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On the Dining Prayers in Turkish Oral Tradition
A propos des prières de repas dans la tradition orale
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ÖZET
Türk kültürünün kendine özgü ürünlerinden birisi de ço¤unlukla manzum olan yemek dualar›d›r. Sözlü gelenekten derlenen bu dualar, genel olarak “yemek dualar›” ve “e¤lendirici yemek dualar›” olmak üzere
iki gruba ayr›lmaktad›r. ‹slâm dininin baz› konu ve pratikleri, Türk milletinin kendi öz kültürü ile birleﬂip,kendi zevkine göre ﬂekillenerek millî bir hâl alm›ﬂt›r. Ayn› zamanda ﬂartlar uygun, oldu¤u ve yeri geldi¤inde bu konular, güldürü unsuru olarak da kullan›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
In verse meal prays are one of the product of Turkish culture. These prays which came from verbal traditions are separated in two groups as “meal prays” and “entertaining meal prays”. Some issues and applications of Islam religion were combined with the own culture of Turkish nation to form the national condition
according to their pleasure. At the same time, when conditions were appropriate, these issues had been used
as entertaining element.
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Türk kültür ve edebiyat tarihi, her
bak›mdan oldu¤u gibi dualar konusunda
da çok zengin ve çeﬂitli malzemeye sahiptir.
Dualar, yarat›c› ile kul aras›ndaki
münasebeti sa¤layan sözlerdir. Dolay›s›yla tarihi, insanl›k tarihiyle paraleldir.
Türk kültür tarihinde yüzy›llar boyunca muhtelif konularda, manzum ve
mensur olmak üzere pek çok dua örneklerinin teﬂekkül etti¤i görülmektedir.
Do¤rudan do¤ruya ferdî ve edebî mahsullerin d›ﬂ›nda bunlar›;bir meslekle,tarikatla, gelenekle, s›hhatle, dînî, içtimaî
bir vâk›ayla vs. ile ilgili olarak gülbanklar, ya¤mur duas›, yatak duas›,
mevlit duas›, aﬂure duas›, nazar duas›,hac› duas›, mektep duas›, kitap duas›, bir iﬂe baﬂlama duas›, çevirgel duas›,

Battal-name duas›, H›z›r duas›, hatim duas›, kay›t duas›, yeni ay duas›,
ezan duas›, hatime duas›,esnaf duas›,
kadeh duas›, yemek duas› vs. gibi tasnif
etmek mümkündür (Çelebo¤lu, 1983,
154; Çelebio¤lu 1987, 95)
Türk edebiyat›n›n her ﬂubesindeki
çeﬂitli eserlerde münacaat ad› alt›nda
karﬂ›m›za ç›kan bu dualar, Türk folklor
tarihinde de oldukça zengin olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Dualar› alk›ﬂ ve karg›ﬂlarla akraba
niteli¤inde söz kal›plar›ndan sayan
P.N.Boratav,Türk kültüründeki alk›ﬂ gelene¤inin, ‹slâm dininin etkisiyle dualara dönüﬂtü¤ü fikrindedir(Boratav, 1969,
169). Çeﬂitli törenlerde ve çeﬂitli vesilelerle söylenen bu dualar baﬂlang›çta,
kayna¤› sebebiyle Arapça söylenmiﬂtir.
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Ancak,Türk insan›, bu dualar› kendi dilinde ve türlü söz kal›plar›yla süsleyerek
kendini daha güzel ve tesirli olarak ifade
etmeyi bilmiﬂtir.
Yatarken söyledi¤i;
Yatt›m Allâh kald›r beni
Rahmetine dald›r beni
Can bedenden ayr›l›nca
‹man ile gönder beni (Çelebio¤lu
1987, 97)
Gusul abdesti al›rken söyledi¤i;
Gusl ettim gusl için
Guslüm ibadet için
‹badet Allâh için
Mazmaza istinﬂak
Cemi cümle bedenim pir ü pak
Say›lmaz saç›mdan
Yirmi t›rna¤›mdan
Otuz iki diﬂimden
Cemi cümle bedenimden pir ü pak
(1)
ﬂeklindeki bu dualar,Türk insan›n›n iman, duyuﬂ ve düﬂüncesiyle beraber
sanat›n› da ifade etmektedir.
