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Tarihin izlenebilen zamanlar›ndan
bu yana, toplumlar›n yaflay›fllar›n›, hareketlerini ve ifllerini bir takvime ba¤lad›klar› ve düzenledikleri bilinmektedir.
Bu takvimler, kimi toplumlarda ay›n, kimi toplumlarda güneflin ve kimilerinde
de, y›ld›zlar›n hareketlerine göre tertip
edilmifltir. Her toplum, yaflay›fl biçimine
ve içinde yaflad›¤› iklim flartlar›na göre;
y›l›, mevsimlere ve mevsimleri de aylara
bölmüfltür. Her bir toplum, düzenledi¤i
takvime, kendine göre bir ölçü tutmufltur. Y›l›n ilk günü ve ay›, her toplum için
farkl›d›r. Bu bafllang›ç, toplumlar›n hayat›nda yer alan çok önemli bir tarihi
hadise, veya dini inanç ve eyleme ba¤l›
olarak belirlenmifl olabilece¤i gibi, o toplumun ifl ve hareket durumuna göre, veya ifl ve hareket zaman›na en uygun gece/gündüz dengesine göre seçilmifl olabilir.
Avrasya ve Ortado¤u toplumlar›nda, yeni y›l›n ilk günü, k›fltan ç›kt›ktan
sonra, gece ile gündüzün birbirine eflit
oldu¤u zamanda bafllar. Türk takviminde de, y›l›n ilk gün kutlamas› bu s›rada
olur. Güneflin hareketlerine göre düzenlenmifl Türk takvimi, oniki aya ve dört
mevsime bölünmüfl bir zaman› kapsar.
Aylar›n tespiti, güneflin 12 burca girifli/ç›k›fl› dikkate al›narak kararlaflt›r›l* Bu metin, Hacettepe Üniversitesi, 1997 yılı
Nevruz Bayramı kutlamaları töreninde yapılan açılış konuşmasından kısaltılarak alınmıştır. ‘Erkin Kün’ konusu ayrıca ele alınacağı için burada üzerinde durulmamıştır.
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m›flt›r. Eski kaynaklar›n verdi¤i bilgilere göre, Türk takviminde yer alan ay adlar›, hayvan adlar›ndan seçilmifltir. Bunlar: S›çgan/s›çan, Ud/s›¤›r, Bars/pars,
Tab›flkan/tavflan, Lu/ulu, Y›lan, Yunt/at,
Kon/koyun, Biçin/maymun, Takagu/tavuk, ‹t/köpek, Ton¤uz/domuz. Burçlar›n
adlar›na gelince, güneflin seyir halinde
oldu¤u 12 burç: Koç, bo¤a, koz, kuç›/yengeç, aslan, baflak, erentüz/terazi, ç›dan/akrep, yay, o¤lak, könek/kova, bal›k.
Dört mevsim üçer ayl›k dilimlere bölünmüfltür. Bunlar: yay/bahar, yaz,
küz/güz, k›fl. Tarihî süreç içinde Türk dilinin çeflitli lehçe ve a¤›zlar›nda ufak/tefek farklar, adlamalar olsa da, esas oldukça ayn›d›r.
Türk takvimine göre gece/gündüz,
günefl koç burcuna girdi¤i gün, y›l›n ilk
günüdür. Günümüzde kulland›¤›m›z
takvime göre, bazen 21 Mart, bazen 22
Mart’a isabet eden bu gün, Türk takviminin yeni günü, y›lbafl› günüdür. Bu
gün, bâzen, küsür saat ve saniye nedeniyle kimi y›l, bir gün ileri atar.
Yeni y›l›n ilk günü, y›lbafl› kutlamalar›, yeryüzündeki bütün toplumlarda
mevcuttur. En eski dönemlerden bu yana, her toplum bu günü, kültürler aras›
ödünçlemeler/al›nt›lar yapsa, veya etkilere u¤rasa bile, kendi töre, gelenek,
inanç ve mitolojisi çerçevesinde kutlar.
Bu kutlama törenleri, her bir toplum için
farkl› anlamlar ve kutluluk anlay›fllar›
tafl›r. Ayn› co¤rafyalar›, kültür çevreleriMillî Folklor

ni paylaflan toplumlar aras›nda, karfl›l›kl› etkileflimler olmufltur. Özellikle,
inanç merkezli kültürler aras›nda bu tür
de¤iflimlerin, al›fl-verifllerin, ödünçlemelerin, uyumlaflmalar›n tarihî süreç içinde cereyan etmifl oldu¤unu bilmekteyiz.

töreleri ve gelenekleri ayn› oldu¤u bildirilen Köktürkler, otlar›n yeflermesini yeni y›l›n bafllang›c› sayarm›fl. Köktürk ka¤anlar›, o gün, beyleriyle birlikte, her y›l,
“Atalar Ma¤aras›”nda kurban kesip, anma törenleri düzenlermifl.

