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ÖZET 

Türklerin ağaç inancı yüzyıllardır uygulanmaktadır; ancak armut ağacı gibi meyve ağaçları altında 

ibadete rastlanmamıştır. Bu makalede, armut ağacı inancının Kafkasya’daki izleri ele alınmaktadır. Türk dil 

ailesisine ait dillerin çoğunda durum böyle değilken, Kafkasya’da yaşayan Karaçay-Balkar Türkleri armudu 

kertme kelimesi ile ifade ederler. 

Bu kelime, büyük ihtimalle, daha sonra ana yurtları olan Karpat havzasının işgalinden önce 

Kafkasya’nın kuzeyindeki Kuban nehri çevresinde yaşayan Macarlardan alındı. Macarlar, o sırada ve o bölgede 

armut ağacına ibadeti de benimsemiş olabilirlerdi; çünkü eski yazılı kaynaklarda (aile ve yer isimleri şeklinde) 

bu durum çok net şekilde ortaya konmaktadır. Armut inancının izleri, armut ağacı ile bağlantılı olarak, çocuk 

şarkılarında da görülebilir.  

Armut ağacı inancının M.S. 680-700 yıllarından önce Kuban’da yaşayan ve daha sonra Etelköz’e 

giderek oralardan ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Macarlarca bilindiğini söyleyebiliriz.  

ABSTRACT 

Tree-cult of the Turks has been practised for centuries, but cult under fruit trees like pear tree 

has not been noticed. Traces of the pear-tree cult in the Caucasus is outlined in this article. The 

Karachay-Balkar Turks living in the Caucasus denote pear with the word kertme, while it is not so in 

the majority of Turkic languages.  

This word was borrowed by Hungarians most probably around the Kuban river north to the 

Caucasus before the conquest of the Carpathian Basin their later homeland. Hungarians might also 

have acquired the worship of the pear-tree that time and that area, because already in the first 

written sources (in the form of family- and place names) it is so well documented. Hints of the pear-

cult can also be seen in the children’s songs in connection with the ‘pear-tree’. 

We can state that the pear-tree cult was known in the Kuban region before 680-700 A.D., for 

the Hungarians left for Etelköz in those years and did not return there ever after.  

Anahtar kelimeler: Armut inancı, Armut, Karçay-Balkar ve Macar gelenekleri1 

Key words: pear-cult, kertme, Karachay-Balkar and Hungarian traditions 

Karaçay-Türkçe sözlüğünde mevcut olan bir ifade, armut ile ilgili geleneklere iliĢkin 

araĢtırmam sırasında beni harekete geçirdi. Bu kelime, “Malkar’da ġamanizm döneminde 

kutsal olduğuna inanılan bir armut ağacı olan Ravbazı’dır2 (Tavkul 2000: 322). Kelime aynı 

zamanda Karaçay-Rusça sözlüğünde de mevcuttur; Tenišev bu kelimeyi bir Balkar kelimesi 

olan rawbazi olarak alır; Balk. ‘raubazi (derevo poklonenija balkarcev v period jazyčcstva)’; 

tž džaniz terek Krč (Tenišev-Sujunč 1989: 525). 

Karaçay’da armut için bir ifade mevcut değildir; Türk dil ailesine ait farklı sözlüklerde 

gördüğümüz armut3 ya da ahlat4 gibi kelimeler yoktur; bunun yerine kertme (gruša, 
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gruševyj) (Tenišev 1989: 328), kertme (armut), kertme terek (armut ağacı) (Tavkul 2000: 

256), kertme (armut) (Karça-KoĢay 1954: 133) kullanılır. Bu kelime Kafkasya’daki diğer 

Türk dillerinde de mevcuttur.5 Aynı kelime Kafkasya‘da konuĢulan ve Türk olmayan dillere 

de aktarıldı; örneğin, Osetik (osetic) diline kœrdo /kœrttu (gruša) (Abaev 1958: 584) olarak 

geçti.  

