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GÜMRÜLÜLER’‹N NEVRUZ’DA
SULAŞMA GELENE⁄‹
Minaveddin SÖYLEMEZD‹*
Gümrülüler’in Nevruz’da Sulaşma
Geleneği’nin yok olma tarihe kar›şma
tehlikesi vard›r. Nitekim Gümrülüler,
Azerbaycan’›n çeşitli bölgelerine dağ›l
d›klar›ndan ve yerli halk›n bu adete
yabanc› olmas›ndan, gelenek sürdürü
lemiyor. Geleneklerin yaşat›labilinmesi
için gereklerinin zaman›nda yerine geti
rilmesi gerektiğine hepimiz biliyoruz.
Ona göre de ben, bu adetin yok olma
yoluna girdiğine inan›yorum ve istiyo
rum ki, en az›ndan bu gelenekten geriye
yaz›l› bir belge kals›n.
Bahsedeceğim “Sulaşma Geleneği”
(birbirini sulama geleneği), benim fik
rimce eski inançlarla alakal› olan bir
adettir günümüze gelmeyi başarm›şt›r.
Gerçi okuyunca okurlar kendi yorum
lar›n› yapacaklard›r muhakkak. Ama
bunun Şamanizm’den kaynakland›ğ› bir
gerçektir. Bu da diğer gelenek ve göre
neklerimiz gibi milletimiz taraf›ndan
‹slamiyet’e geçişten sonra da yaşat›lm›ş,
vazgeçilmediğinden ‹slami kisveye de
büründürülmek istense de eski inan›ş›n
belirtileri inkar olunmayacak kadar çok
tur ve kendisini göstermektedir. Bunun
sebebi ise milletimizin kültür miras›na
olan sayg› ve bağl›l›ğ›d›r.
Bütün bunlar› kaydettikten sonra
dikkatleri “Gümrülüler’in Nevruz’da
Sulaşma Geleneği” ne yöneltmek istiyo
rum.
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Efendim, ad›ndan da anlaş›ld›ğ› üze
re bu adet bir Nevruz geleneğidir ki,
Nevruz da bilindiği gibi bizim en eski
bayram ve geleneğimiz olup kültür zen
ginliğimizin bir delilidir. Nevruz mevzu
sunu açt›ysam da ona temas etmeden
sadece “sulaşma”y› anlatmak istiyorum.
Gümrülüler Nevruz günü yani Mart
ay›n›n 21’de gece saatler 24.00’› göste
rirken yeni bir y›la girildiğine inan›rlar
ki, bu da 21 Mart Nevruz gününün
ayn› zamanda bir y›lbaş› anlam›nda da
kutland›ğ›n› göstermektedir. Zira Eski
Türkler Eski Türk Takvimi’ne göre bu
günü y›lbaş› olarak kabul ediyorlad›.
‹şte Gümrülüler’de bu inançla Mart›n
21’ini y›lbaş› kabul ettiklerinden, o gece
saat 24’00’ü gösterinceye kadar 7’den
77’ye uyumay›p yeni y›l› karş›larlar,
Yani 22 Mart yeni y›l›n ilk günü oluyor.
Ondan ötürü bugün Gümrülüler için
ayr› bir anlam ifade ediyor.
‹şte “Sulaşma” (birbirine su serpme),
bugünün sabah›n›n erken saatlerinde
yap›l›r. Sulanacak olanlar deyince akla
ilk gelenler, o sene içerisinde evlenmiş,
nişanlanm›ş olanlar ve bekarlar gelir ki,
bundan da k›z erkek fark› gözetilmez.
Bu ismi yaz›lanlar› genç delikanl›lar
sular, hem de kaynaktan doldurulmuş
suyla . Zaten bunun anlam ve önemi
de buras›ndad›r. Yani rastgele her suy
la sulaş›lmaz. Sulaşma’n›n şartlar›ndan
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biri ve en başl›cas› taze su olmas›d›r.
‹kinci şart ise aş›r›ya kaç›lmamas›, tat
s›zl›k ç›kmamas› ve kalplerin k›r›lma
mas›d›r. Gençler için ayn› zamanda bir
eğlence niteliği taş›yan bu geleneğin as›l
gerçekleştirilme amac›n› biraz sonra aşa
ğ›da aç›kl›yacağ›m. Ama bundan önce
Sulaşma’n›n diğer şekil ve usullerine
değinmek istiyorum.
