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Bulgar Türkü, Yeni yıla maddeten ve
maneviyaten, evi ile malı ile temiz gir
mek ve mutlu geleceğin emniyetini te
min ederek, başlamak ister. Üstünü-başını, evini-barkmı temiz tutmak, Bulgar
Türkünün tabiyatmda vardır. İnsan ru
hunu kirleten kötü düşüncelerden ve in:
sana zarar getirmek için uğraşan, etra
fında onıin başım belâya vermek için uğ
raşan, kötü ruhlardan korunmak İçin
ise, inançlarında çeşitli vasıtalar vardır.
Bu korumda, tedbir vasıtalarından, en
mühimi ateştir.
Türk inşam için ateş, ocak, ev de
mektir. iyi, namuslu bir ihsan için: "O,
ocaktandır" derler. Ateşe saygı ibadetsolleştirme hissedilir. Ateşle ilgili eylem
lerinde "Habeş yeryüzünde Allahın bir
nurudur." (Kırcali Sancağı, îsmeille Be
lediyesi, Maşkılı Köyü). Ateşe tükürül
mez. Ateşe karşı yakışıksız sözlerde ve
hareketlerde bulunulmaz. $aynayan su
ya bıçak sokulmaz. (Kırcali Sancağı,
Sürmenlee Belediyesi, Tilkilee ve Şayınna Köyleri). Ateş, aydınlığın timsalidir.
Kötü ruhlar ateşten korkarlar. Yerli
inançlara göre, ateş, kötü ruhlardan,
hastalıklardan - temizleyici, bereketi arttırıcıdır. Bir çok inançlarında bu tesbitleri sezilmektedir. Çulgar Türklerinin
Cin hocaları, Vardır. Oıilâr, cinleri bul
dukları yerlerde (genelde "karaçalı di
kenlerinde; ölmüş hayvan boynuzları
içinde) külhanlar yakarak , ateşe verir
ler. Hayvanlara hastalık geldiğinde, yi
ne ateş yakarlar ve hayvanları "ateşten'

geçirirler". 1Ateş, yani sıcaklık, inançla
rına göre, herşeylere can veriir. Havala
rın ısınmasının, nebatatın üstüne, kar
lan eritmesinden başlayan etkinliği, onlann olgunlaşmalarına kadar devam
eder.
Baykal gölü havzasında yaşayan
Türk- Moğol halklan, İlkyaz bayramları
"Taylagandan önce, evlerinin, içini, dı
şım, silip, süpürürler, temizlerler. Sonra
güze]i kokulu bir ot demeti yakarak, içe
rilerini tütsülerler. Dışanda yaktıklan
ateşten, dağlarda yemek için hazırladıklan yiyecekleri geçirirler ve kutsal say
dıkları dağ başlarına, su kayhaklanm
ziyarete çıkarlar. Vardıklan yerlerde,
kurbanlar keserler, hediyeler bırakırlar.
Yerler, içerler, ölüleri anarlar. Ateşler
yakarlar. Üstlerinden geçerler. Evlerine
dönerlerken, ateşin en büyüğünde, eve
götürecekleri et bakırlanm, yalımların
üstünde "dalanga" oluncaya (temizle
ninceye) kadar, sallarlar. Eve ateşten
kömür getirerek ocaklannı yakarlar.
(Mihaylov T.M., Buryatskiy şamanizim,
Novosibirsk 1987, s. 71).
Kazakistan'da, Yılbaşı bayramında
yakılan ateşler üzerinden, eski yılın kö
tülüklerinden, hâstalıklarindan -kurtul-t
mak, yeni yıla iyi, sıhhatli, düzenli bir
şekilde girmek için atlarlar, geçerler.
(Bakoh E.E., Esir Orta Asya, İstanbul
1976, b. 94).
