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Öz 

Kült;içerisinde inanma, tapınma ve kutsal varlıklara saygı içerir. Animizm ise her şeyde bir ruh bulunduğu 
inancına dayanır. Animizme göre sadece insanda değil, her şeyde bir ruh vardır. İye inancı da temelinde 
animizmi barındırır. İye inancında tabiattaki unsurlara kutsallık verme düşüncesi yatar ve bu sebeple doğadaki 
her bir unsura (ağaç, sağ, su, orman, dağ…) bir kutsallık yüklenmiştir. Su kültü de bu inanca bağlı olarak 
gelişmiştir. İnsanoğlu yaşamın devamını sağlayan, canlılara hayat veren suya daima önem vermiştir. Suyun 
olmadığı bir hayatın mümkün olamayacağını anlayan insanoğlu onu kutsal görmüş ve ona olağanüstü özellikler 
vermiştir. Eski Türklerde tabiatta gizli güçlerin olduğuna inanılmıştır ve bu inanca bağlı olarak suyun da bir iyesi 
ve sahibi olduğu düşünülmüştür. Sovyet dönemi Kırgız Edebiyatı bilim dünyasında sıklıkla çalışılan bir konu 
olmuştur ancak Sovyet Dönemi sonrası Kırgız Edebiyatı (bağımsızlık sonrası dönem) üzerinde pek 
durulmamıştır. Bu bildiride bağımsızlık sonrasında (1991’den sonra) Kırgızistan’da en çok okunan ve bilinen 
bazı kadın yazarların kaleme aldıkları eserlerine yansıyan su kültü üzerinde durulacaktır. Eserlere yansıyan su 
kültünden önce Türk kültürü içerisinde su, su kültü, suyla ilgili ritüeller ve uygulamalara yer verildikten sonra 
eserlerdeki örneklerden hareketle Kırgız kültüründeki su kültü hakkında bilgi verilecek ve Kırgız kültürü 
içerisinde su kültünün sahip olduğu anlamlara değinilecektir. 
  Anahtar Kelimeler: Su, kült, Kırgız, kültür, bağımsızlık sonrası, Kırgız edebiyatı, kadın yazarlar. 
                                  

Abstract 
A cult includes respect with belief and worshiping to sacred entities. Animism is the belief that every single 
thing has a spirit. In animism, not only humans, but every being has a spirit. Belief in iye (owner) is also founded 
on animism. This belief includes the thought of giving a spirit to the components of nature, which attributes 
sacredness to trees, water, forests and mountains. The cult of water also developed in connection with this belief. 
Humans have always considered water important because it maintains life, and keeps living things alive. They 
comprehended that life without water is not possible, which made them accept water as sacred and attribute 
supernatural qualities to it. The ancient Turks believed that nature had secret powers, and this belief led them to 
think that water had an iye (owner) as well. Kyrgyz literature under Soviet rule is a common subject of study in 
the science world. However, post-Soviet Kyrgyz literature (post-independence in 1991) has not been an area of 
focus. This presentation will mainly examine the cult of the water’s reflection in the post-independence works of 
some of the most commonly read and well known female Kyrgyz authors. First, the presentation will provide 
information about water, the water cult, and practices and rituals related to water in Turkic culture. Then, some 
information will be given about the water cult in Kyrgyz culture based on the examples in the works, and the 
meanings held by the water cult in Kyrgyz culture will be described. 

Keywords: Water, cult, Kyrgyz, culture,  post independence, Kyrgyz literature, female Kyrgyz authors. 

Giriş 

İnsan, var olan çevreden kendince düzenli bir dünya kurmaya çalışır ve bu sebeple dünyada 
meydana gelen her olay onu derinden etkiler ve dikkatini çeker (Korkmaz, 1998: 91). Su da insanın 
düzen kurmaya çalıştığı dünyada, dikkat çeken bir öge olmuştur. Bunun sonucunda da hangi kültür ve 
medeniyette olursa olsun su çevresinde bir kült oluştuğu görülmüştür.  Kült; insanların inanç ve 
bağlılıkla yüce saydıkları varlıklara, kutsal saydıkları hayvanlara, bitkilere, güneş, ay, yıldız, su, ateş, 
taş gibi unsurlara karşı çeşitli davranışlarda bulunması durumudur (Çobanoğlu, 1993: 288). Su 
çevresinde şekillenen bu inanışta suyun hayat ve canlılığın devamı için önemli oluşunun etkisi 
büyüktür.  Su ile tabiat ve insan, kısacası tüm canlılar varlıklarını sürdürürler. Bu sebeple olsa gerek 
pek çok farklı inançta ve farklı kültürde suya çeşitli anlamlar verilmişhatta kutsallık atfedilmiştir. 
Budist inanışta, Hristiyanlık’ta, Hindularda suya farklı anlamlar yüklenmiş ve hepsinde de suyun 
temizleyici ve arındırıcı özelliği üzerinde durulmuştur (Akman, 2002: 2-3). Her dinde yaradılışın 



temelindeki aslî unsur olarak su görülmüş ve evrensel bir sembol olarak hayat, sonsuzluk, yenilenme, 
iyileşme, temizlenme, doğurganlık ve kutsallık özellikleriyle ilişkilendirilmiştir (Gürkan,  2009:  440). 

Hem Türk mitolojisinde hem de pek çok millete ait mitolojik anlatılarda su ile karşılaşılır. Hint 
mitolojisinde, Mısır, Aztek, İnka, Ural-Altay, Güney Asya ve Kuzey Amerika’nın yerli kültürlerine ait 
yaratılış destanlarında da su bulunmaktadır (Gürkan, 2009: 440). Bu destanlardaki ortak nokta her şeyden 
önce suyun var olmasıdır. Farklı kültürlere ait bu anlatılarda bir karışıklık ortamı ve bu karışıklığın 
ortasında da su vardır. Türk mitolojisine bakıldığında da sıklıkla su ile karşılaşılır. Suyun her şeyden önce 
var olduğu anlatılardan anlaşılır. Altay Yaratılış Destanı’nda dünyanın uçsuz bucaksız sudan ibaret olduğu 
söylenmekte ve bu sonsuz suyun üzerinde sürekli uçan Tanrı’nın bile konabileceği bir kara parçası 
olmadığı belirtilmektedir (Akman, 2002: 4). Çeşitli Türk masallarında ve destanlarında da su perisi vardır. 
Dede Korkut destanlarında Korkut Ata suyun üzerinde ölümü beklemektedir. Yine Dede Korkut 
destanında Salur Kazan su ile konuşmaktadır. Köroğlu destanında da Köroğlu’nun atının soyu sudan çıkan 
bir ata dayanmaktadır. 