Sulaşma sadece bekarlar, nişanl›
olanlar ve yeni evlenenlerle bitmiyor. Bu
eylem her evde, her ailede aile üyeleri
veya reisleri taraf›ndan gerçekleştirilir.
Ancak bunun öbürlerden farkl›, eğlen
ceyle ilişkisi olmamas›, az›c›k miktarda
su serpilmesi ve herkes için geçerli olma
s›d›r. Evet bundan kimse, yaşl› ihtiyar,
çoluk çocuk farkedilmeden üzerine su
serpiliyor ve bunu yapan›n sevap kazan
d›ğ›na inan›l›yor. Bu su serpmek sadece
insanlarla da s›n›rl› kalm›yor. Bütün
oda ve büyük eşyalara, ah›ra ve ah›r
daki hayvanlara, araba varsa arabaya
ve nihayet ekilip biçilen ekin sahas›na,
yani toprağa su serpilir. Ama bu ikincisi
ni ailenin en yaşl› erkeği yapar.
Şimdi gelelim bu işlemin manas›na,
kesinlikle eski Türklerin “Su kültü” ile
ilgilidir. Türkler suya eskiden çok büyük
değer vermiş hatta onu kutsam›şlard›r
bile. ‹şte Gümrülüler de suyun ayd›nl›k
olduğuna ve ayd›nl›k getireceğine inan
d›klar›ndan bunu yap›yorlar ve diyorlar
ki, “ Bu suyla geçen seneden kalan kötü
lükler, ağ›rl›k uğursuzluklar ve hastal›k
lar y›kan›p gitsin” Bu şekilde de olduğu
na inan›yorlar. Bundan dolay›d›r ki, bu
sulama işlemini gerçekleştiren kişinin
sevap kazand›ğ›na inan›l›yor.
Evet sulama’ya veya sulaşmaya ilk
bakt›ğ›m›zda gözümüze çarpan budur.
Ancak, inan›ş olduğu gibi kalm›ş olsa
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da, malzeme değişmiştir. Bunu ben çok
merak ettiğimden araşt›rd›m ve gördüm
ki, bu gelenek Bat› Türklerinde Gümrü
lüler’in d›ş›nda kimsede mevcut değildir.
Biraz değişik bir malzeme kullan›larak
ve şamanlar(kendilerini Kam dediği)
taraf›ndan Altay, Yakut-Saka, Hakas
ve diğer Sibirya Türklerinde bu yap›l›
yor. Bunlar›n kulland›ğ› malzeme ise
K›m›z’d›r. Bilindiği üzere Eski Türklerde
K›m›z her ne kadar normal bir milli içe
cek olsa da , onun ayr› bir anlam ve öne
mi vard›r. Hatta sudan üstün kudsiyeti
olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun için
Sibirya ve Altay Türklerinde Kamlar
taraf›ndan bunun K›m›zla yap›ld›ğ› ve
kendilerinin de Şaman dinine inand›ğ›
aç›k bir gerçektir. Biz bu K›m›z dökme
işini Eski Türklerde, tabii Kam taraf›n
dan yaln›z Nevruz’da değil, her zaman;
savaşa giden atlar›n üstüne, Ata Kabir
lerine, tarlalara, hayvanlara, yollara vs.
görmekteyiz. ‹şte ben de bunlardan yola
ç›karak geleneğin ayn›, olduğu gibi yaşa
t›ld›ğ›n›, fakat ‹slamiyet’e geçtikten son
ra malzemenin değişip K›m›z›n yerini
suyun ald›ğ›n› düşünüyor ve böyle oldu
ğunu iddia ediyorum. Çünkü Altay ve
Sibirya Türkleri’nde de Nevruz’da ayn›
gelenek, ayn› şekilde uygulan›r, sade
ce suyun yerine k›m›z kullanarak. Bu
Türklerin eski dinlerinde kald›klar›n›
ve hiç bir dini kabul etmeden gelenek
lerini sürdürdüklerini de düşünürsek o
zaman, k›m›z›n Gümrülüler taraf›ndan
‹slamiyet’ten dolay› su ile değiştirildi
ğini aç›kça görüyoruz.
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