgi sahibi olanlardan baz~lar~, "Bu ta~~hayvani ta~lardand~ r.
Bal~ k ve insan mesanesinde peyda olan ta~lar vas~tas~~ile de bu i~i bilenler kar,
ya~mur ve dolu ya~d~ rmak ve ~iddetli rüzgâr meydana getirmek gibi garip
hadiselere sebeb olabilirler," demi~lerdirs°.
Kitâb~rl-bahis' de, yada ta~~ n~n Karluk Vadisi'nin arkas~ nda bir sahrada
bulunan siyah ve k~rm~z~~ bir ta~~oldu~u zikrediliyorm. Kitab~l'n-nühab'da da
~öyle denilmektedir: "Ya~mur ta~~~Vâr çölünde veya Karluk vadisindedir.
K~rm~z~ya meyilli siyah bir ta~ur."82
Yada tasfn~n daima rüzgâr esen da~larda bulundu~unu söyleyenler de
vard~r"'.
77 ~. ~ifai, a.g.e., v. 64a-64b; A.S. CInver, a.g.mak., s. 79.
78 ~. Yaltkaya, Yat yahut Ya~mur Ta~~, s. 68.
79 O. Turan, a.g.e., s. 129.

8° ~. ~iffli, a.g.e., v. 68b-69a; A. S. Ünver, a.g.mak., s. 83.
81 H. Tanyu, a.g.e., s. 65.
82 R ~e~en, a.g.e., s. 199.
83 A. ~ nan, ~amanizm, s. 163.
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Yakutlar aras~nda sata ad~yla bilinen yada'n~ n men~eyi hakk~nda, "Bu ta~~~
y~ld~ r~m isabet etmi~~yerlerde aramak laz~ md~r. Bundan ba~ka, atlar~n, öküzlerin, ay~ lar~n, kurtlar~ n, köpeklerin, ördeklerin, kazlar~ n, kartallar~n v.s, ah~as~ n~ n dahilinde de vücuda gelebilir. Kurdun satas~~en kudretli oland~ r. Sata
ta~~~ile ~amanlar ya~mur, yaz~n kar ya~d~ rabilirler." denilmektedir84. Bu bilgiyi teyid eden Sero~evski, ~amanlardan birine sata'y~~ bir kartal~n verdi~ini
belirtmektedir85 .
K~ rg~ z-Kazaklar'~ n Er Gökçe destan~ na göre, Alt~ n Ordu'nun me~hur
kahraman~~Er Kosay, çölde susuzluktan s~ k~nt~ya dü~en ordusunu bu s~k~nt~dan kurtarmak için, cay ta~~~aun~n ci~erleri alt~ndan çekip ç~karm~~t~r. K~ rg~zlar~ n inanc~na göre, cada (cay) ta~~~koyun karn~ nda bulunur. Bu ta~la yaz~n kar ya~d~rmak mümkündür".
Bir rivayete göre, üzerinde Allah'~n ad~~yaz~l~~ bu ta~~~Yafet, Nuh'dan alm~~t~ r. Bu ta~~kaybolmu~, ama Türkler'de bu ta~~n varl~~~ na ve onun sihirli
etkisi oldu~una dair inançlar mevcuttur.
O. Laakinfa, Çin yazar~~Si-Yui-v~ n-dzyan-Lu'nun, Cungarya'y~~tarif eden
yaz~s~ndan naklen yada ta~~:n~n tarifini vermektedir. Bu ta~, gök, sar~, insan
teni renginde, beyaz, ye~il ve koyu renktedir. Onu, inek ve atlar~ n midesinde,
ayr~ca kertenkelenin kuyru~unda, kaban (yabani domuzun erke~i)'~ n ba~~ nda; onlar~n midelerinde ise iyisi bulunmaktad~ r. Türkistanl~lar ya~mur
duas~~yapt~klar~nda, bezoar'~~ ince çubu~a ba~layarak temiz suya koyarlar ve
mutlaka ya~mur ya~an Aç~ k hava istendi~inde, bez bir torbaya koyup at~ n
kuyru~una ba~lamaktad~ rlar. E~er serinlik istenirse o zaman bir keseye koyup beline ba~lar. Turgutlular ve Olatlar yaz~ n uzun yolculuklarda onu s~ca~~n deri için kullan~ rlar8".
Tansukname-i ~lhani'deg" : "Bu ta~~n domuzun karn~ ndan ç~ kt~~~ n~~söyleyenler varsa da do~ru de~ildir. Bu ya~mur ta~~~Hata ve Tabmaç-Çin beldele8 I Z. Gökalp, Eski Türkler'cle Din, s. 404; A. ~ nan, ~amanizm, s. 162-163; H. Tanyu, a.g.e.,
s. 61; Mehmed Ali Ayni, Milliyetçilik, ~stanbul 1943, s. 88.
85 H. Tanyu, a.g.e., s. 69; A. ~ nan, ~a~nanizm, s. 163.
8(' A. ~ nan, ~amanizm, s. 164.
87 A. ~ nan, ~amanizm, s. 164.
88 L. Budagov, a.g.e., s. 351.
89 L. Budagov, a.g.e., s. 351-352.
9() Tansukname-i ~lhan', Residüddin'in eseridir ve tam künyesi Tansuknâme-i ~lhan! der
Fiinün-~~
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rinin sonlar~ndaki da~lardan ç~kar~l~r bir ta~t~r. Bu ta~~vas~ tas~yla ya~mur, kar
ve dolu ya~d~nl~r ve yel ç~kar~l~r." denilmektedir"'.
Yada ta~~n~n men~ei hakk~nda çe~idi görü~~ve rivayetleri s~ralam~~~ve ne
kadar çok farklar oldu~unu gözler önüne sermi~~bulnuyoruz. Bu durumda
söylenecek ~ey, Sero~evski'nin ifadesini tekrarlamaktan ibaret olsa gerektir:
"Türkler nazannda mukaddes tan~nan her hangi bir ta~~n, yada ta~~~mahiyetini alabildi~i anla~~lmaktad~r."92
Yada ta~~'mn rengi ve ~ekli hakk~nda yukar~da geçen ifadelerden ba~kalar~~da vard~r. Yakutlarca bilinen ve sata denilen ya~mur ta~~n~n, çok küçük
ve bir insan ba~~~~eklinde oldu~udur. Canl~~oldu~u iddia edilen sata'mn evde
tutulamayaca~~, hangi hayvandan meydana gelmi~se onun yapa~~s~~içine sar~larak, bir delik içinde dikkatle gizlemek gerekti~i, sata'n~n öldükten sonra art~k ba~ka ta~lardan hiç bir fark~mn kalmayaca~~~ilave edilmektedir". Sata ta~~~
canl~~bir cisimdir. ~nsan kafas~na benzer. Yüzü, gözü, kula~~, a~z~~çok aç~k
görülür. Kad~n veya bir yabanc~mn eli veya gözü dokunursa ölür, kuvvetini
kaybeder".
Fuat Köprülü, Mahmut b. Mansur'un eserine dayanarak, ya~mur ta~~~
için, "Kolayca ufalanabilir, büyük bir ku~~yumurtas~~ kadar olup üç türlüdür:
K~rm~z~~beneklerle dolu beyaz toz renginde, beyaz temiz ve koyu k~rm~z~, yahut muhtelif renklerde. ~ekli hakk~nda muhtelif fikirler vard~r." demekteTûsrye göre, "H~tay ve Tabgaç da~lar~ndan ç~kan bu ta~~n türlü renk ve
cinsleri vard~r."11 '
Tansuknâme-i ~lhânrde, "Bu ta~~n türlü türlüleri vard~ r. Ak, k~z~l, alaca
ve her türlü renkten mürekkep olanlar~~görülür." deniyor97.
Kidb~ll-bahis'de, bu ta~~n Karluk vadisinin arkas~nda bir sahrada bulunan siyah ve k~z~l bir ta~~oldu~u zikredilmektedir"".
91 M. ~. Yaltkaya, Ebu Reyhanin bir Kitab~, s. 21, Not 1; H. Tanyu, a.g.e., s. 67.
92 Z. Gökalp, Eski Türkler'de Din, s. 403.
93 Z. Gökalp, Ayn~~mak, s. 404; H. Tanyu, a.g.e., s. 61; M. A. Ayni, a.g.e., s. 88.
94 A. ~nan, ~amaniz~n„ s. 163.

Köprillüzade, a.g.~nak., s. 9, Dipnot 1; F. Sümer,
98

s. 2534.