İslamiyet’te de su önemlidir ve farklı anlamlara sahiptir. Su anlamına gelen Arapça ma  “ءَما” 
kelimesi Kuran- Kerim’de altmış üç ayette geçmektedir ve suyun şekilleri olan yağmur, nehir, pınar, deniz 
gibi şekillerinden de sıklıkla bahsedilmektedir (Günay, 2009: 432-437). Kuran- ı Kerim’de sudan abdest 
almak için temizlik aracı, hayatın kaynağı ve yaratılışın başlangıcı olduğu şeklinde bahsedilir (Günay, 
2009: 432).Kuran-ı Kerim’de geçen Enbiya, Nur ve Furkan surelerinde Allah’ın insanı ve bütün canlıları 
sudan yarattığı söylenmektedir. Enbiya suresinde “İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, 
onları birbirinden kopardığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de 
inanmazlar mı?”(Karaman vd. , 2004: 312), Nur suresinde “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan 
kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür… Allah dilediğini 
yaratır; şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.”(Karaman vd. , 2004: 346), Furkan suresinde “ Sudan (meniden) 
bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet (kan ve evlilik bağından doğan) yakınlığa dönüştüren O’dur. 
Rabbinin her şeye gücü yeter.” denmektedir (Karaman vd. , 2004: 355). 

İslamiyet’e göre su insanlığın ortak malıdır ve bu sebeple azizdir. Müslümanlıktaki suya bakış hem 
bu dünyayla hem de ahiretle ilgilidir. Çünkü Müslümanlıkta Kevser suyunun1 ve Selsebîlin2 müminlere bir 
mükâfat şeklinde sunulacağına inanılır (Pala, 2009: 442). 

İnsanlar tarafından suya atfedilen kutsallıktan dolayı çeşitli kültürler çevresinde su ile ilgili farklı 
inanışlar ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Türkler İslamiyet öncesinde de İslamiyet sonrasında da suya ayrı 
bir önem ve değer vermişlerdir.  Türk kültürü içerisinde de su ve su çevresinde gelişmiş çeşitli inanışları ve 
ritüelleri görmek mümkündür. Bahaeddin Ögel’e göre su, Türk geleneklerinin köklerini tutan en büyük 
temeldir (Ögel, 1999: 315). Su, tarih boyunca kurulmuş pek çok Türk devleti tarafından da kutsal 
sayılmıştır. Hunlar zamanında suyun kutsal olarak görüldüğüne dair bilgiler bulunmaktadır. Hunların sulara 
ve ağaçlara kurban sundukları söylenir(Çobanoğlu, 1993: 289).Ayrıca Hunların elbiselerini üzerlerinde 
parça parça oluncaya kadar giydikleri ve yıkamadıkları da çeşitli kaynaklarda geçmekte ve bu durum kimi 
araştırmacılarca su kültü ile ilişkilendirilmektedir. (Çobanoğlu, 1993: 290).Şu bir gerçektir ki tarih boyunca 
Türkler sadece suya değil kendilerine hayat veren dağlara, topraklara da saygı ile bakmışlardır (Ögel, 1999: 
322).Eski Türklerde suya Tanrı tarafından gönderilmiş anlamına gelen “ıduk” kelimesi söylenmiştir (Ögel, 
1999: 327). Suya verilen kutsallığın bir sonucu olarak da Türk gelenekleri içerisinde suya dualar edildiği, 
suyu kirletmemeye özen gösterildiği ve hatta yılın belli dönemlerinde ona kurbanlar sunulduğu, su üzerine 
yeminler edildiği ve kıyısında sabahlanarak ondan çocuk istendiği de görülmüştür.  

Suyun Türk kültürü içerisinde ayrı bir önem ve anlam kazanmasını iki sebeple ele almak mümkündür. 
Türkler suya: 

1. Yaşayışları sebebiyle 

2. İnanışları sebebiyle      

önem vermişlerdir. 

                                                           
1Cennette bir havuzun adı. 
2Cennette bulunan pınar, su kaynağı. 



1. Yaşayışları Sebebiyle:  Hayvancılığa dayalı yaşam şeklinde tabiatın her zaman yeşil kalabilmesi 
ve tabiattan da hayvanların yararlanabilmesi için insan her zaman suya muhtaç olmuştur. Yani su 
insanın yaşamının devamı için birincil ihtiyacıdır. 

2.   İnanışları Sebebiyle: Eski Türk inanç sistemi içerisinde pek unsuru barındırmaktadır. Bu inanç 
sistemi içerisinde: 

a. Gök Tanrı 

b. Yer-Su 

c. Atalar Kültü 

d. Evrenin Yaratılışı 

e. Dünyanın Sonu 

f. İbadetler    

yer almaktadır (Güngör, 2007:1).     

Su ile ilgili inanışların Türk kültürü içerisinde şekillenmesinde Eski Türk inanç sisteminde yer alan Yer- Su 
inanışının etkisi bulunmaktadır. Bahaeddin Ögel’e göre su çevresinde şekillenen inanışın temelleri 
Türklerde çok eskiden beri var olan Yer-Su inanışına ve anlayışına dayanmaktadır (Ögel, 1999: 326). 
Göktürk Yazıtlarında geçen “Türk milletim suyundan ayrılmazsan, Türk milleti kendin iyilik 
göreceksin.”(Ergin, 2001: 63-64) ifadesi de bu inanışı yansıtmaktadır. Yer-Su inanışına göre yer ve su 
ruhları vardır. Bu inanışta dağların, suların ağaçların, ormanların, taşların hepsinin bir ruhu bulunmaktadır 
(İnan, 2000: 50). Yer-Su inancının temelini oluşturan her şeyde bir ruh olduğu inanışı Türk kültürü 
içerisinde su kültünün oluşmasına bir zemin hazırlamıştır. Kült, beraberinde bir ritüeli gerektiren bir inanış 
ve tapınış olarak tanımlanabilir (Akman, 2002:1). Su kültü de Türk kültürü ve tarihi içerisinde hem yaşam 
şekli hem de inanış unsurları doğrultusunda şekillenmiş ve Türk dünyasında varlığını uygulanış açısından 
değişiklik gösterse bile anlam ve özü itibariyle sürdürmeye devam ettirmiştir. Bugün coğrafya olarak 
birbirinden uzakta olan Türk dünyasında su ile ilgili benzer inanışlara ve uygulamalara rastlamak oldukça 
şaşırtıcıdır. 