Türk insan›n›n mizah anlay›ﬂ›n› da
ayn› mealde söylenmiﬂ,ﬂu duada görmek
mümkündür.
Mazmaza istinﬂak
Her yat›ﬂta bir uﬂak (2)
Bütün folklor ürünlerinde oldu¤u
gibi dualar›n yarat›c›lar›n›n da halk kültürünü benimsemiﬂ sanatç›lar, hatta hocalar oldu¤unu unutmamak lâz›md›r.
Bu tür eserlerin ‹slâm dini kaynakl› oldu¤unu biliyoruz. Ancak baz›lar›nda
çok eskiden Türklerin Müslüman olmadan evvelki dinlerinin kal›nt›lar›n› da
görmek mümkündür.‹lk ay görüldü¤ünde genellikle “Ay gördüm Allâh” ﬂeklinde
baﬂlayan ﬂu dualar bunlara örnek olarak
kabul edilebilir.
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Ay gördüm Allâh
Amentü Billâh
Nuru yüzüme
ﬁevki gözüme
Dökülsün günahlar›m
Huri k›z›na (3)
Ay gördüm Allâh
Amentü Billâh
Ay mübarek
El-hamdülillâh (4)
Bu dualar, çok k›sa ve yo¤un söz kal›plar›d›r. Türk dilinin zengin anlat›m›
bu söz sanatlar›nda aç›kça görülür. Dualar›n söylenmesinin as›l sebebi ﬂüphesiz,Tanr›’ya yalvarma ve isteklerini tesirli bir biçimde bildirmektir. Ne kadar
güzel dua edilirse o kadar tesirli olur fikri, dualardaki sanat› en iyi ﬂekilde aç›klar.
Bu dualar›n ﬂakaya yönelik çeﬂitleri de vard›r.P.N.Boratav,bunlar› “dua
taklidi e¤lendirici sözler” olarak tan›mlamaktad›r. (Boratav, 1969,144) Yemek
dualar›nda,durumun elveriﬂli olmas› bak›m›ndan bu çeﬂit, oldukça geniﬂ yer tutar.
Türk milletinin hayat tarz›n›, fikir
dünyas›n›,zevklerini ve mizah gücünü
yans›tan anonim ürünlerden biri de yemek dualar›d›r. Yeme¤in bitiminde okunan bu dualar,ezberlenmesi kolay, yer
yer bozuk küçük manzumelerdir.
Genellikle “Yarabbî çok ﬂükür, Elhamdülillâh, ziyade olsun” gibi k›sa ﬂükür sözlerinden oluﬂurlar. Nisbeten daha uzun olanlar “El-hamdülillâh, arts›n
eksilmesin, Allâh Allâh, amin” ﬂeklinde
baﬂlar ve dualar›n kabulü için “el-Fatiha” sözleriyle biter.
Yemek dualar›n›n en dikkati çeken
hususlar›ndan birisi de güldürücü, e¤lendirici mahiyetteki dualard›r ki örnekleri oldukça fazlad›r.
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Tespit edebildi¤imiz örneklerden
hareketle yemek dualar›n› iki gruba ay›rabilmekteyiz.
1.Yemek dualar›
2.E¤lendirici yemek dualar›
E¤lendirici yemek dualar›,daha ziyade samimi ortamlarda söylenirler.
Maksat ev sahibini rencide etmek de¤il,ortam› daha samimi ve neﬂeli hâle getirmektir. Dua eden kiﬂi, dualardaki kal›plar› kullanarak yeni ürün meydana
getirir. Bunlar ço¤unlukla ya yemekten
doyulmad›¤›n›, ya da be¤enilmedi¤ini
ifade eden ﬂaka nitelikli sözlerdir. Ayr›ca
yeme¤i piﬂiren ve kotaran kiﬂinin,sofra
sonras› hizmetleri de yapmas›n›n ayn›
üslûpta söylendi¤i sözlerdir.