O. Turan, a.g.e., s. 129.

97 M. ~. Yaltkaya, Ebu Reyhan'~n bir Kitab~, s. 21, Not 1.
98 H. Tanyu, a.g.e., s. 65.
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Kazvinrye göre, ayn~~renkte olmayan, de~i~ik türlerin bulunmas~~sözkonusudur. Ceviz kal~nl~~~nda kemikli bir madde, kül renginde, beyaz ve k~rm~z~~renkli benekleri bulunan, yumurta gibi kal~ n bir ta~, veya kal~nl~~~~ve
rengi itibariyle de~i~ken; sar~, k~rm~z~, mavi, ye~il, esmer renkli olanlar~~mevcuttur, ~eklinde tan~mlanmaktad~r. Nihayet, bir sülün yumurtas~~boyunda,
beyaz renkli ve yuvarlak olarak da tarif edilmektedir99.
Yada ta~~~ile nas~l ya~mur ya~cl~r~ld~~~~hususunda da çe~idi rivayetler vard~r. Baz~lan bu ta~~n yüksekten alça~a do~ru akan suyun içine konuldu~unu,
baz~lar~~da bunun kullan~l~~~m yaln~z Türkler'in bildi~ini, bunu kimseye söylemeyip s~r tuttuklar~m, kimseye ö~retmedilderini söylüyorlar" .
Kazvinrnin eserinde ~öyle nakledilmektedir: "Sultan~n veziri ~mâdülmelik Es-sâvrnin huzurunda idik. Söz yet denen bu ta~a intikal etti. Haz~r bulunanlardan baz~s~~bunu ihtimalden uzak gördüler. Vezir o zaman birini ça~~rtd~~ve ona Türkçe olarak dedi ki: Bize yet yap. Bunun üzerine o adam bir
fincan istedi. Fincana su doldurdu ve içine de bir ta~~att~. K~sa bir zaman
sonra bulutlar peyda oldu ve ya~mur ba~lad~.',1o~~ ~emseddin Sami de, "Türkler ya~mur diledikleri zaman yeda'y~~ suya atarlar." demektedir".
~. ~ifâi de, "Bir cemaat, bu durum o ta~a (yada ta~~na) mahsus bir durumdur. Hareket ve efsunsuz kar, ya~mur ve tufan her hangisi meydana getirilmek istenirse, mutlaka o ta~~~suya b~rakmak ile meydana gelir demi~lerdir."
diyor".
Muhiddin Arabi (1165-1240) de k~saca, "Çin'de bir nevi ta~~vard~r ki, bu
ta~~birbirine sürülecek olursa ya~mur ya~ar." demektedir".
Baz~~Farisi lügatlar~nda, "Hayvanlar~n bedeninde olu~an bir ta~ur. Avuç
içine al~p gökyüzüne tutuldu~u zaman çok miktarda bulut olu~up, ya~murun
ya~d~~~~bir ta~t~r. Bu i~~Türkler'de yayg~nd~r." denilmektedir".

99 J. P. Roux, a.g.e., s. 79.
1°° Köprülüzade, a.g.mak., s. 9, not 1; H. Tanyu, a.g.e., s. 64.
1°1 Köprüliizade, a.g.mak., s. 7-8.
102 ~. sâmi.
s.1544.
103 ~. ~ifâf, a.g.e., v. 67b.
104 ~. Yaltkaya, Yat yahut Ya~mur Ta~~, s. 68.
1°5 Ali Ekber Dihhiidâ, Lügatr~ât
' ne, XVI1B, Tahran 1345, s. 684; Seyyid Muhammed Ali Dâi
a.g.e., s. 418.
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Yadac~l~~~ n Harzem~ ahlar'da fazlaca yayg~ n oldu~u bilinmektedir. Tifâ~i
dinledi~i bir muteber hekimdel~~ naklen, Sultan Alâeddin Muhammed Harzem~ah'~ n emri ile nas~l ya~mur ya~d~ r~ ld~~~ n~~ ~öyle anlatmaktad~ r: "O naml~~
hükümdar yaz günlerinde say~s~ z askerle sefere ç~ km~~t~. Bir sahrada kervan~n, hararetin ~iddetinden ve tozun çoklu~undan zengin, fakir, piyade ve süvari her ne kadar insan varsa hepsi ~zd~ rap çekiyordu. Sultan, ya~mur ta.~~'m
muhafaza eden adam~ na fermân eyledi ki, bu ihtiyar Türk usül ve erkâmna
riayetle o ta~~~kullans~ n. Allah'~ n emri ile ya~mur ya~arak havaya itidal gelsin.
Ta~~n muhaf~z~~hiikümdarm~ n ferman~~ üzere o pir-i Türkiyi davet etti. Benim
dahi onlarla ülfetim oldu~undan, ben de beraber bulunup yapt~~~ n~~seyrettim. O ~ah~s bir çad~ r içinde ba~~ n~~ açt~ . Bir tasa su koyup önüne koydu. Üç
tane uzun kam~~~ald~ . Birini o tas~ n sa~~ na, di~erini sol taraf~ na yere dikti ve
üçiincüsünü de tamil üzerine o iki kam~~~ n ba~lar~na ba~lad~. Sonra ya~mur
ta~~~renginde canl~~ bir y~ lan~~ kuyru~undan o tas~ n üzerine geçirilen kam~~a
ba~~a~a~~~ba~lay~ p ast~ . Öyle ki plan~ n ba~~ ndan tas içindeki suya iki endaze
[1 endaze=60 m~] yüksekli~i vard~. Ondan sonra ta~~n muhaf~z~ ndan iki
parça ta~~al~p o tas~ n içine b~ rakt~ . Sonra ç~ kar~p o ta~lar~~yava~~yava~~birbirine
sürttii ve her birini bir tarafa att~ . Sonra gene al~ p suya att~~ve ç~ kar~p sürttü.
Tekrar suya b~ rakt~ . Bunu yedi defa tekrarlad~ ktan sonra o tastan bir miktar
su al~ p etrafa serpti. Bu esnada ihtiyarm ba~~~aç~ k ve saç~~da~~n~k ve görünü~ü
gazap içinde idi. M~ r~ldanarak bir ~eyler söyler ve ba~~ n~~ semaya kald~ r~r, güya
ya~mur isterdi. ~ki saat kadar bu ~ekilde hareket ettikten sonra birden etrafta
bulutlar gözüktü ve bol bol bir ya~mur ba~lad~ , hava serinledi, insan ve hayvanlar rahat etti. ...Ben Allah'~ n ak~l ermez ahkâm~ n~~ ve yaratuklarma verdi~i
garip esrar~ n~~ temasa için o ihtiyar~ n yan~ na devam edip bu hali defalarca
mü~ahede eyledim. Sefer sonras~~ yaz günleri hava gayet s~ cak iken ziyaretine
var~p döndü~ümde ya~murun çoklu~undan dolay~~yollarda sellerden gecemezdim." diye nakletmi~tir". Bu olay~ n benzeri Sultan Mahmud Harzem~ah
için de anlat~l~ rl"7.
Ziya Gökalp bir makalesinde, Yakutlar'~ n söyleyi~~tarz~ na uygun olarak
sata diye ifade etti~i ya~mur ta~~~için, hangi taraftan rüzgâr esmesi dileniyosa,
satay~~el içinde o yöne do~ru tutman~ n yetece~ini, böyle yap~l~ nca derhal o

I " ~. ~ifâi, a.g.e., v. 65b-67a; A. S. Ünver, a.g.mak., s. 80-82. Bu olay özet olarak,
Köprülüzade, a.g.mak., s. 9-10; O. Turan, a.g.e., s. 129; F. Sümer, a.g.mak., s. 2534; H. Tanyu,
a.g.e., s. 56.
10
7 H. Tanyu, a.g.e., s. 63.
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taraftan rüzgâr~ n esmeye ba~layaca~~n~~anlatmaktad~r. "Satay~~etkili olmaya
mecbur etmek için, onu dö~mek laz~md~r, ald~~~~her darbeye kar~~~fena haval~~bir gün verir. Ayn~~zamanda bir tak~ m efsunlar~~da okumak laz~md~ r.'.108.
Yada ta~~'m "ya~mur boncu~u" diye ifade eden Türk Ça~atay Edebiyat~n~n büyük ~ahsiyeti Ali ~ir Nevi (1441-1501), "Ona kurban kan~~sürmekle
ya~mur ya~ar." demektedirw° .
Yada ta~~'n~ n Türkistan'da Karluklarla Peçenekler'in ülkeleri aras~ndaki
yoku~tan getirildi~ini söyleyen Râzi, "Türkler ya~mur istedikleri zaman bu
ta~la ya~mur ya~d~r~ rlar. Belli bir adam su getirip a~z~na bu m~nukan~ n ta~~ndan bir ta~~al~ r. Ellerini hareket ettirir, hemen ya~mur gelir. Bu konu insanlar aras~ nda ihtilaf olmayan yayg~n ~eylerdendir." demektedir"°.
"Râzi, hayvanlar~n aya~~na ya~mur ya~mamas~~için keçe ba~lanarak geçilen geçitten al~nan ya~mur ta~~n~n, Türkistan ~ehirlerine getirildikten sonra
ya~mur ya~d~r~ lmak istenilince, suda ~slat~lm~~~olan bu ta~~~as~l~~olarak b~rakmakla ya~mur ya~d~r~ld~~~n~~söylüyor."'" diyen ~erefeddin Yaltkaya, Râzryi kaynak gösteren Ebul Reyhan'dan yapt~~~~nakilde ~öyle demektedir: "Yada
ta~fn~ n Karluk ile Peçenekler aras~ ndaki da~~geçidinden al~nd~~~ n~~ söyleyen
Râzi, ~ayet ya~mur ya~d~ rmak istenirse, bir kimsenin suya girip a~z~na bu geçidin ta~lar~ndan bir ta~~alarak elini sallad~~~ n~, derhal ya~murun ya~ma~a
ba~lad~~~n~~anlatmaktad~r."2
~. ~ifârnin Tusi'den nakli de ta~~n as~lmas~ na dairdir: "Baz~s~~ mücerred
bir zarfa su koyup içine ol ta~~~b~ rak~ rlar ve bir yüksek yere asarlar. Her ne
niyyet ve taleb ederlerse ol husus zuhur bulur. Efsun ve duaya muhtaç de~ildir." demektedir"3.
Câbir b. Hayyân eserinde, "Yaz~n s~ cak bir gününde bu ya~mur ta~~n~~bir
büyük tas~ n içine koyacak ve tas~ n içine doluncaya kadar su konduktan sonra
bu ta~lar~ n yüzlerini birbirine sürtecek olursan ya~mur ya~ma~a ba~lar." demektedir "
Gökalp, Eski Türkler'de Din, s. 404; H. Tanyu,
H. Tanyu, a.g.e. s. 52.
I ~ () R. $e~en, a.g.e., s. 199.
II
H. Tanyu, a.g.e., s. 67.
"2 H. Tanyu, a.g.e., s. 65.
113 ~. ~ifi, a.g.e., v. 65b.
H. Tanr~ , a.g.e., s. 66.
I08 Z.

