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Kültür, bir milletin topyekün yaşama
tarz›d›r. Gelenek ve görenekler, kültü
rün en önemli unsurlar› ve göstergele
ridir. Dil, edebiyat, sanat, inanç, örf ve
adetler bir milletin geçmişinden gelen
paylaşt›ğ› değerlerdir. Bu değerlerden
örf ve adetler, hem uzun zamanda oluşur
lar, hem de değişimleri uzun zaman al›r.
Nevruz şenliklere de muhtelif coğraf
yalarda baz› değişikliklerle günümüze
kadar gelmiştir.
Nevruz, Yenisey-Orhun çevresinden,
Altaylara, oradan da Hun Türkleri’nin
Avrupa’ya yürümeleriyle Macaristan’a
Balkanlar’a ulaşm›ş, M.S. 800’lerden iti
baren Hazar’›n güneyinden Anadolu’ya
Mezopotamya’ya taş›nm›şt›r. M›s›r K›p
tileri de Nevruz’u y›lbaş› olarak benim
semişlerdir.
‹slâmdan sonra da, özellikle Abba
siler devrinde Nevruz, bayram olarak
kutlan›lmaya devam etmiştir. Nevruz,
ayn› zamanda Sasanilerde olduğu gibi,
Abbasilerde vergi toplama mevsimi baş
lang›c› idi.
Selçuklularda kutlanan Nevruz gele
neği Osmanl›larda devam etmiştir. Nev
ruz ve Nevruziye adetleri, II. Meşruti
yet’ten sonra terkedilmiş ve Türk halk›
aras›nda yerini May›s’›n ilk haftas›nda,
6 May›s’ta kutlanan H›d›rellez şenlik
lerine b›rakm›ş, ama Nevruziye ad›yla
kutlamalar da devam etmiştir.
Bizde, Cumhuriyet döneminde bir çok
başka kutlamalar gibi Nevruz’un da res
mî bir mahiyeti kalmam›şt›r. Fakat, 80
senelik resmî bir ihmalden ve bilhassa
bağ›ms›zl›klar›na kavuşan Türk Cum
huriyetleri’ndeki durumu gördükten son
ra devletimiz hadiseye sahip ç›km›şt›r.

Zamanla unutulan bu geleneğin canlan
d›r›lmas›n›n Türk dünyas› ile kültür
birliğinin sağlanmas› yoluyla önemli bir
merhale olacağ›n› ümid ediyoruz.
Gerek Anadolu’da, gerekse Türkiye
d›ş›ndaki Türkler aras›nda, eskiden oldu
ğu gibi günümüzde de varl›ğ›n› koruyan
Nevruz’un herşeyden önce bir ritüel ola
rak değerlendirilmesi gerekir. Ritüel,
“bir örnek üzerinde kal›plaşm›ş davra
n›şlar ve töreler bütünüdür. “ Frans›z
sosyoloğu Durkeim’e göre ritüeller, fert
leri bir araya getirir, onlar aras›ndaki
toplumsal bağlar› güçlendirir, ortakl›ğ›
pekiştirir. Ritüelin toplumda canland›
r›c› etkisi vard›r. Geleneklerin sürmesi,
inançlar›n tazelenmesi, değer yarg›lar›
n›n, törelerin kökleşmesine yard›m ede
rek toplumda müşterekliği paylaşmay›
bütünleşmeyi sağlar. Törelerin nitelikle
ri ve amaçlar› ne olursa olsun hepsinde
fertleri bir araya getirmek, aralar›nda
ki bağlar› kuvvetlendirmek, samimiyeti
sağlayarak toplum şuuruna ulaşt›rmak
gibi nitelikler müşterektir. Fertler, bir
lik içinde toplumdaki yerlerini ve top
lumla ilişkili duygular›n› ritüellerle yeni
lemiş olur 1 .
Nevruz’un bu kadar geniş bir coğraf
ya yay›lm›ş olmas›, farkl› kültürlerce
kabul gördüğünü gösterdiği gibi, doğ
rudan hangi kültürden ç›km›ş olduğu
meselesini de güçleştirmektedir. Nev
ruz şenliklerindeki pek çok motif ortak
olmakla birlikte, her kültür muhitinde
farkl›l›klar›n görülmesi de tabiîdir. Dola
y›s›yla tarihî kaynaklara istinaden Nev
ruz’un menşeiinin ele al›nmas›, Nevruz
kutlamalar›n›n Türk tarihindeki yerinin
ortaya konulabilmesi için önemli bir
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husustur.
