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ÿýELEMÿý - ATALAR SU KÿýLTÿýRÿý

aktan, Wednesday 22 October 2008 - 00:54:13

ÿýelemi , Sarÿýlar Kÿýyÿýne yakÿýn bir mesafede , Fÿýrat Nehrinden yaklaÿýÿýk 40 metre
yukarÿýda , ÿýnÿýnde kÿýÿýÿýk bir yapay havuz oluÿýturulmuÿý bir maÿýara idi. Bu maÿýar
eÿýilerek girilebilen bir giriÿý sonrasÿý , iÿýerisinde 7, 8 metre uzunlukta 5,6 metre
geniÿýlikte bÿýyÿýk bir oda gÿýrÿýnÿýmlÿý kÿýsma ulaÿýÿýlÿýyordu. Karanlÿýÿýa doÿýru g
daralan ince uzun ve ileri kÿýsÿýmlarÿýnda bir insanÿýn giremeyeceÿýi kadar dar ,
derinliklerinde kaybolan bir maÿýara idi. Bu ince uzun tÿýnelin iÿýerisinden , bir
kaynak suyu gelmekte , zaman iÿýerisinde oluÿýturduÿýu yosunlarÿýn kokularÿý
maÿýaraya yayÿýlmakta idi.

Yakÿýn bir zamana kadar , Sarÿýlar Kÿýyÿý halkÿý ÿýepniler tarafÿýndan Fÿýrat Nehri
kÿýyÿýsÿýnda, Mayÿýs ayÿýnÿýn ikinci Pazar gÿýnÿý gidilen bir ziyaret alanÿý bulunmakta
idi. Bu maÿýarada ÿýepni insanlarÿý , kurbanlar kesmekte ve niyaz ettiÿýi maÿýara ve
su aracÿýlÿýÿýÿý ile Allahÿýtan dileklerde bulunmakta, dualar etmekteydiler. Bÿýlgede
yapÿýlan barajlar sonrasÿý , sular yÿýkselmiÿý Maÿýara baraj altÿýnda kalmÿýÿýtÿýr. ÿýelem
Maÿýara ziyareti 2000'li yÿýllarÿýn ilk yÿýllarÿýna kadar bÿýlge, yÿýllar boyu ÿýepni
Halkÿýnÿýn toplu olarak belirli gÿýnlerde gittiÿýi , yanÿý sÿýra adanan adaklar sonrasÿý
yakÿýn aile bireylerinden oluÿýturulan topluluklarla , lokal olarak ziyaret alanÿý olarak
kullanÿýlmaya devam etmiÿýtir.

ÿýelemi Maÿýara / Su Ziyaretine gidenler maÿýara duvarlarÿýna taÿýlar yapÿýÿýtÿýrarak
dileklerinin kabul edilip edilmeyeceÿýini sÿýnamakta ve bu ÿýekilde dileklerde
bulunmaya devam etmekteydiler. Bu taÿýlarÿýn yapÿýÿýmasÿý iÿýin inanÿý ÿýok ÿýnemli id
Nitekim , inancÿý kuvvetli olanlarÿýn taÿýlarÿýnÿýn , adeta bir mÿýknatÿýs gibi yapÿýÿýtÿýÿ
sÿýylencesi , bÿýlge halkÿý ÿýepniler arasÿýnda sÿýrekli konuÿýulurdu.
Aynÿý ÿýekilde maÿýara ve civarÿýna mumlar yakmakta , bu mumlar ile Allah'tan
dileklerde bulunmaktaydÿýlar. Yÿýl iÿýerisinde dilekleri kabul gÿýrenler ile yeniden
dileklerde bulunacaklar , Toplu olarak gidilen gÿýn dÿýÿýÿýnda da ÿýelemi Maÿýara Su
ziyaretine gitmekteydiler.
Kesilen kurbanlar , toplu yemekler yapÿýlarak birlikte yenilmekte , zengin ve fakir
kavramÿý bir kenara itilerek,eÿýit ve kardeÿýÿýe bir ortamda zaman
geÿýirilmekteydi.Yine aynÿý ÿýekilde maÿýara iÿýerisinde ki gÿýlde , el ve yÿýzler
yÿýkanarak , hastalÿýk ve dertlerden korunmaya ÿýalÿýÿýÿýlÿýrdÿý.
Halkÿýn bir araya gelmesi ile bÿýyÿýkler , ÿýnemli konular hakkÿýnda birlikte mÿýzakere
ederler , dargÿýnlarÿý barÿýÿýtÿýrÿýr , ortaklaÿýa yapÿýlacak ÿýMECE iÿýleri iÿýin karar
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alÿýrlardÿý. Burada bÿýyÿýkler tarafÿýndan , ÿýocuklarÿý iÿýin alÿýnacak evlilik kararlarÿý ,
daha makbul sayÿýlÿýrdÿý.