Kelime Macarca’da yer aldığına göre, büyük olasılıkla Macarlar bu kelimeyi o 

bölgeden aldılar. Ligeti, bir bölgeden alınan kertme kelimesinin dil bilimi açısından önemi 

üzerinde durur (Ligeti 1986: 292). Bazı Orta Türk dili kaynaklarında kertme, (armut) olarak 

belirtilmekle beraber, bu kelime Eski Türk dillerinde yer almaz; hem kertme hem de armut 

Türkmen dilinde görülür (= Orta Oğuz) (Toparlı-Çögenli-Yanık 2000: 8, 117); kertme Codex 

Cumanicus’un sözlüğünde birne kelimesine (Grønbech 1942: 141) karĢılık gelir. Büyük 

olasılıkla kertme (armut) kelimesi Kafkasya’nın kuzeyindeki bölgenin sözcük grubuna aittir.  

Ağaç inancı, Türk dil ailesine ait halkların folkloru ile ilgili iyi incelenmiĢ bir 

konudur. Ağaca ibadet, putperest Türk halkları arasında görülür; örneğin, Türklerin kutsal 

ormanı olan efsanevi Ötüken yiš’den gelen Eski Türklerde görülür.6 Kutsal olduğu düĢünülen 

büyük ve ıssız bazı ağaçlar vardır. Kutsal ağaçlar uzun bir geleneğe sahiptir; buna bir örnek 

Türkiye’deki adak ağacıdır. Türkler adak ağacına, bu ağacın dallarına astıkları bir parça kâğıt 

üzerine yazılı gizli dileklerini götürürler. Putperestlik olarak düĢünülen bu gelenek Ġslâm’a 

geçiĢle yasaklanmıĢ olmasına rağmen, baĢka Ġslâmî görüĢler çerçevesinde günümüzde dahi 

özellikle Türkiye’deki Alevi ve BektaĢi toplulukları bünyesinde muhafaza edilmtedir 

(detaylar için bkz. Er 1996). 

Dede Korkut Kitabı’nın7 ikinci hikâyesinde, Oğuz Hükümdarı Salur Kazan’ın oğlu 

Uruz bir ağaçla Ģöyle konuĢarak ölümden kurtulur: 

Er olsun, avrat olsun, korkusu ağaç;         

Başını alıp bakacak olsam, başsız ağaç;   

Dibini alıp bakacak olsam, dipsiz ağaç;    

Beni sana asarlar, taşıma ağaç!...             

Türkmen Karakoyunlu boyu, ibadet törenlerini seçilen büyük bir ağacın çevresindeki 

büyük bir dairenin içine mumlar koyarak düzenlerdi. Diğer gruplar arasında yer alan Tahtacı 

ve Yörük’ler de ıssız ağaçlara taparlardı (Ocak 1983: 88-94). Kuzey Kafkasya’da yaĢayan 

Noğaylar da ağaca saygı duyardı. Uygurlar atalarının bir ağaçtan yaratıldığına 

inanmıĢtır(Golden 1980: 92).  

Karaçaylıların bir geleneği olarak, Tenišev tarafından yukarıda bahsedilen džaŋĭz terek 

(ıssız ağaç) ile ilgili –étn. Derevo na beregu reki Hurzuk8 (kotoromu v period jazyčestiva daže 

prinjatija musul ‘manstva poklonjalis’ karačaevcy. Srubleno v 30-h godax XX-go v.) 

(Tenišev- Sujunčev 1989: 227)– söz konusu gelenek yasaklandı ve ağaç yirminci yüzyılın 

otuzlarında kesildi.  

Kafkaslara ait diğer bazı verilerimiz de mevcuttur. Karaçay’da önceleri ıssız ağacın 

altında söylenen bir dua hâlâ hayattadır (Tavkul 1993: 241). 
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ġöyle devam eder:  

Sen tarkaymagan9 terekse                       Sen asla kurumayan bir ağaçsın 

Kögergenley, sargalmagan terekse         Herzaman yeĢil, asla sararmayan 

Senden kesingĉa uzun ömür tileybiz        Lütfen seninki gibi uzun bir yaĢam ver bize 

Uzun ĉuppa10 tiley kelgenbiz                   Biz senden bol yardım11 istemek için geldik 

Adamlarïnï ongdurgan terek                   Ġnsanları mutlu yapan ağaç 

Kesin kimge da süydürgen terek             Sen herkese kendini sevdirttin 

Adamlaga bolušhan12 terek                     Ġnsanlara yardım eden ağaç 

Altïn ĉapïrakla kïmïldaydïla töppengde  Tepende hareketsiz altın yapraklar 

Ĉoppa13 etedile seni tögeregingde14        ġölen senin etrafında düzenlenir 

1999 yılında, Trakya’daki Türkler arasından topladığımız Hıdırellez şarkıları olarak 

bilinen Ģarkılardan biri, bahar gündönümünü izleyen 40. günde düzenlenen bir geleneğe aittir. 