a.g.e., s. 61; M. A. Ayni, a.g.e., s. 88.
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K~ rg~z-Kazaklar~n Er Gökçe destan~ nda, Alt~ nordu' nun ünlü kahraman~~
Er Kosay'~ n, dü~man ülkelerine yapt~~~~ak~ n s~ras~ nda çölde ba~~na gelenler
~öyle anlat~ lmaktad~ r: "Yan~ ndaki adamlar susad~ . Er Kosay'a susuzluktan ~ikayet ettiler. Er Kosay uzun kulakl~~ sar~~ at~ n~n ci~erlerinin alt~ ndan cay ta~~~
(yada ta~~ ) çekip ç~ kard~ . Sallad~, sallad~~yere koydu. Havadan ya~mur ya~d~ .
Ya~mur suyunu içtiler."5
Yada ta~~ n~ n Türkistan diyar~ na mahsus oldu~u, dolay~s~~ ile tesirinin
Türkistan d~~~ ndaki ülkeler için geçerli olmad~~~~iddias~ na kars~~Tüsi, onlar~~
yalanlayarak, "Bu özel ta~~ele geçse hangi vilayette olursa olsun kar ve ya~murdan istenen ne ise o ya~ar. Ancak yapmas~ n~~ bilir bir ~ahsa ihtiyaç vard~ r." demi~tirn''. Uygulaman~ n Türkistan d~~~ ndaki farkl~~ sahalarda yap~ld~~~ na dair elimizdeki deliller Tüsi'yi hakl~~ ç~ karmaktad~ r: Harzem~ahlar taraf~ ndan Do~u Anadolu'dan'', Marco Polo'nun rivayetine göre Türklerle kar~~~ k
durumda bulunan Ke~ mir'de"8, Timurlu Hükümdar~~Ebu Said Mirza (14271469) taraf~ ndan Macaristan'da açl~ k ve susuzluk çeken askeri birliklerinin su
Hindistan'~ n toz ve s~ca~~ndan ~ikayetçi
ihtiyac~ n~~ kar~~lamak için (1451)
olan Sultan Babür, ~iraveli'ye geldiklerinde komutanlar~ ndan Tohta-Bu~a taraf~ ndan elveri~ li hava temini için (1529 ~lkbahar~ )r2", XVIII. yüzy~ l ba~~ nda
Orta Anadolu'da ~ ranl~~ ~ehzade Abbas taraf~ ndanm ve en son XVIII. yüzy~ l
sonlar~ nda Kalmuk Türkleri taraf~ ndan Karadeni~'in kuzeyindeki sahalarda
yada yap~ld~~~ n~~ bilmekteyiz°22.
Yada ta~~~yaln~zca ya~mur ya~d~ rmak için kullan~lmay~ p, bulutlar~~ da~~ tmak, kar ve so~uk kas~ rgalar ile f~ rt~ nalar koparmak veya tufan derecesinde
bol miktarda ya~mur, kar, dolu ya~d~ rmak ve sis getirmek; gök gürültüsü ve
~im~ekler çakt~ rmak için de kullan~l~ rd~ . Bazen meydana getirilen kötü hava
adeta kontrolden ç~ kar ve günlerce kötü havan~ n devam etmesi engellenemezdi. Harzem~ ah Sultan Alaeddin Mehmed, Cengiz istilas~ ndan önce Çin

A. ~ nan, ~amaniz~n, s. 163; H. Tanyu, a.g.e., s. 69.
~. ~ifâi, a.g.e., v. 65b; A. S. Ünver, a.g.~nak., s. 80.
117 Köprülüzade, a.g.mak. s. 9.
118 O. Turan, a.g.e., s. 131.
~~19 j• P. Roux, a.g.e., s. 80.
120 Re~it Rahmeti Arat, Baburnâme "Babur'un Hat~ran", Kültür Bakanl~~~~Yay~n~ , Ankara
1985, s. 22.
R. R. Arat, ege., s. 583-584.
121 Râ~id Efendi, Tarih-i Râ~id, Cilt II, ~stanbul 1153, v.102b-103a.
122~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5945, v. 93a-94b.
115
11'1
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semtine yapt~~~~seferde böyle bir durumla kar~~la~m~~~ve kötü havan~ n gidi~at~n~~ durdurabilmek için yadac~lar~~ kara keçeye sararak diri diri topra~a
gömmek zorunda kalm~~~idi'23. Bu olay ~öyle anlat~lmaktad~ r. "Mehmed Harzem~ah, Cengizden evvel bir sefer münasebetiyle Çin taraflanna yönelmi~~idi.
O taraflara yakla~t~ klar~nda öyle bir kar, ya~mur ve tufan meydana geldi ki,
askerin ço~u helak olacak duruma geldi. Harzem~ah, s~ca~~n en ~iddetli oldu~u bir mevsimde bu derece so~uk ve tufan~~görünce, bunun yada ta~~~kullan~lmas~ ndan kaynakland~~~ n~~ar~lad~. Adamlar~ ndan birkaç~ n~~yak~ ndaki
da~a gönderdi. O i~~ile me~gul iki peri~an ~ahsi ans~z~n ele geçirmi~ler. Harzem~ah onlar~~ gördü~ü an ferman buyurdu. Bunlar siyah keçelere sar~ larak
diri diri topra~a gömüldülar. O saatte hava parlamaya ba~lay~p k~sa zamanda
durum önceki haline geldi."124 Tifâ~i'den yap~lan nakilde, bilhassa
yadac~lar~ n sar~ld~~~~keçelerin kara olu~una dikkat çekilmekte ve "Bunlar
kara keçelere sar~l~ p gömülünce hemen o gün kar ve ya~mur ve ~iddetli
so~uk dindi. Hükümdann emriyle böyle yapanlann kara keçelere sar~l~p diri
diri gömülmelerini kanun haline getirildi." ~eklinde ifade edilmektediri25.
Marco Polo, büyücülerin bulutlara, ya~mura ve kötü havaya hükümdar~ n
saray~~ üzerinden gitmeleri için emir verdiklerinden bahsekmektediri 2" .
Türkler ve Mo~ollar, tabiatm hassas dengelerini koruma konusunda son
derece dikkatli davranm~~lard~r. Özellikle av ve sungu törenleri dolay~s~~ile,
tabiat~ n dengesini bozmamak için tedbirli davran~ rlard~. Yat törenini bilhassa
k~~~ n yapmamak gerekir. Çünki bu i~lem bitki ve hayvanlara zarar verir. Yaz~ n
da ona s~ k s~ k ba~vurmamak laz~ md~ r. Zira pek çok kurt ve böce~in ortaya
ç~ kmas~ na sebeb giuri27 .
Yadac~lar~ n durumuna gelince: Yadac~ n~ n yada denilen ta~~ile ya~mur,
kar, dolu ya~d~rd~~~na ve f~rt~na ç~ karma~a gücü yetti~ine inan~lan, yadac~l~~~~
meslek edinmi~~kimselerin (yadac~lar~ n) hepsi yoksul kimselerdir°28. Yadac~l~~~~meslek edinenler genelde i~lerinde muvaffak olmakla birlikte, ailelerine
bir ölüm, mal ve hayvanlanna bir zarar gelirdi. Yadac~lar~n her yada yap~~la-