Nevruz’un Menşei Meselesi
Nevruz’un menşei konusunda farkl›
fikirler ileri sürülmüştür. Nevruz’un
yeni bir y›l›n başlang›c› olarak kabul
edilmesi, takvimler yap›lmas› ve kulla
n›lmas› d›ş›nda, Nevruz’un ‹ran menşeli
olduğu, Türk menşeli olduğu ve Yunan
menşeli olabileceği yolunda görüşler var
d›r.
1-Takvim
Yeni y›l›n baş›, bu günkü Mart’›n
22’sine tekabül eden bir gündür. Bu gün,
güneşin koç burcuna girdiği gün olup,
Miladî 22 Mart’a Rumî 9 Mart’a rastla
maktad›r. Ancak güneş y›l› ile ay y›l›
aras›nda 13 günlük bir fark bulunduğun
dan 21 Mart tarihi baz› topluluklarda
Mart’›n 9’una, nadiren baz› topluluklar
da ise 1-3 Nisan’a tekabül eder.
XI.yüzy›l›n meşhur alimi El-Biruni
Nevruz’un y›lbaş› olduğunu ifade etmiş
tir. Nevruz’un Türkler de dahil bütün Ön
Asya ve Orta Asya topluluklar› aras›n
da canl› bir şekilde yaşat›ld›ğ›ndan söz
etmiştir. Kaşgarl› Mahmud’un Divan-›
Lügati’t-Türk adl› eserinde, Nevruz’un
y›lbaş› olduğu kaydedilmiştir 2 .
21 Mart, birçok millette takvim y›l›
n›n başlang›c› olarak kullan›lm›şt›r.
Türkler’de bilinen en eski takvim, 12
Hayvanl› Türk Takvimi’dir. Bu Türk
takviminde 12 y›l bir devreyi, her beş
devre bir çağ› oluşturur. 12 y›l›n her y›l›
bir hayvana nisbet olunmuş, bu hayvan
lar›n her birinin de ait olduklar› y›llar›n
kaderini yönlendirdiklerine inan›lm›şt›r.
Bu takvimin M.Ö.220 Asya Hunlar’›n
dan itibaren kullan›ld›ğ› bilinmektedir.
12 Hayvanl› Türk Takvimi’nin Anado
lu’da halen varl›ğ› ,özellikle hayvanc›l›k
la uğraşan aşiretlerde kullan›ld›ğ› bilin
mektedir.
12 Hayvanl› Türk Takvimi, güneş
y›l›na göre hesaplanm›şt›r. Dünyan›n
güneş etraf›ndaki hareketiyle veya güne
şin 12 burcu devrederken geçiş süresine
bir y›l denilmektedir. Bu da 365 gün,
5 saat, 50 dakika, 47 saniyedir. Kesin

hesaba göre Türk takvimi 2 dakika, 2
saniyelik bir fazlal›k göstermektedir. 12
Hayvanl› Türk Takvimi’nde her üç ay bir
mevsime tekabül etmektedir. Her mevsi
min kendine göre bir ad› vard›r. Divan›
Lügati’ti-Türk’e göre bunlar Yeni-gün
(Nevruz)dan sonra gelen Oğlak-ay, Uluğ
oğlak-ay, Uluğ-ay ve Kad›r-k›ş’t›r. Ay
adlar› da muhtelif coğrafyalara göre
değişmekte ise de bunlar tesbit edil
miştir ve incelendiğinde hayvanc›l›k ve
çiftçilikten kaynakland›ğ› görülmekte
dir. (Nisan=Yağmur ay›, May›s=Çiçek
ay›, Kas›m=Koç ay›, Temmuz=Orak ay›,
Ağustos=Arpa biçimi gibi) 3 .
Türkler’in kulland›ğ› takvimlerden
birisi de Celâlî Takvimi’dir. Selçuklu
Sultan› Melikşah’›n, 1074-1075 y›l›nda
yeni bir takvimin düzenlenmesini emret
mesi üzerine Sultan’›n lakab›na nisbet
le Celaliye ad› ile bir takvim vücuda
getirilmiştir. Selçuklu Verizi Nizamü’lMülk astronomlara haz›rlatt›r›p, Sultan
Melikşah’a ithaf ettiği Takvim-i Celalî
veya Tarih-i Melikî denilen güneş tak
viminde, eski geleneğe uyarak, güneşin
koç burcuna girdiği gün (Nevruz) y›l
baş› olarak tesbit edilmiştir. Bu takvim
Harezm’deki Türk Hanl›klar› ile Türk
Babür Hanedan›’nca kullan›lm›şt›r 4 .