Yılbaşı bayramlannda yakılan tören
ateşlerine, Tiirlunenler "şamot", "şaman
ot", Sibirya Tatarlan "alas", Kazan Ta
tarları "eleşe" derler. Tatarlar da, öz* "Bulgaristan Tiirkleri Yılbaşılan Bayram
ları ve Manileri'- (Adana 1991)den alınmış- r bekler de, ateşten geçerlerken: "Alas,
tır.
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alas, kul bolodan holoa" CAlev alev, kıl
belâdan azat"} derler. (Snesarev G.P.,
Relîktıy Domusulmanskih verovaniy i
obryadov u Uzbekov Horezma, Moskva
1969, s- 42). Vasîlieva G.P., Preobrazovanie bıyta i etniçeskie protaesiy v sevemom Turkmenistane, Moskva 1969, S.
, 330 '
Ateş: ay, güneş, sıcaklık, aydınlık de*
mektir, iyilik, hoşluk demektir. Türk
inançlannda bu aydınlık, yerle, göğün,
birbirlerınden kopmaları sonucu, peydah olmuştur. (Bonzarov D. Sobranie Soçuneniya, Moskva 1955, s. 75), Güneş,
ay ve ateş genelde Türkler tarafindan
tanrılaştırılan şiardır. Onlara ayrılan
mevkiler, efsanelerinde, örf ve adetlerin*'
de büyüktür. Güneş, ay ve yıldızlar, ay*
dınlık kaynaklan olduklarından, onlara
karşı olan inançlan: bir ümit, bir iyilik
beklentisi içermektedir. Güneş, ay ve
ateşle ilgili gelenekleri, gök cisimlerine
sonsuz saygılanm ifade etmektedir. Bazı
hallerde gök cisimleriyle ilgili doğa olay*
lannı yorumlamalannda, onlar hakkında hissettiklerini, açıkça görmekteyiz,
Meselâ Sibiryadaki Hakas Türklerinin
inançlanna göre, güneş ve ay tutulmalapnda, onlann kötü ruhlar tarafindan Öldürüldüklerine, sonra yine dirildiklerine
inanılır. Güneşin, ayın tutulduklan sürece, Hakaslar ulumalan için, köpeklerin kulaklanm çekerler, davullar vururlar, fanlar çalarlar, ateşler yakarlar ve
kötü ruhlara, güneşi, ayı, ser|best bıraktırtmak için yalvanrlar, dualar ederler,
Yine, Hâkas Türklerinin bir efsnesine
göre, bir defasında Yeraltı dünyasının
sahibi Erlik han, yeryüzünden ateşi çal*
mış ve insanlığı ateşsiz bırakmış. însanlar, bunun nasıl olduğunun farkına varamamışlar. Onlar, olam biteni dinleyip
anlayıncaya kadar, kuşlar meseleyi görüşmek için toplanmışlar. Ateşin, Erlikhanın hakimiyetinden kurtanhp, yeryüzüne getirilmesi için karar almışlar.
Aralarından bu uzun yolculuğa dayanabilecek, münasip birini aramışlar ve
kırlangıcın bu işi yapmasını uygun'gör-
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müşîer. Kırlangıç, Erlikhanm, karanlık
dünyasına inmiş.Uça uça onun makamına varmış, ateşten bir koru gagası ile
kavradığında geriye doğru uçmaya başlamış. Yol boyunca, yanan kordan, gaga*
sı kızardıkça kızarmış. Gagası ebediyen kırmızı kalacakmış. Lâkin kırlangıç,
gagasındaki koru bırakmamış.' Erlikha*
mn bekçisi, yılan, kırlangıcı, ateşi çalarken görmüş. Onu, arkasından kovalamış. Bir türlü erememiş. Sadece kuyruğunun ortasından bir defacık kavrayabilmiş. Kavramış amma, kırlangıç kur*
tulup kaçmış. Yalnız, yılanın ısırdığı,,
kırlangıcın kuyruğu aynç ayrıç kalmış,
Kırlangıcın yolcuğu aydınlığa çıkıncaya
* kadar, çok uzun sürmüş. Artık kırlarda,
yerine dönerken, gagaBi hem yorulmuş,
hem de acımış ve koru, kayalar üzerine
düşürmüş. Düşen kordan, hangi kayamn üstüne kıvılcım kaydıysa, kayalar
ateşleşmişler Şimdi, ateşleşen kayalar*
dan çakmak yapıbr. Çakmaklar birbirlerine çakılırlar. Çakmaklardan çıkan kıvılcımlara kav tutulur, ateş alınır ve
ocak yakılır. (Drenkova N.P., Kult ognya
u altaytsev i teleut «sbomik M.A.E.T, VI,
Leningrad 1927).