123 ~. ~ifâi, a.g.e., v. 67a-67b; k S. Ünver, a.g.mak., s. 82-83; ~. Yaltkaya, Yat yahut Ya~mur
Ta~~, s. 69.
124 ~. ~iffli, a.g.e., v. 67a-67b.
123 ~.Yaltkaya, Ayn~~mak., s. 69-70.
126 J. P. Roux, a.g.e., s. 80.
127 j. P. Roux, a.g.e., s. 80.
128 A. ~ nan, ~amanizm, s. 163.
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r~nda çoluk çocuklar~ ndan birinin ölmesi veya elindeki mal~ n~ n gitmesi veya
hayvanlar~mn çal~ nmas~~ gibi bir felakete u~rad~ klar~~ kendilerinden duyulmu~ tur. Hükümdarlar yanlar~ nda bulundurduklar~~ yadac~ lar~ n her defas~nda
kaybolan mallar~~yerine kendilerine mal verir ve zararlar~ n~~telafi etmeye,
böylece onlar~ n kay~ plar~ n~~ tazmin etmeye çal~~~ rlarm~~. Bununla beraber yadac~lar fakir ve yoksul a~arlard1129.
Tusi her ne kadar, "Efsun ve duaya muhtaç de~ildir." dese de, Yakut yadac~lar~~ efsunlu sözler söyler ve bu esnada, "çocu~um ya~amasm, kad~ mm ya~amasm, mahm mülküm feda olsun." demektedirler"°.
Ayr~ca yadac~lar~ n ~u efsunlar~~ okumalar~~ ba~ar~l~~ olmalar~~için gerekli
addedilirdi: Çocu~um hayat~ n~~kaybetsin ki... Davarlar~ n patlas~ n ki... Kar~m
ölsün ki günah tan~ mayaca~~m. Yal~ mz seni tan~yaca~~ m. Ey sata!"
~. ~ifal der ki, "Bu i~~ile me~gul olan ~ah~ slardan biri her ne zaman bu i~e
kalk~~sa, elbette mal, evlat ve yak~ nlar~ ndan bir zarara u~rar, mutlaka bir
musibetle kar~~la~~ r. Bu i~le u~ra~an kimseler ço~u zaman fakirlik ve yoksulluk içinde vakit geçirmi~lerdir. Bununla birlikte, o i~ e memur eden sultan taraf~ ndan yap~lan bol ihsanlar kapplar~ mn bedeli olamaz imi~.""2
Yadac~ lar~ n ba~lar~ na gelen musibet, s~ k~ nt~~ve u~rad~ klar~~ kay~ plarda,
okuduklar~~ efsunlar~ n ilgisi olsa gerektir. Okuduklar~~ efsunlar sayesinde
ya~mur ya~ma ameliyyesinin gerçekle~ mesi gibi, di~erlerinin de gerçekle~mesi pek tabiidir.
Türkler'de bu i~i yapanlar~ n hususi bir ocaktan gelen muayyen kimseler
olduklar~~rivayet edilmi~tir"3. ~aban ~ifai'nin "Onlardan (yani Türklerden)
bir cemaat ol ta~~n hassas~ na vak~f olma~la ol mertebe maharete mâliklerdir
ki...""4 ifadesinden de bu anla~~ lmaktad~ r.
~. Yaltkaya, Tansukname-i ~lhani'den yadac~ larla ilgili ~U bilgiyi aktarmaktad~ r: "Türkler ve Uygurlar buna (yada'ya) vak~fd~ rlar. Bu onlar~ n sanatlar~d~ r. Onlar~ n ifadelerine bak~l~rsa, bu ta~~ n tesiri, gayret, nefsi dünya lezzetlerinden mahrum etme ve okumalar ile olur imi~. Bu ta~~ile ya~mur ya~'' O. Turan, a.g.e., s. 129; ~. Yaltkaya, Yat yahut Ya~mur Ta~~, s. 69.
13° A. ~ nan, ~amanizin, s. 163.
131 Z. Gökalp, Eski Türkler'de Din, s. 404.
132 ~. ~ifffl, a.g.e., v. 67a.
133 ~. Yaltkaya, gös. yer.
131 ~. ~ifki, a.g.e., v. 64b-65a.
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d~ rma~~~bilen kimseye Yet Harbi derler. Onlardan bir k~sm~~bu i~te o derece
maharet kesbetmi~ lerdir ki, senenin her hangi fasl~ nda olursa olsun, bu ta~~
ile ya~mur, kar, dolu ya~d~ r~ rlar ve yel, bulut ç~ kar~ rlar135.
Yadac~l~~~ n kaml~ ktan ayr~ , kendine has bir meslek oldu~unu belirten A.
~nan, Altay ~amanistlerinde kamlardan ba~ka yadaç~~denilen adamlar oldu~unu ifade ile Ka~garl~~ Mahmud'un eserindeki, "yatç~~ yatlad~-yadac~~yadalad~~
(yada ta~~~ile efsun yapt~ )." deyimini teyid edici delil olarak sunuyor135. Yadac~l~~~ n dini bir mahiyetten ziyade sihri bir maliyet arzetti~ini, bugün [XX.
Yüzy~ l ba~lar~ ] hala Ka~gar ülkesinde ya~mur ve güzel hava vücuda getirenlere yadac~~ ad~~verilmesinden hareketle iddia edilmektedir°37. Türkler'in
Müslüman olduktan sonra da yada yapma adetlerini devam ettiriyor olmalar~,
bu i~in dini akide ile ba~lant~l~~bir yan~~olmad~~~ n~~ göstermektedir.
Nitekim babas~~ Ömer ~eyh Mirza'n~ n ümeras~~ hakk~ nda bilgi veren Babür, kendisine annesi taraf~ ndan akraba oldu~unu rivayet etti~i Ali Dost Tagayi için, "Ebu Said Mirza (Babür'ün dedesi) n~ n hizmetinde bulundu~u zamanlarda yadacal~ k davas~~ güderdi."338 derken, Haceki Molla Sadr'dan bahsederken de, "in~as~~ da güzeldi. Ku~çuluk ve yadac~l~ ktan da anlard~ ."1" demektedir.
Yada âdetinin günümüze yeti~ meden unutulmu~~olmas~ nda ~u âmillerin
rolü olsa gerektir: Her ne kadar ~slaml~ ktan sonra da yada yap~ ld~~~ na rastlansa da, bu âdetin unutulmas~ nda Türkler'in ~slama girmi~~olmalar~ n~ n rolü
olsa gerektir. Kaynaklarda da ifade idildi~i gibi, yadac~lar~ n yada esnas~ nda
söyledikleri sözlerin bir Müslüman için kiifre götürücii nitelikte olmas~ . Allah'~ n taktiri kabül edilen rüzgar~ n esmesi, ya~murun ya~mas~~gibi tabii olaylara bu yol ile müdahaleyi ~slam inanc~~ile ba~da~~ r bulmamalar~. Son olarak
da yadac~lar~ n her yada yap~~~~müteakip mutlak surette bir zarara maruz kald~ klarma dair olan yayg~ n kanaat dolay~s~~ ile yada'ya s~cak bak~lmamas~ , yada'n~ n zamanla unutulmas~ nda amil roy oynam~~~olmal~ .
Türkler taraf~ ndan, yada ta~~~ile çe~itli amaçlar u~runa yada yap~ ld~~~~görülmektedir. Kurakl~ k afetine kar~~~tar~ m ve ziraati korumak ve bereketi arM. ~. Yaltkaya, Ebu Reyhan'~n bir Kitab~, s. 21, Not 1.
A. ~ nan, ~arnanizm, s. 163 ve Not 171; Kasgarl~~ Mahmud, a.g.e., III, s. 307.
137 Z. Gökalp, Eski Türkler'de Din, s. 403.
138 R. R. Arat, ege.. s. 22.
139 R. R. Arat, e.g.e., s. 61.
135
136
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t~ rmak, susuzlukla kar~~~kar~~ya gelen insanlar~ n su ihtiyac~ n~~gidermek, susuzluktan kurtarmak; yine s~ cak ve kurak havalar~~canl~lar~ n ya~ayabilece~i elveri~li ~artlara tebdil etmek ve dü~mana kar~~~silah olarak kullanmak. Ka~karl~~Mahmud'un rivayet etti~i yang~ n söndürme hadisesini de bu arada zikretmek gerekir. Kaynaklarda daha çok silah olarak kullan~l~~~ na rastlanmaktad~ r. Bunun sebebi sava~lar~ n toplum kitlelerini ilgilendiren tarihi olay niteli~i ta~~mas~~dolay~s~yle, tarih yaz~c~lar~ n~n konular~~sahas~ na girmesindendir.
Elbette ba~ka amaçlarla da yada yap~lm~~t~ r. Ancak bunlar önem arzetmeyen,
s~radan hadiseler niteli~inde oldu~u için yaz~l~~kaynaklara konu olmam~~t~r.
O yüzden kaynaklarda nadir rasdanmaktad~ r. Yada ta~~~baz~~kaynaklar~ n ifadesine göre de, hakimiyed temin ve sembolize eden bir unsur, bir âmil olarak gösterilmi~tir.
Eski Türk rivayetlerinin ~ ran-Hazar versiyonuna göre, dünyaya hakimiyetin uls~m~~ yede'dir. Onun hakiki sahibi de Türk'tür. Yede ta~~ n' alarak hakimiyet davas~na kalk~~an amcazadesi O~uz'a kar~~~galip gelmesini temin maksad~~ile Çin, yede ta~~ na nisbetle daha etkili çareler ve t~ls~ mlar bilen on alim
ve mahir kam~~yard~m için Türk'e göndermi~ tirm. Buna göre, Is~ k Göl civar~nda ya~ayan Hakan Türk ile Aral taraflar~ nda hüküm süren amcazadesi Guz
yani O~uz aras~ nda yada ta~~~yüzünden uzun sava~lar olmu~tur. Bu rivayette
yada ta~~ , Türk'ün milletler üzerine hakimiyetini sa~layan bir t~ls~md~ r. Rivayete göre Hakan Türk'e Çin'den gönderilen on saman, ilimleri ve tecrübeleriyle yard~ m ederek ta~~ n yani hakimiyetin Türk'te kalmas~ n~~ sa~lamaya çal~~m~~t~rm.
Çinliler, Türkler'in hakimiyetlerinin s~rr~ n~ , at ve süvariliklerine ba~larken, Önasya kavimleri bu s~rr~ n yada ta~~nda oldu~una inanm~~lard~r°42. Süryani Patri~i Mihail'in eserine göre, yada ta~~'n~~Allah, Türklere bir hakimiyet
t~ls~m~~ olarak vermi~ tirm. Türk rivayetlerine göre de, önce Türk hakanlar~~
hükümran olmu~, sonra hakimiyet yede ta~~'n~~çalan O~uz yabgular~ na geçmi~, diye gösterilir'".
Hazar ve Bulgarlar'~ n bir zamanlar Horasan'da bulunduklar~ na dair rivayetler vard~ r. Bir Yahudi rivayed, Bat~~Türkistan'da ya~ayan üç ve Hazarlarla
14° A. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihi'ne Giri~, ~stanbul 1981, s. 17, 27.
141 N. S. Banarl~, a,g,e,. s. 36.
142 A. Z. V. Togan, a.g.e., s. 21.
143 A. Z. V. Togan, a.g.e., s. 108.
144 A. Z. V. Togan, a.g.e., s. 297.
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dört Türk kabilesinin ya~mur ya~d~ rarak dü~manlar~n~~ ma~lup etmek t~ls~m~n~~ bildiklerini, yani hakimiyederinin s~rr~n~n yede ta~~'nda oldu~unu, hükümdarlanna Hazar dilince Hakan denildi~ini anlatmaktad~r'45.
Tarihçi-müfessir Taberf (839-923) ve ~bn al-Fakih'deki rivayette, Yahudi
menk~belerinde, ~brahim Peygamber'in ~arka gönderdi~i üç o~lu hakk~nda
~unlar anlat~lmaktad~ r: Zamiran, Yasubak ve Sukh, babalan taraf~ndan ~arka
gönderilecekleri zaman ona "Biz o gurbet ve vah~et aleminde nas~l geçiniriz
?" dediler. ~brahim de, "Ben size Tanr~'n~n isimlerinden (uls~mlar~ ndan) birini ö~retirim, bunu kullanarak siz dü~manlar~n~ za galip gelir ve harpte s~k~nt~ya dü~tü~ünüzde bunu kullanarak dü~manlann~z üzerine ya~mur ya~d~r~ r ve zaferi kazan~ rs~n~ z." dedi ve onlara bu ismi (t~ls~m~ ) ö~retti. Onlar da
~arka do~ru yürüyüp nihayet Horasan'a geldiler, orada türeyip ço~ald~lar ve
bu isim (t~ls~ m) sayesinde bütün kom~u kavimler üzerinde hakim oldular. Yafet neslinden Hazarlar onlar~ n haberini duydu ve onlara gelerek, Size bu ulsimi ö~reten zat yeryüzündeki insalar~ n en iyisi, yahut yeryüzünün padi~ahlan olsa gerektir." dediler ve onlar~n (yani ~brahim o~ullar~n~ n) padi~ah~na
"khaqan" lakab~n~~
Yukar~da nakletti~imiz efsanede, ak sakall~~ve ak de~nekli bir ihtiyar~n,
Bö~ü'nün rüyas~ nda, ona f~st~k ~eklinde bir ta~~verip, "Bu ta~~~muhafaza etdi~iniz müddetce dünyan~ n dört buca~~na hakim olacaks~n~ z." demesi de
yada ta~~ n~ n hakimiyeti sembolize edi~i ile ilgili inanca bir i~eret say~labilir'".
Grenard'~n Türkistan ve Tibet 1897 adl~~ eserine göre, Türkistan Çini'nin
Müslüman halk~~aras~ ndaki sihribazlann en mühimi cadögerlerdir. Hasad~n
bereketli veya bereketsiz olmas~n~~temin edebilen, havan~ n iyilik ve fenal~~~~
elinde olan bu korkunç sihriba~lar~n ba~l~ca sihir vas~ tas~~yat, yade, yada,
cede, cad~~gibi birbirinin ayn~~isimler alan ta~~oldu~unu anlatmaktad~r148.
Yakutlann sata dedikleri yada ta~~ n~n canl~~ ve insan ba~~~~eklinde oldu~unu naldeden A. ~nan, "Canl~~ sata'y~~ele al~ p yukar~~kald~ r~l~ rsa derhal so~uk
rüzgar eser, ya~mur veyahut kar ya~an Elinde bu ta~~bulunan adam uzak yola
ç~ karsa, at~n~ n yelesi veya kuyru~u alt~na bunu ba~larsa at terlemez, daima
esen serin rüzgar alt~ nda rahat rahat seyahat eder." demektedir'
A. Z. V. Togan, a.g.e., s. 21; H. Tanyu, a.g.e., s. 46.
A. Z. V. Togan, a.g.e., s. 20.
"7 N. S. Banarl~ , a.g.e., s. 29; Ziya Gökalp, Eski Tücklercle ~ctimâi Te~kiilât
118 Koprüliizade, a.g.mak., s. 3.
119 A. ~nan, ~amanizm, s. 163.
115
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s. 440.
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Yada ta~~'n~~Türkler muharebelerde yanlar~ nda ta~~ rlar ve yada ta~~~sayesinde dü~manlar~ na kar~~~zaferler kazan~ rlard~~'50. Sava~larda bu ta~~ile birlikte
bu i~leri yapan kimseler de bulundurulur ve bunlar ile dü~man üzerine galebe temin edilirditm.
Hristiyan ve Mo~olla~ makta olan bir Türk kaymi Naymanlar da muharebelerde yadac~lar~~kullamyorlard~ . Nitekim Buyruk Han da, bir defas~ nda
Cengiz Han'a kar~~, 1202 y~l~ nda bir muharebede bu vas~ taya ba~vurmu~tur152.
Bu hususta Yakup el-Hamavi, Mucemii7-bü1dân adl~~eserinde Ebu'l-Abbas el-Mervezi'den naklen ~öyle anlat~naktad~ r: Horasan hükümdar~~ ~smail b.
Ahmed es-Sâmâni (M.892-907)'nin ~unlar~~anlatt~~~n~~ duydum. "Bir sene 20
000 ki~ilik bir kuvvetle Türkler üzerine sefer yapt~m. Onlardan 60 000 silahl~~
askerle kar~~la~t~ m. Günlerce çarp~~t~ m. Bir gün harb ederken, bize s~~mm~~~
olan Türk memlüklardan ve di~er askerlerden bir gurup etraf~ ma toplanarak, "Kâfir askerinde bizim akrabalar~ m~z ve arkada~lar~ m~z var. Onlar bize
falan kimsenin geldi~ini söylediler." dediler. Bahsettikleri bu ki~i onlar~n
kâhini durumundayd~ . Onun kar ve dolu ya~d~ ran bulutlar meydana getirdi~ini söylüyorlard~. O ki~ i böylece, mahvetmek istediklerine büyü yaparm~~.
Ordudaki mülteci Türkler, o adam~ n askerlerimiz üzerine, dü~tü~ü ki~ileri
mahveden dolu ya~d~ rmaya karar verdi~ini söylediler. Ben onlar~~azarlay~ p,
"Küfür henüz kalbinizden ç~ kmam~~ . Bunu bir insan yapabilir mi ?" dedim.
Onlar, "Biz sana tehlikeyi haber verdik. Yar~ n ku~luk vakti görürsün." dediler.
Ertesi günü ku~ luk vakti olunca askerlerimin s~ rt~n~~ verdikleri da~~n tepesinden büyük ve korkunç bir bulut ç~ kt~. Sonra yay~ larak ve büyüyerek ordunun
hepseni kaplad~. Siyahl~~~ ndan, onda gördü~üm ~eylerden ve onda duydu~um korkunç seslerden deh~ete dü~ tüm. Bunun bir fitne oldu~unu anlad~m.
Atundan inip iki rekat namaz k~ld~ m. Askerler ne yapacaklar~ n~~ ~a~~ rm~~lar,
ba~lar~ na bela gelmesini bekliyorlard~. Allah'a dua edip yüzümü topra~a sürerek yalvard~ m. "Ey Allah'~m, bize yard~ m et. Kullar~ n mihnetin kar~~s~ nda
zay~f dü~ tüler. Kudretin ancak senin elinde oldu~unu, zarar ve menfaatin
ancak senden geldi~ini biliyorum. Allah'~ m, bu bulut bizim üzerimize dolu
ya~d~ r~ rsa Müslümanlar zapflar, mü~ rikler kuvvedenir. Kuvvet ve kudretinle
onun ~errini bizden uzakla~t~ r. Ey azamet, kuvvet ve kudret sahibi." dedim.
O. Turan, a.g.e., s. 129.
H. Tanyu, a.g.e., s. 67.
[52 O, Turan, a.g.e., s. 130; J. P. Roux, a.g.e., s.78.