Sonuç olarak ﬂunu söyleyebiliriz: ‹slâm dininin baz› konu ve pratikleri,
Türk milletinin geçmiﬂten günümüze taﬂ›d›¤› kendi öz kültürü ile bütünleﬂmiﬂ,kendi zevkine göre ﬂekillenerek millî bir hâl alm›ﬂt›r.Ayr›ca dinî konular›n
ﬂartlar uygun oldu¤u ve yeri geldi¤inde
mizah konusu yap›ld›¤› da görülmektedir.
I.
Yemek yedikten sonra dua tercüman›
Bism-i ﬂah Allâh Allâh
Yiyip yedirenlere,piﬂirip kotaranlar›n fahr› mezîd ola,bu gitti ganîsi gele.
Er,Hakk, Muhammed, Ali bereket vere,
ni’met-i Celîl bereket-i Halîl. Arts›n eksilmesin,taﬂs›n dökülmesin.On iki
imam, on dört ma’sûm-› pâk, H›z›r aleyhi’s-selâm ganîyetli¤i direkât› gelsin.Nûr-› Nebi, Kerem-i Ali,pîrimiz Hünkâr Hâc› Bektâﬂ Veli efendimizin himmeti bu sofraya üzerimize hâz›r nâz›r
ola.Lokma hakk›, cömertler demi,Bal›m
Sultan Efendimizin demine hû.(Tomar-›
Bektâﬂiyân, V.7a)
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II
Bism-i ﬂah Allâh Allâh. Bu gitti ganisi gele. Hak, Muhammed, Ali berekât›n› vere. Yiyip yedirenlere piﬂirip kotaranlara nûr-› iman ve aﬂk u ﬂevk ola.
Gitti¤i yerler gam ve gussa görmeye.
Hizmet sahipleri hizmetlerinden ﬂefaat
bula.Lokman hakk›na, evliya keremine,
cömertler cemine, gerçek erenler demine, Allâh eyvallâh, hû dost. Bizden evvel
yaran yiyen rahmetli a¤alar›m›z›n ruhlar› için, cümle misafirlerimizin ruhlar›
için, Allâh r›zas› için, El-Fatiha. (Özkan,
2002, 71)
III.
Biz yedik Allâh art›rs›n
H›z›r parma¤›n› bat›rs›n (5)
IV.
Arts›n eksilmesin
Taﬂs›n dökülmesin (6)
V.
Bismilli Rahîm
Euzü bit tavﬂan eti
Ve’l-kaz eti ve’l-kuzi
Ekmek ellezine hum ma-et
Mine’l-kadayif
Allâhüme lena
Getir lahna, götür lahna
Zira zü¤ürtlük çok fena
Âmin ve’l-hamdü lillâhi Rabbü’lâlemin.(7)
VI
Yarabbi ﬂükürün
Evi y›k›ls›n Bekirin
Bir tas çorba getirin
Yemezsem yüzüme tükürün (8)
VII
Elhamdülillâhi ﬁâkirin
Karn› doydu fakirin
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Daha varsa getirin
Yemezsem yüzüme tükürün
Amin ecma’in (7)
VIII
Elhamdü lillâhi ﬂükürün
Bir o¤lu olmuﬂ Çak›r›n
Tad› kaçm›ﬂ ﬂekerin
Alaca¤›m varsa getirin
Borcum varsa, helâl ü hoﬂ olsun döne döne
Alaman ovas›, saksa¤an yuvas›
Budur bu sofran›n duas›
Rizâ’en-lillâhi
vâdôdu
(Boratav,1969, 144)
IX
Elham edik,sofra gedik
Ne yedik ne yemedik
Ev sahibi ars›z imiﬂ
Daha getir diyemedik
tav,1969, 144)

(Bora-

X
Aﬂa¤›da leylek yukar›da yuvas›
Böyle yeme¤in böyle olur duas› (9)
XI
Karaman ovas› leylek yuvas›
Bu sofran›n bu kadar olur duas›
(10)
XII
Yedik içtik Allâh art›ra
Sofray› kuran kald›ra (11)

XIV
Amin dedik
Dili düdük
Bunu bulduk
Bunu yedik
Daha olsa
Daha yerdik (Tekerleme)
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