Halen ‹ran ve Afganistan’da kullan›lan
Şemsî takvim ile Osmanl› Devlati’nde
malî meselelerin düzenlenmesinde kul
lan›lan Rumî takvim bahsettiğimiz bu
Celalî takviminden mülhemdirler 5.
‹lhanl› Hükümdar› Gazan Han zama
n›nda, Celalî takvimi üzerinde yap›lan
çal›şmalar sonunda Tarihî-i ‹lhan ad›
verilen takvim meydana getirildi. Bu
Türk takvimi, 31 Mart 1925 y›l›na kadar
‹ran’da varl›ğ›n› devam ettirmiştir. Sel
çuklular’dan sonra Anadolu’da kurulan
Türkmen Beylikleri’nde de y›lbaş› (Nev
ruz), güneşin koç burcuna girdiği gün
olarak kabul edilmiştir. Bunlardan baş
ka çeşitli olaylar›n gerçekleşmesinde de
Nevruz’un bir takvim olarak kullan›ld›
ğ›n› görürüz 6 .
XV.yüzy›lda yaşayan Belh’li tarihçi
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Havendşah Mirhavend “Revze” adl› ese
rinde Nevruz’u şöyle kaydeder, “ Cengiz
Han, doğu padişah› olup, Nevruz çad›r›
n›n kurulduğu dönemde şeref kürsüsüne
ç›kt›. O’nun hakanl›k devrinde bütün
halk, devlet çat›s› alt›nda topland›. Baha
r›n hoş kokulu rüzgar›n› gönderdiği hoş
haber elçisi ölü durumdaki yerin diril
diği haberini oradakilerin kulaklar›na
duyurdu. Bahar habercisi Nevruz, tüm
bitkilerin oyunlar›yla insanlar›n gözleri
ne hitap etti, süsledi 7. “
Osmanl›lar’da Nevruz, tarih tesbiti
olarak kullan›ld›ğ› gibi baz› vergilerin
toplamas› da y›lbaş› kabul edilen Nev
ruz’da başlat›lm›şt›r. Hatta, XVII. yüz
y›ldan itibaren resm-i nevruziyye ad›yla8
yeni bir vergi toplanmaya başlanm›şt›r.
2- ‹ran Menşeli Olmas›
a- Kelime Yap›s›
Nevruz kelimesi, Farsça bir kelime
olup, nev: yeni, ruz:gün, nevruz: yeni
gün anlam›na gelmektedir. Nevruz keli
mesinin Farsça olmas› dolay›s›yla, Nev
ruz Bayram›’n›n sadece ‹ranl›lar’a ait
bir bayram olduğu düşünülmüştür. Kül
türlerin, muhtelif zamanlarda, bir çok
kelimeyi doğrudan doğruya birbirlerin
den ald›klar› gibi, bir çok sözcük kökünü
de birbirlerinden alm›ş olduklar› malum
dur. Bu itibarla, bir çok sözcük muhtelif
toplumlarda değişik biçimlerde kullan›
lagelmiştir9. Farkl› kültürlerin birbirle
rini etkilemeleri ve birbirlerinden al›şverişte bulunmalar›, bu kelimelerden
hareketle Nevruz Bayram›’n›n sadece
‹ranl›lar’a ait bir bayram olduğunu gös
termez. Kald› ki, Nevruz’un ‹ran menşe
li olduğu kabul edilse bile, başka millet
lerde ve başka kültür çevrelerinde kabul
görmesi bunun ‹ran geleneği ile ayn›
hususiyetleri taş›d›ğ›n› da göstermez.
Yeni gün, Yeni Kün, Ergenekün, Ulus
t›n Ul›ğ Künü, Baba Marta başta olmak
üzere Türk dünyas›nda yirmibeşi aşk›n,
Anadolu’da ise k›rka yak›n kelime Nev
ruz’un karş›l›ğ› olarak kullan›lmaktad›r.
Bugün Türkmenistan sahas›nda ekmeğe
nan ve çörek denmektedir. Bu kelimeler

den nan kelimesi Farsça’d›r. Ekmek keli
mesi ise hiç bilinmemekte ve kullan›lma
maktad›r. Bugünkü Türk dünyas›n›n en
uzak noktas›nda Çinlilerle s›n›rdaş olan
K›rg›zistan’da ekmek kelimesi yoktur.