15()
im

892

AHMET Ö~RETEN

Çok dua edip Allah'~ n yard~m~ n~~bekleyerek, azab~ ndan korkarak yüzümü
topraklara sürdüm. Hayr~ n ancak Allah'tan geldi~ini, kötülü~ü ondan ba~kas~n~n savamayaca~~n~~biliyordum. Ben bu haldeyken memlüklar~m ve di~er
baz~~askerler gelerek selâmete erdiklerini müjdelediler. Kolumdan tutarak
beni secdeden kald~ rd~ lar. "Ey emir bak" dediler. Ba~~m~~kald~rd~m. Bulut askerlerimin üzerinden Türk askerlerinin üzerine gitmi~ , oraya büyük dolular
ya~d~ nyordu, onlar panik içindeydi. Hayvanlar~~ürkmü~, çad~rlan y~k~lm~~t~.
Dolu taneleri kimin üzerine dü~erse onu takatsiz k~l~ yor veya öldürüyordu.
Adamlanm, "Onlar~ n üzerine hamle yapal~m m~~?" dediler. Ben "Hay~ r Allah'~n azab~~daha deh~etli ve daha ac~ ." dedim. ~çlerinden pek az~~kurtulabildi.
Karargahlar~n' oldu~u gibi b~rak~ p kaçt~lar..."53
Tuluy da yine bu yöntemi Yut~enlere kar~~~bu sanata vak~f olan Kangl~~
bir Türk vas~ tas~~ile ba~anl~~ bir ~ekilde kullanm~~ur'5 '.
Mo~ollann Gizli Tarihi, yadac~lar~ n uygulamalar~~ile