ġarkı, yedi farklı meyvenin ismiyle tekrar edilir. Genellikle, bir çember dansı ile eĢlik edilir 

ya da farklı bir biçimde iki uzun sıra oluĢturarak (kızlar ve oğlanlar, ya da küçük olanlar ve 

büyük olanlar ayrı ayrı) kiĢiler yüzyüze soru-cevap Ģeklinde bu Ģarkıyı söylerler15.  

Ahlat ağacı ahlat vermiş daller çekemez  

Hoy hoy dallar çekemez                                             

Yeşil yaprak, yeşil yaprak kervan kırmış                   

Yağmur geçemez hoy hoy yağmur geçemez                

Sadece kelime değil aynı zamanda gelenek de Karpat havzasının fethinden önce 

Macarlar tarafından benimsenmiĢtir. Corpus Juris 1. Bölümün 22. paragrafında belirtildiğine 

göre, Macar Kralı Aziz Ladislaus (1046-1095) kuyu, kaya, memba veya ağaçların çevresinde 

adak adayanlara ceza getirmiĢti; yasak söz konusu olduğuna göre, uygulama da mevcut 

olmalıydı. 

Armut kelimesi, eski Macar kaynaklarında net Ģekilde belgelenmiĢtir. Bu kelimenin, 

iĢgal-öncesi dönemde (M.S. 896) Türk dillerinden alınmıĢ bir kelime olduğunu düĢünüyoruz. 

Ġlk ortaya çıkıĢı 1055’te körtvély (armut) Ģeklindedir; ve Macarlar kelimenin bu uzun Ģeklini, 

daha kısa formu olan körte’ye geçmeden önce dört yüzyıl boyunca kullanmıĢlardır [Daha 

sonraki oluĢumlar, kurtuel fa (armut ağacı) < *kertβeli < *kertmeli < *kertmelig < *kertmelik 

(Orta Türk dillerinde kertme ‘armut’, Türk dillerinde*kertmelik ‘armut ağacı’]. 

Armut (-ağacı), Macar folk Ģarkılarının metninde, eski yer16 ve aile isimlerinde17, 

pek çok formda benzer Ģekilde ifade edilir: körtvély, körtve, körtvény (armut), körtvefa, 

körtövefa, körtélyfa, körtvélyfa (Bu bileĢik kelimeler armut ağacı anlamına gelir; burada 
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ikinci kısım: fa, ağaç kelimesini ifade eder.], körtesliget [Diğer bir bileĢik kelimedir; burada 

ikinci kısım koru, bahçe anlamına, birinci kısım armut anlamına gelir.]18 

Körtéfa (armut ağacı)’nın, M. Iga Macar Folklor Ansiklopedisi’nde (Ortuay 1980: 

309), çember dansı Ģeklinde Ģarkı söylenen bir çocuk oyunu olduğu yazılıdır. Körtvélyfa, 

körtifa, körtvéfa Ģeklinde farklı versiyonlarda söylenir. Péter Bornemissza, 1578’de yazılan 

Acımasız ruhlar adlı çalıĢmasında bu çocuk oyunundan bahseder.  

Z. Kodaly, 1906 yılında Ghymes’den (Nyitra) aĢağıdaki Ģarkıyı almıĢtı:  

Körtéfa, körtéfa,                    Armut ağacı, armut ağacı 

Gyöngyösi körtéfa                 Gyöngyös’teki armut ağacı        

Sok gyalog katona                 Pekçok yaya asker 

Megpihen alatta                     Dinlenir altında. 