Suyun Türk kültüründe kutsal olarak sayılmasında Yer-Su inancının yanı sıra şamanizmin etkisini de 
saymak doğru olacaktır. Şamanizm içerisinde yer alan animizm yani her şeyde bir ruh olduğu inancı, suyun 
da bir koruyucu ruhu olduğu(iyesi)  inanışını beraberinde getirmiştir. Türk kültürü içerisinde yer alan su 
kültü hem Eski Türklerdeki Yer-Su inancının hem de Şamanizmin bir birleşimi olarak açıklanabilir. 

Kırgız Kültüründe Su Kültü 

Kırgızlar çok eski zamanlardan beri suya ayrı bir önem vermişlerdir. Kırgızlardaki inanışa göre suda 
kerametve onu koruyan bir sahip vardır. Bu sebeple Kırgız halkı suya karşı dikkatli ve saygılı davranmıştır. 
Kırgız atasözleri içerisinde geçen “Suu sıylagan zor bolor, suu kordogon kor bolor.”,( Suya saygı 
gösterenyükselir, suyu hor gören hor görülür.) “Suu- ömür bulagı”( Su hayat kaynağı), “Appak bolson 
kuuday bol, taza bolson suuday bol”( Bembeyaz olacaksan kuğu gibi ol, temiz olacaksan su gibi ol) 
şeklindeki atasözleri ile yaşlıların gençler için söyledikleri “Agın suuday ömürün uzun bolsun”( Akan su 
gibi ömrün uzun olsun) alkışı da Kırgız kültürü içerisinde suya verilen önemi gösterir niteliktedir. Ayrıca 
Kırgız halk hekimlerinin dualarının sonuna ekledikleri “ Suunun eesi Sulayman3”( Suyun iyesi 
Süleyman),“Suu başında Sulayman”( Su başında Süeyman),“Suunun eesi Sulayman, menden emes 
Kudaydan”( Suyun iyesi Süleyman, benden değil Allah’tan) (Alışbaev, 2015: 10) şeklindeki ifadeleri de 
Kırgız kültürü içerisinde suya verilen önemi gösteren diğer örneklerdendir. Kırgız halk kültürü içerisinde su 
kültüyle ilgili olarak ab-ı hayat inanışıyla da karşılaşılır. Kırgız halkı arasında ab- ı hayat suyu ile ilgili pek 
çok anlatı bulunmaktadır. Bu anlatılardan biri de Manas Destanında geçmektedir. Destana göre Semetey ak 
şumkarını4 bir ördek avlaması için gönderir. Ak şumkar da bir ördek avlar ancak bu ördek ölümsüzlük 
suyundan içmiştir. Avlanan bu ördeğin etinden Bakay, Semetey, Kanıkey, Ayçürök her birlikte yer. Halk 
arasında bu sebeple onların ölümsüzlük kazandıkları ve uzun süre yaşadıkları, daha sonra hepsinin sırra 

                                                           
3 Kırgız kültürüne göre suyun koruyucusu. 
4 Doğan. 



karıştığı da söylenmektedir. Hatta büyük Manasçıların Manas söylemeye başlamalarının da bu sırra karışan 
kişileri rüyalarında görmeleriyle başladığına inanılmaktadır (Alışbaev, 2015: 11).  Yine Manas Destanında 
Manas’ın babası Cakıp Han, Manas dünyaya gelmeden önce bir erkek çocuk sahibi olamamasının suçunu 
eşinde arar ve destanda Cakıp Han karısının şifalı sularda gecelemediğinden şikâyet etmektedir (Yıldız, 
1995: 235).  
Kırgız Kültüründe Suyla İlgili Ritüeller ve Uygulamalar 
Kırgız halk kültüründe pek çok uygulamada, inanç ve ritüelde suyu görmek mümkündür. Bunları 
sıralayacak olursak:  

1. Su Çevirme - Su Saçma: Kırgızlarda su alıp götürsün diye dilek dileyip hasta ya da korkmuş kişinin 
başının etrafında su çevrilen ve su saçılan bir gelenek bulunmaktadır. Böylece Kırgızlar, çevrilen ve saçılan 
su ile hastalıkların ve belaların yok olacağına inanırlar. 

2.Suya Rüya Anlatma:Kırgızlar kötü bir rüya gördüklerinde rüyalarını hiç kimseye anlatmayıp sadece 
suya anlatırlar (Alışbaev, 2015: 10). Bunu yaparken de “Akkan su menen ketsin.”( Akan su ile gitsin) 
derler. 

3. Kırk Çıkarma Ritüeli:Kırgızlarda doğumla ilgili ritüellerden biri olan kırk çıkarma âdetinde su 
kullanılır. Bu suya dualar eşliğinde kırk kaşık su eklenir ve bebek bu suyla yıkanır (Muzeyeva vd. , 2008: 
116). Bu ritüel sırasında bebeğe şu dua okunur: 

“Кырк атаӊдын жөрөлгөсү  Kırk atanın âdeti 

Ата-енеӊдин өбөлгөсү.   Baba ve annenin hediyesi. 

Кырк уруу кыргыз ичкен суу,   Kırk Kırgız boyunun içtiği su, 

Кырк атабыз кечкен суу.  Kırk atamızın geçtiği su.  

Кырк ашууну ашкан суу.  Kırk geçidi aşan su. 

Кырк томолонуп келген суу.  Kırk (kez) toplanıp akan su. 

Кыр таштарды кырккан суу,   Dağ taşlarını kesip alan su, 

Кызыр атам таткан суу.   Hızır Atamın içtiği su.  

Суудай таза бол,    Su gizi taze ol, 

Нурдай сулуу бол.    Işık gibi güzel ol. 

Оомийин!”     Amin!(Akmataliyev vd. , 2003: 302). 

4.Kurşun Dökme: Kırgızlarda nazar değmemesi için kurşun dökme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem 
sırasında kurşun eritilir ve suya bırakılır. Suyun içinde şekillenen kurşun da çocuğun üzerine iliştirilir 
(Akmataliyev, 2010: 26).Suyun temizleyici özelliği ile nazarın yok olacağına inanılır. 

5. Dualı Suyu İçme: Kırgız kültürü içerisinde mollalar tarafından suya dualar okunduğu ve dua okunan bu 
suyun içildikten sonra insana ferahlık ve sağlık vereceğine inanılır. Bu dualı su ile çocuğu olmayanın 
çocuğu olacağına, içinde bulunulan zorluk, sıkıntı ve beladan kurtulacağına inanılır. 