Tÿýrklerin ÿýslam inancÿý iÿýerisinde yer bulan Maÿýara Kÿýltÿý , kutsallÿýÿýÿýnÿý korumu
inanÿýlarÿýn yÿýnlendirmesi ile ,doÿýru sÿýzlÿý olmak , ikrardan dÿýnmemek gibi
konularda Halk kÿýltÿýrÿýnÿýde olumlu olarak etkilemeye devam etmiÿýtir.

Tÿýrklerde Maÿýara ve Atalar Kÿýltÿýrÿý;
Hunlar Ongÿýn Irmaÿýÿý civarÿýnda ,Kÿýk Tÿýrkler ve Uygurlar Tamir Irmaÿýÿý kÿýyÿýsÿýn
her mayÿýs ayÿýnÿýn ikinci haftasÿýnda , Gÿýk Tanrÿý'ya, Atalara , at ve koyun kurban
ederlerdi. Yine Sonbaharda Taiÿýlinde aynÿý tÿýrenler yapÿýlÿýrdÿý. Kurban olarak aygÿýr
ve koÿý kullanÿýlÿýrdÿý; yani kurbanlar, hayvanlarÿýn erkeklerinden olurdu. ÿýin
kaynaklarÿýndan ÿýÿýrenildiÿýine gÿýre, Asya Bÿýyÿýk Hun Kaganlÿýÿýÿý ÿýaÿýÿýnda Tÿý
arasÿýnda kutsal bir Ata Maÿýarasÿý inancÿý vardÿý. Yÿýlÿýn aynÿý gÿýnÿý Kaÿýan
baÿýkanlÿýÿýÿýnda ve bÿýyÿýk tÿýrenlerle maÿýara ziyaret edilirdi . Halk , Kamlar eÿýliÿýind
bu maÿýaralarda kurbanlar keser , dileklerde bulunurdu.Maÿýara duvarlarÿýna ,
Atalardan istedikleri dileklerin kabul edilip edilmediÿýini anlamak iÿýin
taÿýlar yapÿýÿýtÿýrÿýrlar dÿý. Taÿý maÿýara duvarÿýna yapÿýÿýÿýr ise dileklerinin kabul
olacaÿýÿýna inanÿýrlardÿý. Yine maÿýaralarÿýn iÿýinde ÿýÿýralar yakarak ortamÿý
aydÿýnlatÿýrlar , bu hizmetleri karÿýÿýlÿýÿýÿýnda korunacaklarÿýna ve bereket
kazanacaklarÿýna inanÿýrlardÿý. Etrafa kutlu kayÿýn ve meÿýe aÿýaÿýlarÿý
dikerek maÿýara civarÿýnÿý kutlu ormanlar ile dokurlardÿý.Kÿýk Tÿýrk Devleti'nin
yÿýkÿýlmasÿýndan sonra, 748 yÿýlÿýnda