Macar çocuklar, Körtefa Ģarkısını 1960’lı yıllarda Vasarhely’de okul sahasında bir 

çember içerisinde dans ederken Ģu Ģekilde söylerlerdi: 

Körtéfa, körtéfa, körösi, kerepesi körtéfa,  Armut ağacı, armut ağacı, Körös, Kerepes’teki armut ağacı, 

Városi gazda, gyöngyösi, tánc,                   Kasabadaki çiftçiler Gyöngyös’de dans eder, 

Könnyüjáró kismenyecske dob szerda19      Uysal genç kadınlar, davullu ÇarĢamba 

Bu Ģarkının, Macar Bilimler Akademisi Müzikoloji Enstitüsü arĢivinde saklanan 

birkaç versiyonu vardır (No. 45. 015); bunun yanı sıra parmak saymö olarak adlandırılan 

diğer bir Ģarkı tipi daha mevcuttur. Bu ikinci Ģarkı tipinde, kucaktaki bebeğin parmaklarıyla 

oynanır; ve anneler aĢağıdaki mısraları söyler: 

Hüvelyk ujjam körtefa                      BaĢparmağım, bir armut ağacıymıĢ, 

Mutató ujjam megrázta                     ĠĢaret parmağım onu sallamıĢ, 

Középsö ujjam felzsedte,                   Ortanca parmağım toplamıĢ, 

Gyürüs ujjam havazitte,                    Yüzük parmağım onları eve getirmiĢ, 

Kisujjam megette.                             Küçük parmağım onları yemiĢ.  

(Pákozd’da 1971 yılında Andrea Papp adındaki 10 yaşındaki bir çocuktan alındı.) 

Kafkasya’daki Balkarlar’ın bir armut inancı uyguladığına dair mevcut bir hipotezden 

ötesi yoktur. Rawbazi kelimesi (bkz. yukarı) beni bu Ģekilde düĢünmeye sevk ediyor. Džaŋız 

Terek, (Issız Ağaç) inancı ve ağaç ibadeti hakkında da bilgimiz var. Bozkır bölgenin batı 

bölümünde uygulanan ġamanizm türünün, bir Ģekilde geçici olduğunu iddia eden ġamanizm 

teorileri söz konusudur (Voigt 1975: 211). Bu ġaman inanıĢı, orman sakinlerinden ziyade, 

çoğunlukla hayvan besleyen ve sürülerle dolaĢan göçebe halklar arasında görülür.  
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Moses Dashuranci, Kuzey Kafkasya Hunları’nın (=Khazars) dininden bahseder. 

Dashuranci, bu halkların  ateş, su ve ağaç ibadetini içeren tengrismden, yüce bir din olarak 

gördükleri bu kirli putperest inanıĢtan, açıkça Ģikâyet ettiklerini belirtir. (Golden 1980: 90). 

Bu halklar, GüneĢ Tanrısı20 ve Cennetlerin Tanrısına21 tapar.  Dashuranci, Cennetler 

Tanrısına adak adayan Hazarlar’ın kutsal ağacından bahseder. Hristiyanlığa geçiĢten sonra, 

kutsal ağaç da değiĢmiĢ; bu kutsal ağaca bir haç kazınmıĢtı (Róna-Tas 1999: 151, 366). 

Sonuçlar 

Farklı Türk halklarının ağaç inancı, armut ağacı inancını da içerir. Bu inanç, kuzeyde 

Kafkasya’ya uzanan bölgede yaĢayan bir gelenektir. 

Macarlar, Etelköz’e göç etmeden önce bu bölgede yaĢamıĢlardır. Hazarlar’dan ya da 

diğer Türklerden ve komĢularından aldıkları farklı gelenekleri kendi ülkelerine getirmiĢlerdir. 

Bu gelenekler, Macarca’daki Türk dillerinden alıntı kelimelerin ilk grubu tarafından temsil 

edilir. Kuban nehri ve Karadeniz’in kuzey kıyıları çevresindeki Macarlar’ın ataları tarafından 

alınan bazı bitki isimleri mevcuttur; bunun sebebi, söz konusu bitkilerin o alanda yetiĢmesidir. 

Bu kelimeler, som (kızılcık), alma (elma), dió (fındık) ve körte (armut) Ģeklinde diğer 

örnekler arasında yer alır. Sonuncu kelime, aynı yöredeki armut inancı hakkında öğrenmiĢ 

olmamız gereken bir gelenekle birlikte benimsenmiĢtir. Sadece Macarların Kuban 

bölgesinden Etelköz’ e göç ettikleri yaklaĢık tarihî bilmekle (M.S. 680-700) bu tarihi, 

Kafkaslardaki armut-inancının varlığına iliĢkin bir kronoloji olarak görmek mümkündür.  

DĠPNOTLAR 

 Bu makalenin, Ġngilizce orijinali yazının davamında verilmektedir. 