ilgili en eski tan~kl~~~~sa~lamaktad~r. "Sava~~düzeni alarak s~raland~k... Birliklerin hareketi s~ras~ nda... bunlara yani yada ta~lanna kar~~l~kl~~ olarak sahip olundu~unda, Buy~rt~k han ve Kuduka, büyük bir f~rt~na ba~latt~ lar. Onlar bu f~runay~~olu~tururken, sihirli f~rt~ na tersine döndü ve onlar~n tam üzerlerine dü~ tü. Onlar
ilerleyemediler ve su birikintileri içine dü~ tüklerinde toplu olarak ~unu söylediler: Gök taraf~ ndan sevilmiyoruz."155
Yadac~l~k hakk~nda sonraki as~ rlara ait tarihi vesikalarda da baz~~bilgiler
vard~ r. Cüveyni, Oktay'~ n H~ tay taraflar~ ndaki fetihlerinden bahs ederken,
Mo~ol ordusunda bulunan Kankl~~bir Türkün yada ta~~~vas~ tas~~ile ya~mur
ya~d~ rmaya memur edildi~ini, yaz ortas~ nda günlerce ya~an ya~mur ve kar
kar~~s~ nda Çinliler'in deh~ete dü~ tüklerini ve Mo~ol ordusunun bu sayede
galip geldi~ini anlat~yor'56.
Celâleddin Herzem~ah' ~n in~a kâtipli~ini yapm~~~ve bütün seferlerine
kat~lm~~~olan, Nesevi'nin bizzat görüp, bildirdi~ine göre, Harzem~ahlarm son
Hükümdar~~Celâleddin Harzem~ah ( ? -1231), yada ta~fna sahip idi ve buR. Selen, a.g.e., s. 137-138; O. Turan, a.g.e., s. 128; Bu malumat~, A. ~nan, ~amanizm,
161-162'de kaynak göstermiksizin; Köprillüzade, a.g.mak., s. 6'da hulüseten vermi~tir; F. Sümer,
a.g.mak., s. 2534.
154 J. P.Roux, gös. yer.
I" J. P. Roux, a.g.e., s. 80.
156 Köprillüzade, a.g.mak., s. 10; O. Turan, a.g.e., s. 130.
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nunla ya~mur ya~d~r~yor idi. 1228 senesinde Mo~ollar~ n önünden çekilerek
Do~u Anadolu'ya gelen Sultan Celâleddin'den burada ya~ayan ve kurakl~ ktan
bunalm~~~bulunan O~uzlar, ya~mur ya~d~rmas~n~~rica ettiler. Ahlat civar~ nda
Vele~gird Ovas~'nda icra edilen ya~mur merasimini Celâleddin bizzat idare
etmi~tir. Derhal gök kararmaya ve ya~mur ya~maya ba~lam~~, ya~an ya~murun çoklu~undan ortal~k çamur ve batakl~ k halini alm~~, hatta sultan~ n ota~~ na bile gidilemez olmu~tur. Bu hadiseden Sultan Celâleddin'in sahip oldu~u yada ta~~'m seferlerinde yan~ nda ta~~y~ p gerekti~inde kulland~~~~gibi,
Do~u Anadolu'da ya~ayan O~uzlar'~ n da yada ta~~~ile ya~mur ya~d~ rma gelene~ini hali unutmad~ klar~ n~~ anl~yoruz157. Fuat Köprülü, bu âdetin hat~ralar~n~ n Anadolu O~uzlar~~ aras~ nda as~ rlarca devam etti~ini, zira Necati, Baki,
Nefi gibi Osmanl~~~airlerinde de bunu ima eden bir tak~ m ~eylere rast gelindi~ini kaydediyor°58.
Barthold'un eserinin Kalmuklar'dan bahseden k~sm~ nda, k~saca K~ rg~z
ve Kazaklar'a temas edilmekte ve "K~ rgalar Mo~ullarla akrabad~r. Ba~lar~ nda
padi~ahlar~~yoktur, sadece Ka~ka dedikleri beyleri vard~ r. Onlar ne kâfirdir
ne de Müslümand~rlar. Da~lar~ n virajl~~ geçi~i bulunan yerlerinde ya~amaktad~ rlar. E~er her hangi bir dü~man onlara kar~~~sald~ r~ya geçecek olursa, bu
durumda ailelerini da~~n içlerine göndererek, kendileri kimsenin geçmemesi için bu geçideri tutarlar. Yada ta~~~ile üzerlerine yürüyen dü~manlar~na
kar~~~kar ya~d~rarak o kadar ~iddekli soguk ça~~rmaktad~ rlar ki, dü~man askerleri el ve ayaklar~~ ile haraket edemez hale gelirler. Bundan sonra da hücuma geçerek dü~manlar~n~~ da~~ urlar." denilmektediri59.
H.935 (M.1528-1529) y~ l~~ olaylar~n~~ anlatan Sultan Babür, ~ranl~~ ~ehzade
Tahmasb'~ n k~ rkbin adamla Bistan ve Damgan üzerine yapt~~~~ve Özbekler'i
ma~lub etti~i yürüyü~ü müteakip, civardaki hanlar~ n Özbekler'e ittifak tekliflerine ~u cevab~~verdiklerini rivayet etmektedir: "Bütün han ve sultanlar Me~hed'de otururuz. K~z~lba~~ordugâh~ n~ n civar~ nda bulunarak dü~man~ n ba~~
kald~ rmas~ na imkan b~rakmamak için, birkaç sultan~~yirmibin asker ile oraya
tayin ederiz. Güne~~Akreb Burcu'na girince, yadac~lara yada yapmalar~ n~~em-

157 ~ehabeddin Ahmed en-Nesevi, Celâlüttin Ha~zem~ah, Türkçeye Çeviren: Necip As~m,
~stanbul 1934, s. 151; Köprülüzade, a.g.mak., s. 8-9; O. Turan, a.g.e., s. 130; F. Sümer, a.g.mak.,
s. 2534 ; H. Tanyu, a.g.e., s. 51.
1.58 Köprül~:
~zade, a.g.mak., s. 10.
159 V. V. Barthold, a.g.e., s. 91.
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rederiz ve böylece onu tacizle ma~lup ederiz." cevab~n~~ vermi~lerdir""'. Ayn~~
tarihlerde yada ve yadac~ l~~~n Babüriler taraf~ndan da bilindi~i ve gerekli
hallerde uyguland~~~ , Babür'ün kaydetti~i ~u hadiseden anla~~lmaktad~ r.
Hindistan'~n toz ve s~ca~~ndan ~ikayetçi olan Sultan Babür, 1529 ~lkbahar~nda, ~iraveli'ye geldiklerinde komutanlar~ndan Tohta-Bu~a'n~ n yada yapt~~~n~~ ~öyle anlat~yor: "Tohta-Bu~a Sultan yada yapm~~. ~iddetli rüzgar kopup,
ya~mur ya~ma~a ba~lad~. Güzel bir hava oldu...161
~ran ~ah' olan Hüseyin (1694-1722) ile karde~i Abbas aras~nda ç~kan
taht mücadelesinde, Abbas ma~lup olarak Osmanl~~Devletine iltica etmi~ti.
Kendisine ~zmir Gümrü~ü gelirinden 200 akçe tahsisat verilerek Midilli'de
ikamet ettirildi. Fakat serke~ane davran~~lar~~yüzünden oradan al~ narak Limni'de ikamet ettirildi. Ancak Abbas oradan kaç~p Bozok'a (Yozgat ve havalisi)
gelerek civar halk~ndan toplad~~~~kuvvatlere dayanarak bayrak aç~p ~ahl~~~ n~~
ilan etti (1716) ve bir Türkmen beyini Çorum pa~as~~ tayin etmek istedi. Abbas, üzerine gönderilen Osmal~~kuvvetleri taraf~ndan ma~lup edilerek idam
edildi. O hayali halk~ndan olan ve Abbas ile yap~lan muharebelerde bulunan
güvenilir kimseler, Abbas'~n ortaya gk~~~ndan ölümüne kadar türlü türlü sihir ve hilelerinin eserlerine ~ahit olduklar~n~~söylemi~lerdir. insanlardan pek
ço~u bu münasebetle yan~lg~ya dü~tüklerinden ba~ka, Abbas'~n üzerine hücum edildi~i gün, beri tarafta ~iddetli kar, ya~mur, gök gürültüsü ve ~im~ekler var iken, Abbas'~n taraf~ nda bir damla ya~mur bile görünmedi. Toplanma
mahalleri olan da~~n de~il a~açlar~, onun bulundu~u yerin topra~~~bile kalabal~k asker dolu görünür idi. Ortadan kald~r~lmas~ndan sonra o hal üzerlerinden kalk~p kar ve ya~murun kayboldu~u mü~ahede edilmi~tir". Bu hadiseyi, Türklerin Müslüman olu~undan sonra yada ta~~~ile ya~~~i~~r ya~d~rmalar~n~n bilinen son örne~i saymak yanl~~~olmasa gerektir.
Türklerin yada ta~~~ile ya~mur ya~d~ rd~klarma dair belki daha ba~ka bilgiler de vard~r. Ancak esasen bizim burada arzulad~~~m~z ~ey, bu usulün
XVIII. yüzy~l sonu Osmanl~-Rus sava~lar~nda kullan~ lm~~~olmas~ n~~ortaya
koymakt~r.