Ateş aydınlığın simgesi gibi Türk
inançlannca ilâhlaştınlmıştır. Ona da
kurbanlar kesilir, hediyeler bağışlanır,
Türk- Moğol dillerinde mevcut olan ve
"dişi şaman demek olan utugan" sözü,
bir zamanların ateş ilâhiyesini belirlediği tahmin edilir. (Tsıybakov G. Ts., Kult
ognya u vostöçnıyh buryat mongolov
Buryatovedçeakiy abonik, îrkutsk 1927,
' vıyp. 3-4, s:63-64). Buradan "utugan"
sözünün Ateş il&hiyesini, oradan da bereketin, üremenin hamiliğini üstlenebileceğinden başka, eski Türk yurdu ötüken’in bu Ateş il&hıyesinin adım taşıdı*
ğını tahmin edebiliriz3, tşte Sahatürkleri ateşe dua edişlerinde, yalvanşlannda,
Türk inançlannda ateşin almış olduğu
yüksek mevki şöyle belirtilir:"Otuz dilli, Ulu Ateş Ana, kırk dişli bakire Ana,
senden büyüğü yoktur. Sen, Ulgenden
bölünmüş aydınlığı onunla paylaşmışa
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sındıru. "Kadim Türk inançlarında ateş, kötü ruhları dağtiır, kovar. Hafta
lıklar ateş ile temizlenir. ^Tanrıların kul
landıkları yüdmm ise, her üç dünyada,
gökte, yerde. yeraltında, kötü ruhları
mahveder. (Hudyakov Î.A., Kratkoe opisanie Verhoyanskogo okruga, Leningrad
1969, 6:274-275). Bu özellikleriyle ateş,
canlılarda, bitkilerde, varlıklarda sağlıklığı temin eder. Bereket getirir. Ateşin
bu vasıfları gözönünde bulundurularak,
Türklerin birçok Örf ve adetlerinde ona
yer verilmektedir. Konumuzla ilgili Sibiryada, Altayda, İdil boylarında, Orta
Asyada, Türklerin ilkyaz törenlerinde,
hep ateş yakmalar, ateşten geçmeler var
dır.
Türklerin ateşe karşı olan inançları,
birçok defalar, tarihin derinliklerinden
beri, kadim Çin ve Elin tarihlerinden
başka Milâdtan sonra da, çeşitli eserlerde konu edinilmişlerdir. Bizans impara
torlarından Justin'in elçisi Zemerkhos'un 568 yılında, Kök Türklere vardı*
ğrnda, bütün elçilik heyetini, kötü niyet
lerinden temizlemek için, büyük ateşle
rin alevleri üzerinden atlatmışlardır.