6. Şifalı Sular: Kırgızlar suyun hastalık giderici özelliği olduğuna da inanırlar. Günümüzde Ceti- Ögüz, 
Calalabad, Ak-suu, Kara-Şoro, Cırgalan, Boz-Uçuk, Bar-Bulak, Isık-köl gibi yerlerin bu özelliğe sahip 
olduğuna inanılır (Alışbaev, 2015: 10). 

7. Sudan Geçerken Dua Okuma: Göçebe yaşam şeklinde atsız şekilde göç eden yaya olan kişiyi sudan 
geçirmek önemli bir görevdir. Göçebe hayatta insanın karşısına nehirler, ırmaklar çıkabilir. Bu sulardan sağ 
salim geçmek için Kırgız kültürü içerisinde şekillenmiş; su geçerken söylenen dualar ortaya çıkmıştır. Bu 
dualarda akan sulardan sağ salim bir şekilde Allah’ın izni ile geçmek dilenmektedir. Sudan geçerken edilen 
bir dua şu şekildedir: 

Агынды катуу дайрадан,  Akımı güçlü nehirden, 

Жараткан өзү колдосун.  Yaradanın kendisi korusun. 

Сууичинде жетелеп,   Su içine ulaştığında, 



Илияс  пирим жолдошум.  İlyas pirim yoldaşım. 

Шашылбай солгункечиргин,  Acele etmeden sakince geçirsin, 

Шайтаннаадан жоголсун.  Şeytan ahmak kaybolsun. 

Жаапирлерим, шар суудан,  Yağmur pirlerim çağlayan sudan, 

Чымын  жанды колдогун   Bu küçük canı korusun. 

(Akmataliev vd. , 2003: 375). 

Bir diğer duada ise: 

Агымды катуу дайрадан,  Akımı güçlü nehirden, 

Алла Таала колдосун.  Allah Taala korusun. 

Суукечкенде жетелеп,   Su geçmeye ulaştığında, 

Сулайманболсун жолдошун.  Süleyman olsun yoldaşın. 

Шаштыраалбай кыйналып,  Acele etmeden hareket edip, 

Шайтан шашып оӊбосун.  Şeytan acele edip işe karışmasın. 

Сулаймандан  кагажып,  Süleyman’dan ürküp, 

Чөлгө  качып жоголсун.  Çöle kaçıp kaybolsun. 

Оомийин!    Amin! 

(Akmataliev vd. , 2003: 375). 

8. Ele Su Koyma Âdeti: Kırgızlarda eve gelen konuğun ya da evdeki büyüklerin eline su koyma âdeti 
bulunmaktadır. Bu görev evdeki en küçük bireye düşmektedir. Kırgızlar bu gelenek ile çocuğun küçük 
yaşından itibaren ailesi, halkı için bir işyapma, hizmet etme terbiyesini geliştirmeyi amaç 
edinmiştir(Akmataliev, 2003: 245). Evin en küçük bireyi böylece büyüklerinden iyi dilekler ve dualar almış 
olur.  Konuklar ya da evin büyükleri su koyan çocuğa  “Çok yaşa, Bahtlı ol, büyük kişi ol, Allah korusun, 
Hiçbir şeyden eksik olma, Büyük adam ol…” gibi iyi dileklerde bulunur (Akmataliev vd. , 2003: 375). 

Ele su koyan gence söylenen bir dua şu şekildedir: 

Жорткондо жолуӊболсун,   Koştuğunda yolun olsun, 

Калтаӊа дилде толсун.   Torban altın dolsun. 

Бирэмес жылда толсун,   Bir kere değil her yıl dolsun. 

Өмүр жашыӊ узак болсун.   Ömrün uzun olsun. 

Катарданозгон эрен бол,   Tehlikeden uzak eren ol, 

Көп түбүндөй тереӊ бол.   Çok köklü derin ol. 

Сынай калса, кулак сал,   Sınandığında, dinle, 

Мактай калса, кереӊ бол.   Övüldüğünde sağır ol. 

Ооомийин! (Akmataliev vd. , 2003: 248). Amin! 

Ele suya koyan genç kıza söylenen bir başka dua da şöyledir: 

Колума суу куйган кызым,    Elime su koyan kızım, 

жүзүӊ  суудай тунук болсун.   Yüzün su gibi duru olsun. 

Нээтиӊсуудай таза болсун.   Niyetin su gibi temiz olsun. 

Өмүрүӊсуудай узун болсун.   Ömrün su gibi uzun olsun. 



Олоӊдой кара чачыӊа,    Olong5 gibi uzun siyah saçına 

Оролсун дөөлөт башыӊа.   Devlet konsun başına. 

Чылбырдай кара чачыӊа,   Dizgin gibi kara saçına, 

Чырмалсындөөлөт башына,   Devlet konsun başına, 

Максатыӊажетип,    Amacına ulaşıp, 

Бактылуу бол, айланайын.   Mutlu ol, kurban olduğum. 

Жигиттинсымбатына ээ бол,   Yiğidin endamına sahip ol, 

Карылардынурматына ээ бол.   Yaşlıların hürmetine sahip ol. 

Оомийин!” (Akmataliev vd. , 2003: 248). Amin! 

9. ZemzemSuyu6: Zemzem suyuyla ilgili inanışı da Kırgızlardaki su kültü çevresinde ele almak 
mümkündür. Zemzem suyu,  anlam olarak bol ve akıcı olma, Cebrail’in konuşma sesi, akarken çıkardığı 
ses, şimşek sesi, nerden geldiği belli olmayan ses anlamlarındaki zemzem kelimesi ile arasında bir ilişki 
kurularak verilmiştir. Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, uzun arayışlardan sonra İsmail’i bıraktığı yerde suyun 
kaynağından fışkırarak aktığını görünce “Yavaş yavaş ak, dur!” demesi veya etrafa yayılmaması için 
çevresini kumla çevirmesinden dolayı bu adı aldığı da ileri sürülmüştür (Küçükaşçı, 2013: 242).Kırgızlarda 
Mekke’ye gidenler zemzemin her türlü rahatsızlığa iyi geldiğine inanarak bu sudan içerler (Karataev ve 
Eraliyev, 2005: 119).  