1 Karaçaylarla ilgili araĢtırma OTKA KuruluĢu No. T0 29037 tarafından desteklendi. 

2 Ravbazi, Türk dil ailesine ait bir  kelime gibi görünmemektedir; ancak Farsça ya da benim 

henüz çözemediğim bir Kafkas dilinden türemiĢ olabilir. 

3 Armut,  birkaç Türkolog tarafından, amrüd ‘armut’ kelimesinden türemiĢ, Pers dilinden 

alıntı bir kelime olarak değerlendirilir. Bu kelime bazı Türk dillerinde yeni Ģekliyle yer 

almaktadır (Eren 1999: 18), (Tenišev 2001: 139). Orta Türk dillerine ait veriler: Çağatay 

armüd ‘armut’ (Bodrogligeti 1969: 202), Kıpçak armut ‘armut’ (Toparlı-Çögenli-Yanık 1999: 

101), armut ‘armut’a (Toparlı-Çögenli-Yanık 2000: 88), Osmanlı T. armut ‘Farisiye 

Yunaniden, Armut güllâbı, Envai akça, boz doğan, kıĢ armudu, Armut gibi nâ-puhte, ahlât 

(Toparlı 2000: 22) kelimeleri ile ifade edilir. Yeni Türk dillerine ait veriler: Karaim armut 

‘grusa (plod i derevo)’ (Baskakov-Zajonekovski- Šapšal 1974: 74), Kırgız almurut ‘gruša 

(obščee nazvanie)’ (Judahin 1965: 52), Karakalpak almurt ‘gruša’ (Rkklp), Azeri armud 

‘armut’, a. ağacı ‘armut ağacı’ (Musaev 1998: 29), Kazak almurt (Sarybaev 1993:79), Türkçe 

armut ‘armut’ (Redhouse 1974:74), Türkmen armut/armit (Öztopçu-Abuov- Kambarov-

Azemoun 1999: 108), Khalaj armut (Doerfer 1971: 290) olarak ifade edilir. Eren’in 

etimolojik sözlüğünde almurut Ģeklinde bir Özbek verisine sahip olmakla birlikte, Özbekçe’de 

bunun için baĢka bir kelime mevcuttur: nok ‘armut’ (Öztopçu-Abuov-Kambarov-Azemoun 

1999: 108). Türklerde amurt ve almurt kelimeleriyle karĢılaĢırız (Shaw 1880: 216-7); ve doğu 

Türkler’de de amrud, amut, armut ‘armut, armut ağacı’ (Jarring 1964: 22) ve a. droexii 

‘armut ağacı’ ve a. jayaci ‘armut odunu’ (Jarring 1964: 26) kelimeleri vardır. Volga-Kıpçak 
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veya Sibirya Türk dillerinde ‘armut’ anlamına gelen herhangi bir veriyle karĢılaĢmadım. Aynı 

Doerfer Eren’in bu kelimenin Pers asıllı olup olmadığı hususunda emin olmadığı gibi. 

4 Kertme, ahlat ve armut kelimelerinin her üçüyle ilgili eski Türk dillerinde hiçbir veri 

bulunmadığından, alıntı kelimeler olduğu düĢünülebilir. Ahlat, evvelden beri Redhouse 

sözlüğünde (1974: 24), Rasanen’de (1969: 99) ve daha sonra Eren’in etimolojik sözlüğünde < 

αχλαδι (Eren 1999: 6) Yunan asıllı bir kelime olarak yer alır. Kırım tatarlarında, ahlap ‘dikaja 

gruša’ olarak kullanılır. 

5 Yeni Türk dillerinde: Kumyk gertme ‘gruša (lesnaja)’ya (Bammatova 1969: 98), Kumyk 

gertme ‘Holzbirne (Németh 1911:113), Karaçay kertme ‘armut’a (Tavkul 2000: 256), Balkar 

kertme ‘Birne, Birnbaum’a (Pröhle 1914/15: 228) olarak ifade edilir. 

6 Macarların da lgyfon adında kutsal bir ormanı vardı. Bu isim iki unsurun bileĢimidir: igy 

(<id) ‘kutsal’ + fon ‘sık örülü’, isim doğu Macaristan’da Maros ve Szamos nehirleri arasında 

bir yerlerdeki sık bir ormana aitti (Róna-Tas 1999: 366). 