Baflka toplumlar›n hayat›nda oldu¤u gibi, Türk toplumunun, Türk boylar›n›n hayat›nda da, yeni y›l kutlamalar›,
y›lbafl› flenlikleri ve törenleri yer alm›flt›r. Tarihî süreç içinde bu törenlerin varl›¤›n› çeflitli yaz›l› ve sözlü kaynaklardan
ö¤reniyoruz. Güneflin koç burcuna girdi¤i gün, Türklerin yaflay›fl tarz› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, çok önemlidir. Büyük hayvan sürüleri besleyen bir toplum, uzun
k›fl boyunca, ›l›k vadilere s›¤›nm›fl, k›s›l›p kalm›flt›r. ‹fl hayat› durmufl, hareket
alan› s›n›rlanm›flt›r. Bahar›n gelifli, bir
bak›ma, karak›fl›n hareket özgürlü¤üne
getirdi¤i k›s›tlamalardan, bask›lardan
kurtuluflun müjdesidir. Kar›n kalkmas›,
havalar›n ›s›nmas›, tabiat›n uyan›fl›, özgürlü¤ün, ba¤›ms›z hareket etme yetene¤inin geri gelmesi, iflin, hareketin bafllamas›d›r. Türkler, yaflay›fllar›na ba¤l›
olarak, bu ilk günü/y›lbafl›n› törenlerle,
flenliklerle, çeflitli e¤lencelerle kutlard›.
Fakat, Türkler, sadece k›fl›n bask›s›ndan
kurtulmufl olmaktan dolay› bu kutlamalar› yapmazlard›. Bugün, bu y›lbafl› kutlamalar› gününde, geçmifllerinde yer alm›fl efsanevî tarihlerinin hât›ralar›n› da,
gelecek kuflaklara aktaracak biçimde tarihî törenler yapar, kurbanlar keser,
esirgeyen, ba¤›fllayan ve koruyan yüce
Tanr›’ya flükranlar›n› sunarlard›.

Türkler’de “Atalar Ma¤aras›” çok
derin izler b›rakm›fl tarihî hadiseler ile
ba¤l›d›r. Bu hadiseler de, yine, özgürlük
ve ba¤›ms›zl›k, yok olmaktan kurtulma,
türeme ve ço¤alma kavramlar›yla iliflkilidir. Türk tarihinin olaylar›, Türkler’in
inançlar›, mitolojisi ve yaflay›fl biçimi,
toplum hayat›n› öylesine yo¤urmufl ve
bütünlefltirmifltir ki; bu bütünlük y›lbafl›
kutlamalar›n›, y›l›n ilk gününü, bu durumun, geçmiflten gelece¤e tafl›y›c› günü
olarak belirlemifltir. “Atalar Ma¤aras›”,
bu tarih bilincinin yaflat›lmas› için, bu
günün, tören ve kutlama yeri olmufltur.