Bağımsızlık Sonrası Kırgız Kadın Yazarların Eserlerinde Su Kültü 

Kırgız kültürü içerisinde su kültü etrafında şekillenen bazı uygulama ve inançların geçmişten 
günümüze kadar uzandığını bağımsızlık sonrası eser veren Kırgız kadın yazarların eserlerinden de anlamak 
mümkündür.Bağımsızlık sonrasında Kırgızistan’da eser veren ve tanınan kadın yazarlardan Zülfira 
Asılbekova’ya ait Çatıraş Tagdırlar(Çatırdayan Alınyazıları)ve Adaşkan Bakıt(Değişen Baht); Roza 
Kenceşova’ya ait Keçir Meni, Adaşkam, Emi Sen Dep Casaysınçı? (Affet Beni,Şimdi Sen Deyip Yaşıyor 
musun?) ;Sagın Akmatbekova’ya ait Küügümdögü Küü(Alacakaranlığımdaki Melodi); Kunduz 
Aytkuluyeva’ya ait Öçpögön Ümüt(Bitmeyen Ümit); Cıpara İsabayeva’ya ait Adaşkandar 1(Yoldan 
Çıkanlar 1) ve Adaşkandar2(Yoldan Çıkanlar 2)ile Tagdır Cana Sıykır(Kader ve Haykırış)adındaki eserler 
Kırgız kültüründeki su kültü açısından değerlendirilmiştir.Bağımsızlık sonrasında kaleme alınmış söz 
konusu eserlerde:  

1. Bela, felaket gitsin diye başın etrafında su çevirme uygulaması bağımsızlık sonrası 
eserlerde de görülür. Suyun arındırıcılık ve temizleyicilik özelliği bu uygulamada kendini gösterir. 
Tüm örneklerde su ile kötülüklerin, hastalıkların giderileceğine inanılır. Örneğin: Hastaneden çıkan 
hasta eve girmeden önce hastanın başının etrafında su dolu bir kap çevrilir, bunu yaparken de 
dilekler dilenir. Özellikle bu uygulamayı annelerin, kadınların, ninelerin; çocukları ve torunları için 
yaptıkları görülür: 

“Үйгө киргизбей башынан суу айлантып, “баладагы балакеттин баары кетсин, мээнетинер 
жансын, айланып кагылып кетейин, силердин астынарда биз кетели” деп чон апаларыбыз ырым 
кылып, Дастанга ак жол каалоо менен үйгө киргизишти.”(ÇT: 40)  

Eve girmeden başının üstünde su çevirip “Çocuktaki tüm belâların hepsi gitsin” acısı bitsin; kurban olayım, 
sizlerden önce biz gidelim.” diyerek ninelerimiz efsun yapıp Destan’a iyilikler dileyip eve girdiler. 

                                                           
5Eğer kaşına takılan toka. 
6Rivayete göre Hz. İbrâhim’in kendilerine bıraktığı az miktardakisu ve erzağın tükenmesi üzerine  ıssız Mekke 
vadisinde oğlu İsmâil’in susuzluktan ölmesinden endişe eden Hâcer, Safâ ile Merve tepeleri arasında su aramaya 
başlamış, gidiş gelişlerinin sayısı yediye ulaştığında Merve tepesinde iken oğlunu bıraktığı yerden bir ses işiterek 
Cebrâil tarafından kazılan topraktan su kaynadığını fark etmiştir. Çıkan su ile İsmâil’in oynadığını görmüş ve suyun 
önünü keserek bir gölcük oluşturmaya çalışmıştır. Kur’an’da “ekin bitmeyen bir vadi” olarak nitelenen çorak Mekke 
vadisinde kendilerine su ihsan ettiği için Allah’a şükreden Hâcer, avucu ile suyu kabına doldururken aynı zamanda 
etrafını çevirmeye uğraşmıştır. (Küçükaşçı, 2013: 242). 



“Короого машине киргенде көзүнө жаш алган апасы колуна суу коюлган чыны алып чыгып, 
баланын башынан тегеретип, жалынып-жалбарып үйүнө киргизди.” (ÖÜ: 25)  

Avluya araba girince ağlamaya başlayan annesi su kabını eline alıp çıktı, çocuğun kafasının etrafında 
çevirip, dualar ede ede evine girdi. 

“Мен ошол күнү, еӊ биринчи жолу өзүмдү бала сезип, эӊ биринчи жолу өзүмдү бактылуу 
сезгемин!Адегенде башымдан суу тегеретип чачып, колума бир чөйчөк айран, бир сындырым нан 
берип…” (TCS: 33)  

Ben o gün kendimi ilk kez çocuk hissettim, ilk kez kendimi şanslı hissettim! Hemen başımın etrafında su 
dolaştırarak saçıp, elime bir küçük bir çanak ayran, bir parça da ekmek verip… 

“Бар балакет, саат-кырсык ушуну менен чыгып кетсин!”-деп арча түтөтүп үйдү аластап, 
айткандай эле түш оой кыздарды босогодон тосуп алды да: 

-Бардык азап-тозогуӊар ушуну менен кетсин, айланайындар!Кудайым бар экен!.. Кудай буюрса, 
энеӊер да жакшы!Кечээ барып келдим, өгүнү өөдүк-сөөдүк сүйлөп, киши тааныбай атты эле, эми 
эс-акылына кадимкисиндей келип, сакайып калыптыр!Жан-алы калбай силерди сурап атпайбы!.. -
деп кыздардын башынан суу тегеретип чачып, барпаландап атты.” (A1: 156) 

“Bela, felâket varsa şimdi çıkıp gitsin!” -diye kayın ağacı tütsüleyip, evi alazlayıp, söylediği gibi öğleden 
sonra kızları kapıda karşıladı da:  

-Bütün acılar bununla birlikte gitsin, kurban olduklarım! Allahım var! Allah izin ederse, anneler de iyi! 
Akşam gidip geldim, geçen gün anlamsız anlamsız konuşarak, kimseyi tanımaz hâldeydi, şimdi de aklı 
eskisi gibi gelmiş, iyileşmiş! Hâli kalmamış hâlde sizi sordu! Diye kızların başında su gezdirip, saçıp 
kekeledi. 

“Енеден кийин төркүн жок, эрден кийин урмат жок” дейт, андан болсо, бечараны үйгө чыгарып 
келип, башынан суу тегеретип, көйнөк-жоолук кийгизип, ырымдап койсокпу?” (A2: 108)  

Anne ölünce annenin hiçbir akrabası kalmaz, eş ölünce de eşten başka sana kimse değer vermez.” derler, 
ondan sonra zavallıyı eve çıkarıp gelip, başında su dolaştırıp, gömlek, başörtüsü giydirip bunun gibi 
âdetleri yerine mi getirsek? 