7 Ġnançsızlar onu bir ağaca asmak istediklerinde Uruz, ağaçla konuĢmaya baĢladı. O 

konuĢurken arkadaĢları yetiĢti ve onu kurtardı (Gökyay, O. ġ., Dede Korkut Hikâyeleri s.37). 

8 Khurzuk nehri Kuban nehrine ulaĢana kadar Elbrus dağları arasından kuzey batıya doğru 

akar. Khurzuk nehrinin yanında kurulmuĢ olan Khurzuk adında küçük bir kasaba da 

mevcutttur (Elbrus dağından bir 15 km. uzaklıkta). 

9 Kelimeye Eski Türk dillerinde rastlanmaz. Orta Türk dilleinde targa-‘rashodit’sjai 

rasseivat’sja (AchagB149), PdC 197, tarkal ‘dağıtma (kalabalığı), (ordunun) çözülmesi, 

gevĢemesi’ (Barutçu-Özönder 1996:46) olarak ifade edilir. Yeni Türk dillerinde: Karaçay 

tarkay- ‘suyun azalması, suların kuruyup çekilmesi; azal-, eksil-, tüken-, bit’ (Tavkul 2000: 

379), Balkar tarqay- ‘abnehmen, azalan’ (Pröhle 1914/14: 257), Noghay tarqan- ‘sich 

zerstreuen, razdavat’sja’ (Halén 1991: 165), Kırgız tarka- ‘razojtis’, ‘rasscjat’sja’ (Judahin 

1965: 707), -(Kklp), <Mo. tarqa- ‘dağıtmak, yaymak, dağılmıĢ’ (Lessing 1960: 782), TMEN I 

127 olarak görülür. 

10 Tenišev ve Sujunčev ya da Tavkul’un sözlüklerinde böyle bir ifade yoktur; fakat Tavkul 

ĉuppa kelimesini yardım olarak tercüme etti. Biz Ģu Ģekilde karĢılaĢıyoruz: - ĉuppa parn. k 

uppa- (Tenišev-Sujunčev 1989: 738)- ‘poceluj’ (Tenišev-Sujunčev 1989: 684) 

11Uzun ĉuppa Tavkul tarafından Türkçeye bol yardım olarak tercüme edilir (Tavkul 1993: 

241). Bu kelimeyi diğer Türk dili sözlüklerinde bulamadım. ġunu da söylemek gerekir ki, 

metnin bir sonraki bölümünde yardım, yardımcı için kullanılan baĢka bir kelime daha vardır: 

bu kelime, evvelden beri Eski Türk dillerinde görülen boluš kelimesidir (Clauson 1972: 345). 

Bu kelimenin fiil formu, Orta Türklerde boluš - ‘yardımlaĢ’- (Toparlı-Çögenli-Yanık 2000: 

95), boluš - +Dat. ‘yardım etmek’ (Arabg686) Ģeklindedir. Oğuz dillerinde artık mevcut 

değildir. 

12Kelime aynı zamanda Armeno-Kipchak’ta MT boluš- ‘yardım etmek’ olarak gösterilir. 

13Doğru isim, Ćoppa, ziraatçiliğin tanrısıdır; buna karĢın ćoppayir, Karaçay mitolojisinde 

dünyanın bulunduğu orta alemdir (Tavkul 2000: 178). Bu kelimeler bir Ģekilde iliĢkili olabilir; 

fakat bu henüz net değildir. Ayrıca Karaçay’da, 1. topluluk, grup; 2. salkım anlamına gelen 
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džoppu  kelimesi, mevcuttur (Tavkul 2000: 157). Bu ikinci isim, etedile kelimesi ile birlikte 

düzenlenen bir şölen olarak tercüme edilir. 

14Karaçay tögerek; yuvarlak; çevre, etraf’ (Tavkul, 2000: 405), t’ögerék ‘rund, Runde, 

Kugel’ (KrchP), tögerek, tögörek ‘Umkreis’ (Blk), tögerek ‘krug, Kružok’ (Kkip), Kumyk 

dögerek ‘kruglyj, krug, polnyj’ (Bammatoya 1969: 127), Noghay döygólok ‘rund’ (Halén 

1991: 150), Orta Türk dilleri tögerik ‘değre olan Ģey, değirmi, teker’ (Atalay 1945: 262), Mo. 

tögerig, rogurig (Lessing 1960: 832) olarak ifade edilir. Kelime Karaçay’dan alınan Orta-

Moğolistan’a ait bir kelime gibi görünmektedir. Bu kelime aynı zamanda Macarca’da eski 

Türk dillerinden alıntı bir kelime olarak da düĢünüldü; ancak Ligeti (1986: 319) bu son görüĢ 

ile ilgili problemlere dikkat çeker. 