ulusun da katÿýldÿýÿýÿý Atalar Mezarlÿýÿýÿý'ndaki kurultayda Tÿýrk devletinin baÿýÿýna
Uygurlar geÿýmiÿýtir. Bu olay, Terhin ve ÿýine-Usu yazÿýtlarÿýnda ÿýÿýyle
anlatÿýlmaktadÿýr;
ÿýt yÿýlÿýnda ÿýÿý Karluklar kÿýtÿý dÿýÿýÿýnÿýp kaÿýtÿýlar. Batÿýya On Oklar'a sÿýÿýÿýnd
orada onlara tabi oldular... ÿýÿý Karluklar, domuz yÿýlÿýnda , Tokuz Tatarlar, tokuz
buyruk, bin komutan ve halk ayaÿýa Kalkarak, Kÿýl Bilge'ye maruzatta
bulundular:Atalarÿýmÿýzÿýn ÿýnÿý vardÿýr.ÿýtÿýken ÿýlkesi sizde, yÿýnetin; demiÿýlerdir. T
Bilge Tutuk orada yabgu atanmÿýÿýtÿýr.Ondan sonra sÿýÿýan yÿýlÿýnda Atalar
Mezarlÿýÿýÿý'nda ; Gÿýÿý, halktÿýr; denmiÿý. Halk da ;Atalar mezarÿý sizde, gÿýcÿýn kayna
sudur; diyerek ayaÿýa kalkmÿýÿýlar ve kagan tayin etmiÿýlerdir.
Yazÿýttaki bu kayÿýt, Kutlu Atalar Maÿýarasÿý'nÿýn ve Tÿýrk atalarÿýnÿýn gerÿýek
mezarlarÿýnÿýn bulunduÿýunu gÿýstermektedir. Buradan ÿýÿýkan bir baÿýka sonuÿý ise,
Atalar Mezarlÿýÿýÿý'na sahip olmanÿýn hÿýkÿýmdarlÿýk belirtisi olmasÿýdÿýr. ÿýteki Tÿýrk
topluluklarÿýnda da Ata Maÿýarasÿý'nÿýn izlerini gÿýrÿýrÿýz. Mesela Z. Kazvinÿý,
Karluklar'ÿýn Yedi-su bÿýlgesinde tapÿýnaklarÿýnÿýn bulunduÿýunu, bu tapÿýnaÿýÿýn
duvarlarÿýnda daha ÿýnce yaÿý[.........]ÿýÿý hanlarÿýn (atalar) resimlerinin ÿýizili olduÿýunu
kaydetmektedir. Bir ÿýrnek de Tuna Bulgarlarÿý'ndan verilebilir: Tuna Bulgar
Tÿýrkleri'nin dini merkezleri olan Madara'daki(Bulgaristan'da,ÿýumnu'nun
doÿýusunda)kayalÿýklarda pek ÿýok maÿýara vardÿýr. Bu maÿýaralarÿýn yakÿýnlarÿýnda
BulgarTÿýrkleri'nden kalma bina kalÿýntÿýlarÿýna rastlanmÿýÿýtÿýr. Maÿýaralarÿýn 50 m
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yÿýkseklikte olan birinde,Eski Tÿýrk (Orkun) Yazÿýsÿý ile yazÿýlmÿýÿý yazÿýlar
bulunmuÿýtur Bu maÿýaralar bize, eski Orta AsyaTÿýrk devletlerindeki Ata maÿýarasÿý
geleneÿýini
hatÿýrlatmaktadÿýr.