Bu uygulamada su dolu kap, kişinin başının etrafında çevrilirken iyi dilekler dilenmekte, kötülüklerin ve 
hastalıkların tekrar kişiye gelmemesi istenmektedir. Daha sonra bazı örneklerde de suyun dualar ve dilekler 
sonrasında saçı şeklinde etrafa saçıldığı görülür. Örneklerde başın etrafında su çevirme uygulamasının 
kadınlar tarafından yerine getiriliyor olması da dikkat çekicidir. Kadın, toplumda ailesinden özellikle 
çocuklarından sorumlu kişi olarak kabul edilir, o zaman bu uygulama ile kadın toplumsal rolünü yerine 
getirerek çocuklarını, torunlarını, ailesini kötülüklerden, hastalıklardan ve sıkıntılardan koruyan kişi 
olduğunu bir kez daha göstermiş olur. 

1. Kırgız kültüründe suyun, akan nehirlerin, su kenarlarının, göllerin kerametli yerler olduğu 
düşünülür; onlara dua edilince veya onlara sığınınca, onlarla yüz yıkanınca her şeyin iyi olacağına 
ya da insanın sudan şifa bulacağına inanılır. Kırgız halk kültüründeki su kenarlarının kerametli 
yerler olduğu inanışına, bağımsızlık sonrası söz konusu eserlerde de rastlanmıştır. 

Çocuklarını genç yaşta kaybeden bir anne çocuklarını kaybetmenin verdiği üzüntüyle konuşurken 
konuşmasında Isık Göl için kerametli göl demektedir. Bu da Kırgız kadınının suya atfettiği kutsallığı gözler 
önüne sermektedir: 

“-Касымда эмнеге адаттан башкача өзөлөнүп ыйладым экен. Оо, өмүрү кыска шордуу балдарым! 
Айланайын кетейин Эрланым ай! Эколог деген кесиптин ээси болом дечү элеӊ го. Окууну бүткөндө 
керемет ыйык көлүмдү өз-жаттар киринүүчү жайга айлантпай, аны кантип багышты, 
сакташты үйрөнүп, Кыргызстанымды баккандай багам дечү элеӊ го. Кантейин каралдым, ошол 
асыл тилегиӊе жетпей калдыӊ. Таалайсызым. Кантем, кантем эми. 

Сөөгүӊ чирип жер менен жер болдуӊбу, Касымым?! Же сен да кайгыдан эзилип бүттүн бекен. 
Балдарыӊ убактылуу келгин куштай келип, кайра ич күйдүрүп кете берди. Колдогонуӊ кана. 
Гүлмираӊды айыктыра албай кыйналуудамын Касым. Балдарыбыз чоӊоюп, эл керегине жасап, 



Касым менен Асылкандын уул-кыздары деп зоболобузду бийик көтөрөт деп жакшы тилек жакшы 
максаттар менен кастарлап чоӊойподук беле. Ал тилек кана. Балдарымды канаттууга 
кактырбай тумлуктууга чокуттурбайм дечү элеӊ. Кана ал сөзүӊ?!- деп, Асылкан акыл токтотпой 
оюна келгени сүйлөп жатты.” (AB: 137, 138) 

-Kasım’da neden âdetten farklı feryât edip ağladım. Oy, ömrü kısa zavallı yavrularım! Kurban olayım 
Erlanım ay!. Ekolog olayım derdin ya. Okulunu bitirince kerametli kutsal gölümü, yerli-yabancı her kesin 
gireceği bir yere dönüştürtmeyip onu, nasıl özel bir yer hâline getireceğini, koruyacağını öğrenip, 
Kırgızistanıma baktığım gibi bakayım diyordu ya. Ne yapayım, umudum, o asil dileğine ulaşamadın. 
Talihsizim. Ne yapayım, ne edeyim şimdi.  

Naaşın çürüyüp toprağa karıştı mı, Kasım’ım? Yoksa sen de üzüntüden mi bittin. Çocukların geçici gelen 
göçmen kuşlar gibi gelip, tekrar içleri yakıp gidiverdiler. Koruyucun nerede? Gülmira’nı 
iyileştiremediğinden azaptayım Kasım. Çocuklarımız büyüyüp, hayatın gerektirdiklerini yapıp, Kasım ile 
Asılkan’ın oğlu ve kızları diye gururumuzu yükseltecek diye iyi dileklerle, güzel maksatlarla koruyup 
büyümedik mi. O dilekler hani nerede? Çocuklarımı kanatlıya kaktırmadan, gagalıya gagalattırmadan 
büyütürüm demez miydin? Hani nerede o sözün?! Diye, Asılkan hiç durmadan aklına gelenleri söyledi. 

Bu örnekte de akan bir suda yüz yıkanınca yapılan duaların, dilenen dileklerin gerçekleşeceğine 
inanılmaktadır.  

“Асылдын кымызы келгенче, булакка жүзүбүздү чайып келели. Тилеген тилекти аткарат дейт. 
Тилегибиз бирге болсун, ээ!”(KM: 63)  

Asıl’ın kımızı gelinceye kadar pınarda yüzümüzü kaynakta yıkayalım. Dileklerin yerine gelir. Dileğimiz bir 
olsun ya!  

“Касиеттү Ысык-Көлгө сыйынып, жайкысын айлап жүрүп, жерден кандай чыккан Ак-сууга, 
ваннага да түшүрдүк. Жигитин канаты болгон Камбар-Ата тукумунун касиети тиэр деп, 
Суусамырга барып, жайлоодо бир ай бээнин сүтүн бердик. Бассейиндерде түшүрүп, елдик 
дарыгерлердин айтуусу боюнча дары чөптүн тамырларын, жегенден кийин атын айтпайт дейт 
экен, ак дарынын (жыландын) шорпосун да бердик. Ен күчтүү деген молдонун эзилтмесин ичирдик, 
айла жок. Балабыздын дартына шыпаа болор бекен деп , даба издеп барган сон ошо баланын 
ооруп турганынан пайдаланып, акча табуу жолуна түшкөн пенделерди да жолуктурдук.”(TT: 21) 

Kutsal Isıkgöl’e sığınıp, yaz vakti gidip, yerden çıkan Ak Su’ya, suda banyoya da soktuk. Yiğitlerin kanadı 
olan Kambar-Ata neslinin şifası değer diye, Susamır’a gidip yaylada bir ay kısrağın sütünü verdik. 
Havuzlara sokup, halk hekimlerinin söylediklerinin doğrultusunda şifalı bitkilerin köklerini yedikten sonra 
adını bile bilmediğimiz ak ilacın (yılanın) çorbasını da verdik. En güçlü diye bilinen hocanın lokmasını 
yedirdik ama fayda yok. Çocuğumuzun derdine şifa olur mu ki diye, çare arayıp gittiğimiz vakit çocuğun 
hastalığından faydalanıp, para bulma yoluna düşen adamlara da rastladık. 