15 Bu Ģarkı, Tekirdağ ilinin Klavuzlu köyündeki Mürvet Engin (40)’den alındı. 

16 Macar tarihçi Györg Györffy, Árpád-döneminin (1301) sonuna kadar yer isimlerimizi 

inceledi; orada tüm Karpat Havzasından itibaren bu kelime ya tek baĢına bağımsız bir kelime 

olarak ya da bileĢik bir kelimenin bir bölümü olarak belirir. 1093’te Baranyavármegyc’de 

Körtvélyes (Györffy 1963: 332), 1313’te Biharvármegye’de Körtvélyes sziget ‘K. Adası’ 

(Györffy 1963: 655), 1321’de Komáromvármegye’de Körtvélyestelek (Györffy 1987: 434), 

1301’de Küküllóvármegye’de Körtvély (es) telke (Györffy 1987: 555), 1208’de 

Mosonvármegye’de Körtvély(es) (Györffy 1998: 155), 1327’de Nógrádvármegye’de 

Körtvélyestelek (Györffy 1998:262), ve 1257’de Nyitravármegye’de Körtvélyes adlarında 

(Györffy 1998: 415) yer isimleri mevcuttur. 

17 Kelime, aile isimlerinde de Ģu formda görülür: Körtvély (1461), Körtvélyes (1420), 

Körtvélyesi (1542), Körtvélyfái (1632) (Kazmer 1993: 642). 

18 Bir Macar kelimesi olan körte kelimesinin etimolojisini net olarak göremiyoruz. Bununla 

ilgili sorunlar detaylandırılır (Ligeti 1986: 291-2). Bu kelimeyi iki Ģekilde almıĢ olma olasılığı 

vardır: a. körtve ve b. körtvély olarak. Türk dilindeki kertme < kelimesinin Macarca’da körtve 

hâline geldiğini dĢünüyoruz. –m < -b, - m’i muhafaza eden  Ob-Ugrian asıllı 

akrabalarımızdan ayrıldıktan sonra ortaya çıkan, Eski Macarlara ait bir geliĢmedir (Hajdú, 

1966). Macarca’da sessiz harf gruplarından uzak durulur; böylece –rty, –rt olmuĢtur; fakat 

sondan ekli körtén (bir armut üzerinde), körténk (armutlarımız), körtéról (armut hakkında) 

gibi –é- uzun seslisi ile biten formlarda–v- izlerine rastlıyoruz. 

19 Macar folklorunda, szerda ‘ÇarĢamba’dan dob szerda ‘tamburlu ÇarĢamba’ olarak 

bahsedilir. 

20 Karaçay’da ‘GüneĢ Tanrısı’nı, Kün Teyrisi, Kayïmar/Kaynar olmak üzere iki kelime ifade 

eder (Tavkul 2000: 287, 250). 

21 Karaçay’da Cennetlerin Tanrısı’nı ifade eden iki kelime mevcuttur: Čuppahan ‘Cennet 

Tanrıçası, Cennet Ana’, Goylusan ‘Cennet Tanrıçası’ (Tavkul 2000, 180, 207). 
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TRACES OF THE PEAR-TREE CULT IN THE CAUCASUS 

É. CŚAKI 

ABSTRACT 

Tree-cult of the Turks has been practised for centuries, but cult under fruit trees like pear tree has not been 

noticed. Traces of the pear-tree cult in the Caucasus is outlined in this article. The Karachay-Balkar Turks living in the 

Caucasus denote pear with the word kertme, while it is not so in the majority of Turkic languages.  

This word was borrowed by Hungarians most probably around the Kuban river north to the Caucasus before the 

conquest of the Carpathian Basin their later homeland. Hungarians might also have acquired the worship of the pear-tree 

that time and that area, because already in the first written sources (in the form of family- and place names) it is so well 

documented. Hints of the pear-cult can also be seen in the children’s songs in connection with the ‘pear-tree’. 

We can state that the pear-tree cult was known in the Kuban region before 680-700 A.D., for the Hungarians left 

for Etelköz in those years and did not return there ever after.  
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