"w> R. R. Arat, ege.. s. 560.
R. R. Arat, e.g.e., s. 583-584.
112 Râ~id Efendi. Tarih-i Râ~id, Cilt II, ~stanbul 1153, v.102b-103a; Râsid Efendi. Tarih-i
Râ~id, Cilt IV, ~stanbul 1282. s. 38-40.
161
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Yada ta~~ en~~~~sava~ larda silah olarak kullan~ l~~m~ n son örne~ini XVIII.
yüzy~l~ n son yar~s~ na rastlaya~~~1768-1774 Osmanl~-Rus sava~~ nda görüyoruz.
Kaynaklar~ n ifadesine göre 1768-1774 sava~~nda Osmanl~~ ordusunun u~rad~~~~ilk büyük hezimet bu sebebdendir. Rus ordusunda bulunan ve say~lar~~
100.000in üzerinde olup Rus ordusunun 1/4'ünü olu~turan gayr~müslim
Kalmuk Türkleri taraf~ ndan, Müslüman Osmanl~~Türkleri'ne kar~~~bu silah~n
kullan~lmas~~ sonucu peri~an olan Osmanl~~Ordusu, pek büyük kay~plar vermi~~ve Karadenizin kuzeyindeki bütün topraklar~n~~terk ederek, Tuna Nehri'nin beri yakas~ na kadar çekilmek zorunda kalm~~t~r.
Rusya'n~n Lehistan'~n iç i~lerine müdahelesi sonucu ba~ layan 1768-1774
Osmanl~ -Rus harbinin, Hotin muharebeleri esnas~nda, Hotin'de bulunan
Mustafa KesUnin anlatt~~~ na göre, Hotin kalesi üzerine yürüyen Rus ordusu,
Kamaniçe önlerinde ordugâh kurmu~tur. Turla Nehri'nin kar~~~yakas~ ndaki
~zvançe Sahras~'na hayvanlar~~için ot toplamaya giden Hotin Kalesi muhaf~zlar~ , pek çok defa Rus katana süvarilerinin sald~r~lar~na hedef olmu~lard~ r. Ot
toplamakla me~gul olan muhaf~ zlar, Ruslar taraf~ ndan sald~ r~ya u~rar, esir
edilerek götürülmek istenirlerdi. Durumu kaleden izlemekte olan Hotin
muhaf~zlar~~ duruma müdahele edip Ruslar~~takip ederler ve zaman zaman
küçük çapl~~meydan muharebeleri olurdu. Her muharebe sonras~~ dönü~de,
piyade ve süvari muhaf~ zlar, ~iddetli ya~mura tutulurlar, nehir o derece co~ard~~ki, piyadelerin geçi~ine f~rsat tan~ mad~~~~için, süvariler onlar~~atlar~n~n
terkilerine alarak Hotin yakas~ na geçirmek zorunda kal~ rlard~. Fakat yine de
bu geçi~ler esnas~ nda pek çok asker suda bo~ularak hayat~n~~kaybetmekte ve
ciddi zayiatlar verilmekte idi. Kale muhaf~zlar~n~~ her ceng dönü~ ünde kar~~layan bu ya~murun sihir ve efsun ile meydana geldi~ini, Hotin kalesi'nde bulunan ehli vt~ kuf Lipkalar'' ve Hotin yamaklar~~ haber vermi~ lerdir. KaynaLipkalar, çe~itli sebeblerle Lehistan topraklar~ na gelip yerle~en Müslüman Türklerden
bir zümre için kullan~l~ r bir tabirdir. Ne zaman gelip yerle~tikleri kesin olarak bilinmemekle
birlikte, Alt~ nordu ülkesinde Kutluk Timur-Toktam~~~aras~ nda meydana gelen taht miicadeleleri
(13874395) zaman~ na kadar dayand~~~~anla~~lmaktad~ r. Lipkalar hakk~ nda Mustafa Kesbi ~u
bilgiyi vermektedir: "Tatar tâifesinden olup han ve mirzalar~ na gücenen köy ahalileri,
hayvanlar~ , evlad ve aileleri ile vatanlar~n~~terk ederek, gece bask~n' tarz~ nda Rusya hududundan
geçerek Moskovlu vatanda~l~~~n~~kabul ederlerdi. Moskovlu bo~~ve harabe durumdaki arazisini
imar ve bu firârileri iskan ettirip, kendilerine mesken, cami ve mescidler yapmalar~~için ruhsat
verirdi. Di~er yandan, Moskov Devletine senede bir altun vermek ve ürettikleri tereya~~, hayvan,
hububat ve sair her ne satarlar ise, köylerinde râyic olan bedel üzerinden Rusyalu'ya satmak
üzere mukavele yaparlard~ . Ruslar bu ~ekilde meydana getirilen köylere, birkaç Rus nüfus
yerle~tirir ve kilise de in~a ederek, Müslüman olan Tatarlar'~ n Rus adetleri üzere gözlerini
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~~m~ z kendi lisam ile bu hadiseyi ~öyle tasvir ediyor: "Moskovlu Kamaniçe
önünde ordusunu kurup ikameti esnas~ nda beher gün katma süvarisinden
be~~on süvâri ~zvançe Sahras~'na gönderiip çay~ r ve kiyah tedârükinde olan
yeniçeri üzerine hücüm eyledikde on nefer müsellah piyâdeyi bir nefer Moskovlu ahz ~~~esir eyledi~i nice kerre kal'a tâbiyyelerinden mü~ahede olundu
idi ve bu makille kayd-~~esre giriftâr olanlar~~halâs içün stivari ve piyade ta`kib
edüp veralar~ndan vard~klar~~Moskmiu'nun ma`lümu oldukda der-kemin
olan askeri meydana ç~ kup çarha cengi kuruldu~u görüldükde derün-~~
karadan birbirini müte`akib süvari ve piyade hurüc eder idi ve temamm-~~asker-i ~slam bi-tat' olup i'ade eylediklerinde der-akab matar-~~azim zâhir olup
nehr-i mezkür piyadeye yol vermedi~inden levendat-~~süvaliyan piyadeleri at
terkisine alup imrar ve her ne kadar sa`y u himmet olunsa dahi vâfir ademin
cism ü can~na arar eyledi~i sihr-i efs~ln ile zuhür eden emtardand~ r, deyil
vukfifu olan Lipkalar ve Hotin yamaklar' ihbâr eylediler.'" Di~er bir kaynakta da, "Bi-hikmeti'l-lahi te- 1a ~slam askeri her ne vakit kar~uya ubür eder
ise, ildeye vakit kalmayup ya~mur ya~ard~."'65 Ya~an ya~murun sebebi de
"Bu ya~mur, mücerred Moskovlu'nun içinde olan Kalmuk Tatar~'mn sihir ve
efsünu ile yakar derlerdi."16" ifadisi ile belirtilmektedir.
Defalarca tekrarlayan yukar~ daki hadiseden sonra di~er hadise, Serdar-1
Ekremin Turla Nehri'ni geçerek Ruslar üzerine hücum etmek istedi~i s~rada
al~~urmak ve tabiatlar~m kar~~t~rmak süretiyle, onlar~~kendi tablatlanndan uzakla~unrlard~ . Bu
hile ile k~sa zaman zarf~nda mizaçlar~~de~i~erek Müskimanl~ klan sözden ibaret kalan yeni nesil.
Müslümanl~~~~babalar~ ndan, Rus ibadet tarz~n~~da emsalleri ve kom~ular~ ndan, çocukluk
ça~lar~nda ö~renirler ve Rusya taraflar~ nda bulunduklar~~zamanlarda Rus tarz~nda, ~slim
toplumu aras~nda bulunduklar~~zamanlarda da Müslüman âyini tarz~ nda ibadet ederler. i~te bu
kimselere Lipka denir." ~bretnümâ-p devlet, Millet Kütüphanesi, Ali Emini K~sm~, Tarih Yazma,
Nr. 484, v. 47b. (M. Kesbrnin bu eseri taraf~m~zdan doktora tezi olarak haz~rlanm~~t~r. Bkz.
Ahmet (5~reten, Mustafa Kesbi, ~bretnümâ-p devlet, Bas~lmam~~~Doktora Tezi, ~stanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996) Lipkalar hakk~nda teferruatl~~bilgi için bak~n~z,
Cengiz Orhonlu, "Lipkalar", Türkiyat Mecmuast, Cilt XVIs ~stanbul 1971, s. 57-87; t XV,
~ stanbul 1971, s. 57-87; Nadir Devlet, "Polonya Tatarlan" Türk Kültür .41surinalart, ~brahim
Kafeso~lu'nun Haurasma Arma~an Say~s~, Ankara 1985, s. 189-205.
'''t Mustafa Kesbi, ~bretniun.:$1 dede& Millet Kütüphanesi, Nr. 484, v. 58a-58b.
~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5945, v. 93b. Bu eser kütüphane kay~tlanna
Cavid ad~ na geçmi~tir. Bunun bir hata oldu~una kaniyim. ~imdilik müellifini kesin olarak tesbit
edebilmi~~de~iliz. Türk ve ~slâm tarihinin muhtelif hadiselerine temas edilerek ba~layan eserde
a~~rl~~~~1182 Osmanl~-Rus sava~~ndan ba~layarak, Osmanl~-Rus münasebederi te~kil etmektedir.
H. 1219 y~l~ na kadar muhtelif olaylar anlaulm~~ ur. Halen bu eseri yapma haz~ rlama gayreti
içindeyiz.
~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5945, v. 93a-93b.
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meydana gelmi~tir. 1768 Seferi'ne, ordunun ba~~ nda vezir-i azam ve serdar-~~
elu-em s~fau ile ç~kan ya~l~kc~ zade Mehmed Emin Pa~a'n~n gev~ekli~i, karars~zl~~~~ve tedbirsizli~i dolars~ yle azli üzerine, bu makama getirilen Moldovanc~~Ali Pa~a, (9 R. 1182/12 A~ustos 1769) selefinin durumuna dü~memek
için, Hotin kar~~s~ nda, Tuna Nehri'nin öte yakas~ nda bekleyen Galiçin'in
kumandasmdaki Rus kuvvetleri üzerine yürümek ve Ruslar'~n Hotin üzerinde
olu~turduklar~~tehdidi ortadan kald~ rmak istedi. Nehir üzerinde in~a edilen
köprüden kar~~ya geçildi (9 Eylül 1769) 167. Serdar-~~ ekrem Ali Pa~a'n~n ordusu Rus kuvvetleri üzerine hücum etmek üzere nehrin kar~~~taraf~nda bulundu~u s~rada, gittikçe ziyadele~en ~iddetli bir ya~mur ba~lad~. Etrafdaki
da~, vadi ve derelerden kat~ lan ya~mur sular~~ile nehir iyice co~up kabard~~ve
ta~t~. Kurulmu~~olan köprü de k~r~ld~~ve çöktü". Köprünün çökü~üne, nehrin alunus~ ndan ziyade, nehrin yukar~~mecra~ nda bulunan Rus askerleri taraf~ndan, nehre b~rak~ lan büyük a~açlar sebep olmu~tur°69 . Köprünün
y~k~lmas~~ile geriye dönü~~imkans~z hale geldi. Muharebeye tutu~ulmas~~
halinde ya~murun ~iddednden top ve tüfek au~~n~ n mümkün olamayaca~~n~~
anlayan askerin moral gücü k~ r~ld~~ve adeta hayadanndan ümitleri kesildi. Bu
durumu yak~ ndan gören Rus kuvvetleri hücuma geçtiler. Bu ~artlar alt~nda
kar~~~koymaya mecali kalmam~~~olan Osmanl~~askeri, piyadesiyle, süvarisiyle;
top, cephane, çad~r, çerge, bütün a~~rl~klar~~ b~rakarak panik içinde kaçmaya
ba~lad~. Köprü ba~~ na gelip köprünün yerinde olmad~~~n~~gören asker birbiri
ard~nca nehre atlad~ . Nehre adayanlardan ancak onda biri kar~~ya ula~abildi,
di~erleri bo~uldut 7°. Ya~murun ard~ ndan kar ya~ma~a ba~lad~'71 . Bu
harekata kat~lan Osmanl~~ kuvvetlerinden üçte biri kurtulurken, üçte biri esir
ve di~er üçte biri de hayat~n~~ kaybetmi~tir°72 . Nuh Tufan~'na muadil
gösterilen ya~mur ve kardan Rus kuvvetlerinin etkilenmeyip hemen hücuma
geçmeleri de göstermektedir ki, bu ya~mur hadisesi de öncekiler gibi, Rus
ordusu içinde var olduklar~~ bilinen Kalmuklar taraf~ ndan vücuda
getirilmi~tir173.
167 Kesbi, a.g.e., v. 57b; ~smail Hami Danismend, izah!, Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, IV.
~stanbul 1972, s. 46.
168 Kesbi, a.g.e., v. 57b; ~smail Hakk~~ Uzunçars~l~, Osmanl~~Tarihi, IV/1, Ankara 1982, s.
382.
168 ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5945, v. 93b.
170 Kesbi, a.g.e., v. 57b-58a; ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5945, v. 93b.
171 ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5945, v. 93b.
172 Kesbi, a.g.e. v. 58a.
173 ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. N~-. 5945, v. 93b.