ÿýin kaynaklarÿý Kÿýk Tÿýrkler zamanÿýndaki Ata Maÿýarasÿý inancÿý ÿýzerine ÿýu bilgiler
verirler:
Kaganÿýn ÿýadÿýrÿý ÿýtÿýken daÿýÿýndadÿýr; kapÿýsÿý doÿýuya bakar. Her yÿýl boy
baÿýbuÿýlarÿý ile birlikte atalarÿýnÿýn maÿýarasÿýna kurban sunar. Beÿýinci ayÿýn 10-20.
gÿýnleri arasÿýnda T'ojen ÿýrmaÿýÿýnÿýn kÿýyÿýsÿýnda toplanarak Tanrÿý'ya kurban
keserler. ÿýtÿýken [ÿýince: Tu-chin] daÿýÿýnÿýn 500 mil batÿýsÿýnda yÿýksek bir daÿý
vardÿýr. Bu daÿýÿýn ÿýzerinde aÿýaÿý ve ot yoktur. Burasÿýna ;Bodÿýn inli;[ÿýince:
Po-teng-ning-li]derler ki ;ÿýlkenin koruyucusu olan ruh; anlamÿýna gelir. Batÿý Kÿýk
Tÿýrkleri de her yÿýlÿýn beÿýinci ayÿýnÿýn sekizinci gÿýnÿý toplanarak kurban yaparlar.
Ayrÿýca her yÿýl Atalar Maÿýarasÿý'na yÿýksek bir memur yollayarak kurban sunarlar.
Eski Tÿýrkler'in, Ata Maÿýarasÿý'nda adlarÿýna tÿýren yapÿýp kurban kestikleri bu atalarÿý
anlamak iÿýin Tÿýrkler'in ortaya ÿýÿýkÿýÿýÿýnÿý anlatan Bozkurt Efsanesi'ne dÿýnmek
gerekir. Bu efsaneye gÿýre Tÿýrkler, dÿýÿýman ordularÿýnca yenilgiye uÿýratÿýlÿýrlar ve
herkes ÿýldÿýrÿýlÿýr; yalnÿýzca on yaÿýÿýnda bir ÿýocuk saÿý kalÿýr. Dÿýÿýman askerleri b
ÿýocuÿýu, kollarÿýnÿý ve ayaklarÿýnÿý keserek bir bataklÿýÿýa atarlar. Bir diÿýi bozkurt
ÿýocuÿýu bulup kurtarÿýr ve dÿýÿýmandan kaÿýÿýrarak Altay daÿýlarÿýnda bir maÿýarada
saklar; maÿýaranÿýn iÿýinde bÿýyÿýk bir ova vardÿýr. Daha sonra ÿýocuk bÿýyÿýr ve
bozkurttan 10 oÿýlu olur. Bu ÿýocuklar da dÿýÿýarÿýdan kÿýzarla evlenirler.
Sonuÿýta Tÿýrkler yeniden ÿýoÿýalÿýrlar ve maÿýaradan ÿýÿýkarak atalarÿýnÿýn ÿýcÿýnÿý
alÿýrlar..

Bu Ata Maÿýarasÿý tÿýrenlerinin Hunlar ÿýaÿýÿýnda da yapÿýldÿýÿýÿýnÿý gÿýz ÿýnÿýne
aldÿýÿýÿýmÿýzda, Bozkurt Efsanesi/Destanÿý'nÿýn sadece Kÿýk Tÿýrkler zamanÿýnda deÿý
Hunlar dÿýneminde de (belki ÿýok daha ÿýnceleri de) Tÿýrkler arasÿýnda yaygÿýn olduÿýu
kanÿýsÿýna varmak gerekir..