Suyun bir ruha sahip olduğu örneği de bağımsızlık sonrası eserlerde geçmektedir. Eserde geçen örneğe 
göre su, köknar ormanı ile konuşmaktadır: 

Суу, чымчык, карагай менен сүйлөшө берет. Жетимдин тиреги, бир Кудай! (KM: 96)  

Su, kuş, köknar ormanı ile konuşur. Yetimin tek dayanağı, bir Allah! 

Eserlerde akan suların gizemli yerler olduğu ve akan sularda meydana gelen garip olayların köyde 
yaşayanlarca anlaşılmaya çalışıldığı görülmektedir: 

“Бир жолу чачын өрүп отуруп, апасы айтып берген ушул жомок тырбыйган арык, кичине кыздын 
эсинен такыр кетпей, ес тарткан кезде деле түшүнө кире берчү…Баарынан да таӊ калганы, 
сайдын суусунун тээ жогору жактан татынакай агып келатып эле, булардын айылына аз 
калганда жер жутуп кеткендей жоголуп кеткени!Ес тарткандан тартып эле Алмаш ушул 
“табышмактын” жообун издей берүүчү. Суу бойлоп, улам кайра жогору барып, суунун агымы 
менен улам кайра ылдыйга жөнөчү. Кокус жаза тайып байкабай калбайын деп, суунун шарынан 
көзүн албай тирмийе тиктеп, тикилдеген боюнча келет эле. Бир убакта эле.. жок!Еми эле өзү 
менен келаткан суу дайынсыз жок болуп кетчү!” (TCS: 9, 10) 



Bir keresinde annesinin saçını örerken anlattığı bir hikâye küçük kızın aklından hiç gitmez, büyüyünce de 
rüyâsına da girerdi… Hepsinden daha da şaşırtıcı olanı suyun ta yukarısından küçücük akmasıydı, bunların 
köyüne gelinceye kadar da yer yutup gitmiş gibi suyun kaybolmasıydı! Yaşı büyüdükçe aklı erdikçe 
düşünüp Almaş bu bilmecenin cevabını bulamaya çalışırdı. Su boyunca tekrar yukarı gidip, suyun akımıyla 
birlikte gittikçe daha fazla tekrar aşağıya yönelirdi. Birdenbire yanlışlıkla gözden kaçırmayayım diye suyun 
akışından gözünü alamayarak bakıyor, gözünü dikip baktığı süre boyunca da geliyordu. Bir bakınca da 
yoktu! Şimdi kendisiyle birlikte gelen su şimdiyse ortadan sebepsiz kaybolmuş. 

2. Çok eski bir inanış olan hatta Manas Destanı’nda da geçen su kaynaklarına sığınıp çocuk 
sahibi olma inanışı bağımsızlık sonrası kaleme alınmış söz konusu eserlerde de görülür: 

“…атаӊ түш көрүптүр. Түшүндө бир аксакал карыя кирип:  

-Кайын журтуӊда ыйык булак бар. Ошого барып сыйынып, елдин батасын алсаӊар гана 
балаӊар токтойт, -деген экен.” (TCS: 17)  

… baban bir rüyâ görmüş. Rüyâsına yaşlı bir ihtiyar girip:  

-Eşinin yurdunda kutsal bir kaynak var. Oraya gidip, sığınıp, halkın dualarını alırsanız çocuklarınız ölmez 
demiş. 

4. Mollalarca suya dua edildiği suya üflendiği görülür: 

“…куран окуп коeлу деп келдик. Сууга деле окуп кете беребиз.” (AB: 49)  

…Kur’an okuyalım diye geldik. Suya da okuyup gidelim. 
5. Zemzem suyunun şifa verici özelliği olduğunu gösteren inanca eserlerde rastlanılmıştır: 

“Манас атанын күмбөзүнө, мазар дегендин баарына сыйындык. Кудайдан “келечегин түзөп, 
меэнетибизди кайтара көр” деп жалынабыз. “Өз дилинде кудайга чалынса жакшы болоор” деген 
үмүт менен атасы Дастанды мечитке алпарып, намаз окута баштады. Меккеге ажылыкка 
баргандар зам-зам суусун Дастанга арнап, атайлап ала келишкенин айтып беришти.”(ТТ: 22) 

6. Eserlerde su ile fala bakıldığı da görülür. Söz konusu eserlerde suya okunan dua 
sonucunda suda çeşitli dalgalanmalar meydana gelmekte ve fala bakan kişi suya bakarak olanı 
biteni anlatmaktadır. Bir eserde su ile bakılan fal sonucunda yapılan bir hırsızlık ortaya çıkarılmış 
ve suçlu bulunmuştur. Bu örnek Kırgız kültüründe suya yüklenen anlamın ve özelliğin bir sonucu 
olarak düşünülebilir. Çünkü su arındırıcıdır o halde kötülüğü( hırsızlığı) de arındırarak fal ile ortaya 
çıkaracaktır: 

“Ыраматылык кайненемдин чоӊ атасы олуя чалыш киши болгон экен. Айтканы- 
айткандай, дегени-дегендей келчү тура. Бир жолу биздин айылдагы бир мага окшогон бечара 
кемпирдин жалгыз баласынын жакшылыгына деп байлап аткан коюн ууру алып кетип, төлгө 
салдырганы биздин таятабызга келиптир. Шордуу кемпир ботодой гана боздосо жанына киши 
туралбайт дейт.  

Ошондо таятабыз кемпирине кесеге малт-калт суу алдырып, кеминде ошону эт 
бышымдан ашыгыраак окуган дешет. Дубанын күчүнөн кара суу боркулдап кайнап, ал “суфф! “ 
деп улам дем бүрккөн сайын үйдүн туурдугу кошо делпилдеп учуп туруптур. Касиeтиӊден 
айланайын, жарыктык! 

“Бир айыл бүт чогулуп, үйдүн ичи-сырты жык-жыйма эл. Бир убакта анан дубасын окуп 
болуп, баягы чыныдагы сууну карап, теспесин тегеретип отуруп эле: “Алообайды чакыргыла! “-
деген экен.”(A1: 70)  

Rahmetli kaynanamın büyükbabası evliya gibi bir kişiymiş. Söylediği gibi, dediği de dediği gibi 
çıkarmış. Bir keresinde bizim köydeki benim gibi çaresiz bir ihtiyarın tek oğlunun iyiliği için bırakılan 
koyun çalınmış, ne olduğunu öğrenmek için (fal için) bizim babamıza gelmişler. Zavallı ihtiyar deve gibi 
böğürdüğünden yanında kimse duramamış.  