(Kafesoğlu î, Eski Türk Dini, İBtanbul
1980, s-25). Bizans tarihçisi Teofilakt Simokata'ya göre, Türkler ateşe tapmak
tadırlar. Tarihçi Menandr'a göre ise,
Avar Hakanı Bayan, eğer verdiği sözde
durmazsa kendisini ateşin cezalandır
masını istemiştir. (Beşevliev V., Nyakolko belejki kim bılgarskata istoriya - Sofiyaki Univeraitet, kn. XXXII, Sofîya
1936, s- 3). Daha sonraki yıllarda gör
düklerini anlatan Covanni del Carpini
(1182 - 1252) Moğol Hakanı Batyi'nin
ikametgahında kabulünü şöyle anlatır:
"Hakanın yanına iletilmezden Önce iki
ateşin arasından geçirileceğimiz hatırla
tıldı. Çünkü ateş kötü niyetlerimizi ev
zehirleme gibi saf düşünceleri zihinleri
mizden temizleyeceğine inanıyorlardı.
Biz de, kendisinden her türlü şüpheyi
uzaklaştırmak için razı geldik. "Karpini'yi göre, ateşi bıçakla dürtelemek bı
çakla kaynayan kaptan et çıkarmak,

10

ateşin üstünde balta savurmak, ateşin
başını kesmek gibi birşey hesap edildi
ğinden, katiyetle yasaktır. (Puteşestviya
v voetoçnıye stranıy Plana Karpini i Vilhelma Rubruka, Moskva 1957, s:
30,31,33,62). Türk dünyasında, seyahati
esnasında, Türklerin ateş üstünde, raks
ettiklerini, hattâ hastalıklarıdan temiz
lenmek için, kor çiğnediklerini, Arap seyahatçilerinden İbn Batuta (1304-1377)
anlatmaktadır. (Batuta
Seyehati ibn
Batuta, İstanbul 1933).
NOTLAR
1. Hayvanlan ateşten geçirme olayı şöyle an
latılır: (Hastalıg olurmuş, hayvan hastaln,
anladın mı. Soona bunun golayuu bulmuşlaa. Engerİ bu hayvan hastalımı niyapıyellee. Bütün küülük toplanıyeri, Maale için
de hateşlerin hepsini garardiyellee. Düz
Hateş bırakümıyşri bi evde. Baştan küvtlnİçinde kapı kapı gezyeriı. Undan soo yapıyeriz büle bi iki çalı, pmdık çalısı. Buray bi
delik delyeriz, bu duvara geçiryeriz. Buraa
bu pındık çalışım. Bi urgan geçiryeriz. Ur
ganın ucunu iki kişiçekyeriz: vınl-vınl, vıfıl-vınl. Hateş çıkyeri undan, bu aaştan
demek hateş gayyeri. Sona hateş gayakan,
bi gan tutyari* u hateşin ucuna, u , gavı
tutuşturyeri. Küvün içinde hateş galdısa^
tutuşmıyeri, zaten gıvılcım çıkmıyeri. Gav*'
la, goca hateşi yakyeriz. soona yedi tane
musafi geryeriz bu sokaktan bu sokaa. ön
ce urganın altından, soona hateşten, goca
küvün hayvanaam geçiryeriz. İnaanhaâm
da geçiryeriz." (Kırcali Sancağı Ismeille?'
Belediyesi. Ada küü köyü, amma bu köye,
kendilerinden yaşlı kadınlara "ade" dedik
lerinden, Ade küü de derler. Kaynak kişi:
Hüseyin Sülman Haşan, okumuşluğu yok,
yaşı: 72, kayıda ölmdığı tarih: 9 Ekim
1971.
2. "Ötüken"-Sibiryada ve Orta Asyada, Türk
lerce, MogoUarca, Ufih gibi yeryüzünün sa
hibi olartdt bilinir, "ötüken” yazılı Çin vakainamelerine ve zamanımıza erişen Türk
efsanelerine göre, kadim Türk boylarının
koruyucuaudur. Aynı zamanda Otüken,
damlık ve bayırlık arazi olan Yenİsey ırma
ğı boyunca ve bugünkü Tuba Türlderi di
yarında tyüunan toprakların adıdır. (Potapov 1. P.M, Noviye dannıye o drevnetyurk■kom ötüken #• Sovetskoe vostokovedenie,
Moskva 1957, No 1 a. 113.)
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