ÿýin kaynaklarÿý Bozkurt Destanÿý'ndaki diÿýi kurdun ÿýocuÿýu gizlediÿýi maÿýaranÿýn,
Kao-ch'ang'ÿýn kuzeydoÿýusundaki daÿýlarda yani Altay'ÿýn merkezinde bulunduÿýunu
kaydederler. ÿýÿýinde kuru otlarÿýn bulunduÿýu bir dÿýzlÿýÿýÿýn yer aldÿýÿýÿý bu maÿýara
dÿýrt bir yanÿý daÿýlarla ÿýevrilidir.
Memlÿýkler dÿýneminde Mÿýsÿýr'da yaÿýayan Tÿýrk tarihÿýisi Aybek ÿýd Devÿýdÿýrÿý'nin
Tÿýrkler'in kÿýkeni ÿýzerine anlattÿýÿýÿý Aya-Ata'm Efsanesi'nde maÿýarada tÿýremiÿý ata
motifi vardÿýr. Ay-Ata'm Efsanesi'ne gÿýre Tÿýrkler'in ilk atasÿý olan Ay-Ata, bir
maÿýarada meydana gelmiÿýtir. Bu maÿýara Ay-Ata'ya -Aybek ÿýd Devÿýdÿýrÿý'nin
ifadesine gÿýre- bir ana rahmi gÿýrevi yapmÿýÿýtÿýr.
Bir diÿýer ÿýalÿýÿýmada kullanÿýlan bilgilerde , Prof. Dr. Salim KOCA
Tarihÿý kayÿýtlara gÿýre, Tÿýrklerin Hunlardan beri bayram ve festival tÿýrÿýnden birÿýok
tÿýren ve faaliyetleri vardÿý. Meselÿý, Hun Tÿýrkleri beÿýinci ayda, yani ilkbaharda
"Lung-cÿýnÿý" adÿý verilen yerde topluca bÿýyÿýk bir bayram yapmaktaydÿýlar. Bu
bayramda hem inanÿýla ilgili ÿýdetler yerine getirilmekte, hem de tÿýrlÿý mÿýsabakalar
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dÿýzenlenmekteydi. Dinÿý ÿýdet olarak evrenin yaratÿýcÿýsÿý "Gÿýk Tanrÿý" ve kutsal
sayÿýlan "yer" iÿýin at kurban edilmekteydi (De Groot 1921: 59).1 Bundan sonra
bayramÿýn mÿýsabaka ve eÿýlence kÿýsmÿýna geÿýiliyordu. Bu kÿýsÿýmda Tÿýrklerin en
ÿýok sevdikleri bir spor tÿýrÿý olan at yarÿýÿýlarÿý yapÿýlÿýyordu. At yarÿýÿýlarÿý sekizinc
ayda, yani sonbaharda bir kere daha tekrarlanmaktaydÿý. Yarÿýÿý kulvarÿý olarak da
bir ormanÿýn etrafÿý veya yere ÿýakÿýlmÿýÿý ve iÿýaret vazifesi gÿýren aÿýaÿý dallarÿý ile
belirlenmiÿý bir mekÿýn seÿýilmekteydi. (Eberhard 1942: 76)
Hunlarÿýnkine benzer bayram ve festivallere Gÿýktÿýrklerde de rastlanmaktadÿýr.
Gÿýktÿýrkler, her yÿýl belirli bir zamanda "ecdat maÿýarasÿý"nda atalarÿýna kurban
kesiyorlardÿý. Onlar aynÿý ÿýekilde bayram kutlamalarÿýna da, beÿýinci ayÿýn ikinci
yarÿýsÿýnda "Gÿýk Tanrÿý" ve "kutsal yer ve su" iÿýin kurban kesmekle baÿýlÿýyorlardÿý.
Kurbandan sonra da topluca eÿýlenceye geÿýilmekteydi. ÿýzellikle kÿýzlar, ayak topu
(tepÿýk=futbol) oynamaktaydÿý. Herkes kÿýmÿýz iÿýmekteydi. Bundan sonra da ÿýarkÿýlar
sÿýylenmekteydi. (Eberhard 1942: 87; Liu Mau-tsai 1958: 42).2
Burada dikkati ÿýeken bir husus vardÿýr. Tÿýrklerde bayram kutlamalarÿýna toplumun
hemen hemen her kesimi katÿýlÿýyordu. ÿýstelik bu katÿýlÿýÿý seyirci olarak da deÿýildi.
Meselÿý genÿý kÿýzlar, bugÿýn genellikle erkeklerin oynadÿýÿýÿý ayak topu oyununu
(futbol) bizzat kendileri oynamÿýÿýlardÿýr.
Aynÿý bayram ve festivaller, Uygur Tÿýrkleri'nde de vardÿý. 450 yÿýlÿýnda Uygur
Tÿýrklerinden 5 grup birleÿýerek, ÿýin'in kuzeyinde bÿýyÿýk bir tÿýren yapmÿýÿýlardÿýr.
Onlar, bu tÿýrende ÿýnce "Gÿýk Tanrÿý"ya kurban sunmuÿýlar, sonra da ÿýarkÿýlar
sÿýyleyerek eÿýlenmiÿýlerdir (Eberhard 1942: 73). alÿýntÿýlarÿýnÿý kullanmÿýÿýtÿýr.