Belleten C. LXIV, 57

898

AHMET Ö~RETEN

Bu hezimetten sonra Hotin'i müdafaa ümidini kaybeden serdâr-~~ ekrem,
kale kap~ lar~ n~~çekip mühürleyerek ~sakc~'ya kadar çekilmi~tir. Geride kalan
bütün silah, cephane ve sair a~~rl~ klar Ruslar~ n eline geçmi~tirm. Bu esnada
Hotin kalesinde zahire azl~~~~ve surlar~ n yer yer tahrip olmu~~olmas~ na ra~men be~yüz kadar top ve bol miktarda cephane bulunuyordu'75.
1768 Seferi'nin ikinci y~ l~ nda 1 A~ustos 1770'de meydana gelen Kartal
bozgunundaki zayiat~ n büyüklü~ünün sebebi de, Hotin'deki köprü yakas~nda
oldu~u gibi, ya~an ~iddetli ya~mur sonucu, Tuna Nehri'nin ta~~p üzerindeki
köprünün y~ k~lmas~ na ba~lamr°76. Kartal'daki Osmanl~~ ordusu Serdar-~~ekrem ~vazzâde Halil Pa~a kumandas~ nda, 50.000 ki~ilik Tatar kuvveti ile birlikte 180.000 kadard~ r. Romanzof kumandas~ ndaki Rus ordusu 30.000 ki~iden ibarettir. Türk ve Tatar kuvvetleri aras~ nda Petro'nun Pruf ta dü~ tü~ü
duruma dü~en Romanzof, ani bir hücumla kendini kurtarma~a karar vermi~tir. Zira kar~~s~ ndaki ordu Prut'taki Baltac~'n~ n ordusundan bin kat daha
kötü ve düzensizdir. Romanzofun hücumuna dayanamayan talim ve terbiyeden mahrum Osmanl~~ordusu büyük bir bozguna u~ram~~, üçte biri ~ehit dü~erken, 143 parça top, 7.000 zahire yüklü araba ve di~er a~~rl~ klar dü~man
eline geçmi~tir'". 12 R. 1184/5 A~ustos 1770 tarihli sadaret tezkiresinde,
dü~mana terk olunan malzeme "baz~~ çad~ r, be~~k~ ta balyemez top, 120 parça
~âhi top, yedi sekiz havan va cephane" olarak gösterilmi~ tirm. Serdâr-~~ ekrem
Halil Pa~a'n~ n muharebe öncesi, 1770 Haziran ay~~ ortalar~ nda padi~aha gönderdi~i arzda, Tuna Nehri'nin azg~ nl~~~ n~ n geçmi~te benzeri görülmemi~~boyutlara ula~t~~~ n~ , böyle bir azg~ nl~~~ n 59 y~l önce Baltac~~ Mehmed Pa~a zaman~ nda görüldü~ünü, bundan gayri benzerinin görülmemi~~oldu~unu,
"...Bi-hikmeti'l-lâhi te'âlâ misli mesbuk olmay~ p, bir defa Baltac~~ Vezir-i merhürn zaman~~yi~irmiüç tarihinde vuku bulan tu~yândan ittifâk-~~ ahâli ile vâf~ r
ziyâde Tuna Suyu tu~yân etmekle..." ifadesi ile dile getirmekte idirm. Di~er
taraftan genel durum ~öyle hulâsâ edilmektedir. "küffâr zuhürundan mütelâ~i olan asker firar eylemek dâ'iyyesinde iken min-tarafu'r-Rahmân Nehr-i
Tuna ta~up cisr-i mezküru ~ikest ve mecâl-i askeri kesr eyledi~i evânda Orduy~~ hümâyün'a üç sâ'at ba`id mahalden kiiffâr top atma~a mübâ~eret eyledi171

gös. yer; ~. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, IV/I, s.383.
Kesbi, a.g.e., ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5943, v. 53b.
1.11 Kesbi, a.g.e., Millet Kütüphanesi, N~ . 484, v. 58b.
177 ~. H. Dani~mend, a.g.e., s. 50; ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, a.g.e., ~stanbul 1982, s. 387.
178 Topkap~~ Saray~~Müzesi Ar~ivi, E. 2380/223.
179 Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~hi, E. 2380/214.
175
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~ini mü~ahede eden ~slam askeri esir ve mâl-~~ganâyimden geçüp mâl-~~mevcüdunu terk ile cây-~~necât ve tarik-~~ firâra ~itâb ve Hotin vakcas~nda oldu~u
u gark ve telef ve tâ'ife-i
gibi bahr mesâbesinde olan nehre kendülerini
levendât fevç fevç Özi ve Bender ve ~smâ'il taraflar~na peri~an olup Ordu-y~~
hümâyün'da hârgâh u bârgâh ve zahâ'ir arabalanyle ve çeleng ve hazine sandukalanyle ve top ve mühimmât-~~cebehâne tak~m~yla kalup, bunda bir nev`
Osmânlunun desise ve hilesi vard~ r, mülâhazas~na mebni bir iki güne de~in
Moskovlu gelüp tehi ve âdemden hâli olan mâl-~~ ordunun zabt~na cesâret
edemedi."8° Bozgun sonras~~durumu arzeden 12 R 1184/5 A~ustos 1770 tarihli tezkirede ise, Tuna Nehri'nin azg~ nl~~~n~n bundan önce bildirildi~i gibi
devam etti~i, nehir sular~n~ n normal seviyeye inip köprü geçi~i için müsait
~artlar olu~uncaya kadar durumun düzeltilmesi ile me~gul olunaca~~~bildirilmekte
Ruslar~n ya~mur ya~d~rma tekni~ini, aralannda bulunan Türkler vas~ tas~yla uygulad~klar~~ ~üphesizdir. Isveç elçisinin 1736 y~l~ nda, Osmanl~~ hükümetine sundu~u, Rus ordusunun 1718 y~l~ ndaki durumu ile ilgili rapora bak~ld~~~ nda, Rus ordusu içinde yer alan Kalmuk askerinin, say~~itibar~~ile ciddi
bir yekün tuttu~u görülmektedir. Bu rapora göre, çarl~ k muhaf~z kuvvetleri
dahil, toplam 372.922 ki~iden meydana gelen Rus ordusunda 104.000 ki~ilik
Kalmuk askeri bulunuyordu'. Di~er taraftan, Ruslar~n içinde bulunan Türk
as~ll~~topluluklar Kalmuklar'dan ibaret olmay~p, bugün Rus olarak bilinen
500'den fazla sülâlenin Türk as~ll~~oldu~u isbatlanm~~t~r'83.
XVIII. yüzy~lda Rusya'n~ n büyüme arzusu ile h~z kazanan Osmanl~-Rus
sava~lar~nda, bunlara benzer ba~ ka sel ve köprü felâkederine daha rastlamak
mümkündür. Bu hadiselerin ard~ nda da ayn~~ usül ve teknik ile ya~d~ r~lan
ya~murlar~n olabilece~ini gözard~~etmemek gerekti~i kanaatindeyim. Meselâ
ayn~~usül ile ya~mur ya~d~ r~ld~~~ na dair kaynaklarda bir bilgi bulunmamakla
birlikte, ayn~~ sava~lar esnas~nda Sadaret'in sundu~u arzlardan birinde "Prut
Nehri dahi Han Tepesi taraf~ nda sahraya ta~~ p, geçit vermeyip, geçit olan bir

18° Kesbi, a.g.e., Millet Kütüphanesi, N~-. 484 v. 58b.
181 "Tuna'n~n hâli el-ân kemâ-fi's-sâb~ k tugyân üzere

olmakda. Tuna nüzül edüp cisrden
muriir mümkin oluncayadek nizâm4 hâl ile i~ tigâl olunup..." Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi, E.
2380/223.
182 Kesbi, a.g.e.t, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. Nr. 5943, v. 175a-178a.
183 A. H. Halikov, Rus Tan~nan 500 Bulgar-Tatar Türk As~ll~~Sülale, Türkçeye Çeviren:
Mustafa Öner, Istanbul 1995.
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iki mahalle Moskovlu kâfiri top ve piyadeler yaz' etmekle..."" ifadesinden,
benzer bir tertibin varl~~~~hissedilmektedir. Hatta, Yukar~da sundu~umuz,
Serdâr-~~ ekrem Halil Pa~a'n~ n Tuna Nehri'nin böyle bir tu~yamn~ n ancak 59
y~l önce Baltac~~ Mehmed Pa~a'n~ n Pn~t Seferi sar~s~nda görüldü~üne dair raporu, Baltac~'mn da yine Ruslar taraf~ ndan ayn~~ usül ile ya~d~ r~lan ya~mur felâketine u~rat~lmak istenmi~~olabilece~ini akla getirmektedir.

181 Topkap~~Saray~~Müzesi

Arsivi, E. 2380/206.