O zaman bizim büyükbabamız ihtiyara kâseye su aldırmış, çiğ hamurun içindeki etin pişiminden 
biraz fazlaca bir süre kadar okumuş derler. Duanın gücüyle su fokurdamaya, kaynamaya başlamış. O, üff! 
diye suya üflediği her seferde evin keçeleri de birlikte dalganmış, uçmuş. Kerametine kurban olayım, 



Tanrı! Bütün köy toplanmış, evin içi dışı insan kaynamış. Bir ara duasını okuyup, bardaktaki suya bakmış, 
tespihini çekerek oturmuş ve: Aloobay’ı çağırın! -demiş.  

“Ошентип көзү ачык сууга, шекерге дем салып берди. Ага жүрөк сырын, арман черин 
айтып берип жеӊилдеп алды. Үйлөрүнө аялды жети күн алып келип, үйгө дем салдырып, ал 
айткандай дубадан тазалаттырышты.”(AB: 30, 31) 

Böylece falcı suya şekere nefes verip, üfledi. Ona yürek sırrını içindeki isteklerini söyleyip onu 
hafifletip sıkıntısını aldı. Evlerine kadını yedi gün boyunca alıp gelip eve nefesini verdirtti, onun söylediği 
gibi evini bedduadan temizletti.  

Sonuç 

Sonuç olarak su kültü ve bu kültün etrafında oluşan inanışlar Kırgız kadın yazarlar tarafından kaleme 
alınmış bağımsızlık sonrasına ait eserlerde de yerini almıştır. Eserlerde suya olan saygı ve ona atfedilen 
kutsallık işlevsel olarak kullanılmıştır. Bu eserlerde su kültü çevresinde oluşan inanışların ve yapılan 
uygulamaların devam ettirildiği görülmüştür. Eserlerden hareketle su kültü ile ilgili aşağıdaki özellikler 
tespit edilmiştir:  

1. Su, bela, hastalık ve kötülükleri giderici bir özelliğe sahiptir. 

2. Akan nehirlerin, pınarların yanında sabahlandığında çocuk sahibi olunacağına inanılır. 

3. Suyun bir ruhu vardır, köknar ormanı ile konuşur. 

4. Su ile fala bakılarak geçmişte yapılan suçlar ortaya çıkarılabilir. 

5. Suyun şifa verici özelliği vardır. Özellikle Isık Göl kerametli bir yerdir. 

6. Zemzem suyu da şifa verici, hastalık gidericidir. 

Bağımsızlık sonrası eserlerde,  kökü çok eski zamanlara dayanan su kültü inancının kimi zaman eski 
dönemlerdeki şekli ile kimi zaman da İslamiyet’in etkisiyle İslamî unsurların eklenmesiyle ( suya Kur’an 
okuma vb.) Kırgız halkı tarafından uygulandığı görülmüştür. Bu uygulamalarda su kültü inancının bir 
devamı olarak suyun; arındırıcı, temizleyici, şifa verici, olağanüstü özelliklere sahip bir kültür unsuru 
olarak günümüzde de Kırgız kültüründe varlığını devam ettirdiği bu çalışma ile gösterilmeye çalışılmıştır. 

          Kaynakça 

Akman, E. ( 2002). Türk ve Dünya Kültüründeki Su Kültü Üzerine Düşünceler. Gazi 
Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 10.1. 1-10. 

Akmataliyev, A. , Kırbaşev, K. , Ömürbay, M., Şarmaliev, Ö. (2003). Kaada-salttar ak batalar 
el adabiyatı seriyasının 29-tomu. Bişkek: El Aralık “Meerim” Kayrımduuluk Fondusu. 

Akmatbekova, Sagın.(1998). Küügümdögü Küü. Bişkek. 
Alışbaev, B. (2015). Tabiat Menen Tattuu Mamile. 
Asılbekova, Zulfira.(2012). Adaşkan Bakıt. Bişkek.  
Asılbekova, Zülfira. (2010 ) Çatıraş Tagdırlar. Bişkek. 
Aytkuluyeva, Kunduz.(2013). Öçpögön Ümüt. Bişkek. 
Çobanoğlu, Ö. ( 1993). Türk Kültür Tarihinde Su Kültü. Türk Kültürü Dergisi. S. 361. 32-42. 
Ergin, M. ( 2001). Orhun Abideleri. İstanbul:Boğaziçi Yayınları. 
Günay, H. M. ( 2009). Su. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi İslâm 

Ansiklopedisi. C.37. s. 432- 437. 
Güngör, H. ( 2007). Geleneksel Türk Dininden Anadolu’ya Taşınanlar. Hacettepe Üniversitesi 

Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni Bildirileri.1-6. 
Gürkan, S. L. ( 2009). Su ( Diğer Dinlerde).  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi 

İslâm Ansiklopedisi. C.37. s. 440- 442. 
İnan, A. ( 2000). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Türk Tarih Kurumu 

Yayınları. 
İsabayeva, Cıpara.(2006). Adaşkandar 1. Bişkek.  
İsabayeva, Cıpara.(2008). Adaşkandar 2. Bişkek. 
İsabayeva, Cıpara.(2008). Cılandın Süyüsü. Bişkek.  



İsabayeva, Cıpara.(2008). Tagdır Cana Sıykır. Bişkek 
Karaman H. , Özek A. , Dönmez İ. K. , Çağrıcı M. , Gümüş s., Turgut A. ( 2004). Kur’ân –ı 

Kerim Açıklamalı Meâli. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 
Karataev, O. K., Eraliyev, S. N. (2005). Kırgız Etnografiyası Boyunca Sözdük. Bişkek. 
Kenceşova, Roza.(2009). Keçir Meni. Adaşkam, Emi Sen Dep Caşaysınçı. Bişkek. 
Korkmaz, R. ( 1998). Dede Korkut Hikayelerindeki Su Kütünün Mitik Yorumu. Türk Kültürü 

Dergisi, S. 418. 91-98. 
Küçükaşçı, M.S.(2013). Zemzem. İslam Ansiklopedisi, Cilt 44,242-246. 
Muzayeva, E. , Soltonbekov, B. , Turusbekova, A. (2008). Kırgızdın örp-adattarı cana kaada 

salttarı. Bişkek: AAK Basmakanası. 
Ögel, B. ( 1999). Türk Mitolojisi I. Türk Tarih Kurumu Basımevi.  
Pala, İ. ( 2009). Su ( Kültür ve Medeniyet). Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi 

İslâm Ansiklopedisi. C.37. s. 442- 443. 
Yıldız, N. (1995). Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller. 

Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları. 
 

 

 

 

 

 

 
 