Çin kaynaklar›n›n verdi¤i bilgilere
göre, atalar›m›z Hunlar, her y›l›n y›lbafl›
günü (milâdi: Mart ay›n›n 21 veya 22’nci
günü) Ka¤an›n ota¤›nda bütün beyler
toplanarak kendi töre ve geleneklerine
göre çeflitli kutlamalar ve törenler yaparlarm›fl. Hunlar gibi kurttan türemifl,
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Bugün kutlamakta oldu¤umuz
Türk y›lbafl›s› bayram›, 12 hayvanl›
Türk takvimi’ne göre, Türk mitolojisine
ve Türk tarihinin kaynaklar›n›n verdi¤i
bilgilere göre, ve bütün bu bilgilerin de¤erlendirilmesinden vard›¤›m›z sonuca
göre, bugün, bu y›l›n ilk gününü kutlama törenleri, Türkler’in, Erkin Kün/Özgürlük Günü Bayram›’d›r. Türk toplumlar›, yak›n zamanlara kadar bugünü
farkl› adlar alt›nda kutlamakta, törenler
düzenlemekte, e¤lenceler tertip etmektedir. Türk toplumlar›nda tespit edilen
y›lbafl› günü adlar› flöyle s›ralanabilir:
Yeni Kün, Yengi Kün, Yeni Y›l, Ça¤an,
Nevrûz/Navr›z, Ulust›ng Ul› Küni, Ergenekon veya bana göre, ‘Erkin Kün’; yâni,
Özgürlük Günü... Erkin Kün... gibi. ‹slamiyet ile birlikte bugün, Türk y›lbafl› günü kutlamalar› nevrûz sözcü¤ü ile an›l›r
olmufl ve Türkler, islamî kültür dairesi
içinde bu günü, çeflitli iflleri içine alan ve
bu ifllere bafllang›ç sayan yeni kültür or-
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tam› ve hayat› ile uyumlu bir y›lbafl›
kutlamalar› bayram›na çevirmifltir. Selçuklu, Osmanl› ve Cumhuriyet yönetimlerinde, Türk devleti, bu günü, e¤lencelerin yan› s›ra, mâli y›lbafl› olarak kutlard›. ‘Atalar Ma¤aras›’ gelene¤i günümüzde de, mezar ziyaretleri ile sürmektedir. E¤lence ve flenlikler de, halk›m›z
taraf›ndan günümüze kadar tertip edile
gelmifltir. Bugün, dünyadaki bütün
Türkler, kendi yörelerinde bu bayram›
kendilerine göre nevrûz/y›lbafl› kutlamalar›n› sürdürmektedir.
Türk cumhuriyetleri, bugünü, herkes için ortak ça¤r›fl›m yapar bir hüviyet
kazanm›fl bulunan ‘nevrûz’ sözcü¤ü ile,
‘Nevrûz Bayram›’ ad› alt›nda kutlamaya
karar vermifl ve bu durumu Kültür Bakanlar› eliyle bir bildiri düzenleyerek
dünya kamuoyuna aç›klam›fllard›r. Bu
bildiri, kutlamalar ile ilgili flu aç›klamay› vermektedir:
“Bakanlar, Dünya milletleri aras›nda bar›fl›n, hoflgörü ve dayan›flman›n gelifltirilmesine katk›da bulunacak her
türlü giriflimin desteklenmesi gerekti¤inin bilinci içinde; dünyan›n çeflitli bölgelerinde yaflayan Türk toplumlar›n›n ortak kültürünün ürünü olan Nevruz’un
Türk topluluklar›nca yüzy›llard›r kutlanmakta oldu¤unu dikkate alarak; Nevruz’un insanlar aras›ndaki karfl›l›kl›
sevgi ve sayg›y› perçinleyen, insanlar›n
birbirleriyle olan darg›nl›klar›n› unuttuklar›, kardeflçe kucaklaflt›klar›, birlik
ve beraberli¤in, bir arada yaflama arzusunun kuvvetlendi¤i, inançlar›n, örf ve
adetlerin sergilendi¤i bir gelenek ve bayram oldu¤unu kaydederek; Nevruz’un
çeflitli kültürel etkinliklerle ayn› gün
hep birlikte kutlanmas›n›n önemini vurgulayarak; 21 Mart tarihinin ayn›
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zamanda Birleflmifl Milletler taraf›ndan
“Irk Ayr›m› ile Mücadele Günü” olarak
kabul edilmifl bulundu¤una da dikkat
çekerek; Türk Dünyas›’n›n ortak kültürünün ürünü olan Nevruz’un insanlar
aras›ndaki sevgi, dayan›flma, hoflgörü ve
bar›fl ortam›n›n evrensel boyutta gelifltirilmesine katk›lar sa¤l›yaca¤› inanc›
ile; ilkbahar› müjdeleyen, birli¤in,
beraberli¤in, bar›fl›n, bolluk ve bereketin
simgesi olan Nevruz’un, bundan böyle
Türk Dünyas›’n›n ortak bir günü olarak
an›lmas› ve kutlanmas›n› kararlaflt›rm›flt›r.” Ve bu bildiri do¤rultusunda,
Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklar›, Nevruz Bayram› ad›yla, tarihi Türk
takvimi y›lbafl›s›n›, 1994’ten bu yana,
birlikte, ayn› günde kutlamakta ve
törenler yapmaktad›r.
Türk tarihinde, Türk takviminde,
Türk mitolojisinde yeni y›l›n bu ilk
gününe, ben “Erkin Kün” diyorum ve
tarihimizin ilk zamanlar›ndan bu yana
‘Kurtulufl Günü Bayram›’, ‘Özgürlük
Günü Bayram›’ olarak kutland›¤›n›
düflünüyorum. Bana göre, Türkler için
bu bayram›n as›l ad› “Özgürlük Günü
Bayram›”d›r. Bugün bu bayram›, tarihî
ve kültürel nedenlerden dolay› Nevrûz
Bayram› diye kutlamay› sürdürüyoruz.
Ben eski töreyi sürdürerek, sizlerin ‘Erkin Kün’ Bayram›n›z›/Özgürlük Günü
Bayram›n›z› kutlamay› tercih ediyorum.
Türkler için en do¤ru anlam› bence
budur. Özgürlü¤ün, ba¤›ms›zl›¤›n k›ymetini anlatan tarihî ba¤lar, Türk atalar›m›z›n maceras› bu bayram törenleriyle gelece¤e tafl›nm›flt›r ve tafl›nmas›
da sonsuza kadar sürdürülmelidir. Bu
düflünce ve duygularla, Özgürlük Günü
Bayram›n›z›, ‘Erkin Kün’ Bayram›n›z›
kutluyorum. Kutlu olsun!..
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