Farsça nan kelimesi kullan›lmaktad›r.
Bu itibarla Türk dünyas›n›n büyük bir
bölümünde Nevruz’dan bozma Nooruz,
Novruz, Navruz, Nevriz, Nevris adlar›
kullan›lmaktad›r 10 .
Burada pek çok kelimenin farkl› kül
türlere geçişlerinde anlam değişiklikleri
ne uğrad›klar›n› da söylememiz gerekir.
Mesela, Farsçada “yolunu keybetmiş,
azm›ş veya günahkar insan” demek olan
“gümrak” sözü , Türkçe’de gür s›fat›n›n
karş›l›ğ› olarak kullan›lm›şt›r 11.
Bu bilgilerden anlaş›lacağ› üzere,
Farsça olan Nevruz kelimesi, daha bir
çok kültüre geçtiği gibi Türk kültürüne
de geçmiş bir kelimedir. Ancak, keli
menin menşeinden hareketle, Nevruz
geleneğini Türkler’in, doğrudan ‹ranl›
lar’dan ald›ğ› da söylenemez. Kald› ki,
Nevruz hakk›ndaki derli toplu bilgileri,
Nevruz’u ‹ran geleneğine bağlayan Fir
devsi’nin, Şahnâmesi de dahil olmak
üzere ilk defa XI. yüzy›l kaynaklar›nda
buluruz. Eğer, ‹ran’da Hunlar’da oldu
ğu gibi milattan önceki y›llarda Nevrus
geleneği var olsa idi, MS. XI. yüzy›ldan
önceki metinlerde de bunlar›n izlerinin
bulunmas› gerekirdi 12 . Ayr›ca, Nevruz
kelimesinin Divanü Lügati’t Türk’te zik
redilmiş olmas›n›n, onun Türk kültürü
nün önemli bir unsuru olduğunun delili
say›lmas› gerektiğini ve Türk kültür
yap›s› içinde asgari bin y›ll›k bir maziye
sahip olduğunu belirten Mustafa Kafal›,
Kaşgarl› Mahmud’un yaşad›ğ› dönemde,
‹ran-Sasani Devleti’nin tarihten silineli
400 y›l› geçmiş olduğunu ve ‹ranl›l›ğ›
temsil edecek en küçük bir kültür ve
siyasî gücün kalmad›ğ›n› ifade etmekte
dir13. Bu hususta Ekrem Memiş de, ‹ran
coğrafyas›nda 1040 y›llar›ndan itibaren
Türk hanedanlar›n›n hakim olduğundan
hareketle eski bir Türk geleneği olan
Nevruz’un kültürel münasebetler çerçe
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vesinde ‹ranl›lar taraf›ndan da benim
senmiş olabileceğini ihsas etmektedir.
14
Bu görüşler muvacehesinde, Yenigün
kelimesinin karş›l›ğ› olan Nevruz’un,
Farslar’a Türk an’anelerini sevdirmek
için kullan›ld›ğ›15 söylenebilir.
b- Dinî Telakki
Baz› araşt›rmac›lara göre, Nevruz
bayram› Zerdüşt dinine bağl› bir bayram
d›r ve ‹ranl›lar, ‹slam öncesi dönemde
Zerdüşt dininde olduklar›ndan Nevruz
’u bayram olarak kutlam›şlard›r. ‹slâm
tarihinin kaynaklar›ndan baz›lar›nda
da Nevruz’un Zerdüştlük dinine bağlan
d›ğ› görülmektedir. Mesudî, Mürucü’zzehep ve Meadi’l-Cevher ve Şehris
tanî, El-Milel ve’n-nihal adl› eserle
rinde Nevruz’un Zerdüştlük dinine ait
bir bayram olduğunu ve bu bayram›
ilk olarak Zerdüşt’ün ortaya koyduğunu
söylerlerken enteresan bir bilgiyi naklet
mekte ve Zerdüşt’ün Azerbaycan as›ll›
olduğunu ifade etmektedirler. ‹bnü’lEsir, El-Kamilü fi’t-Tarih adl› eserin
de Nevruz’un Zerdüştlük dininin bir
bayram› olduğunu ve bu bayram› ilk
olarak Zerdüşt’ün ortaya koyduğunu söy
lemektedirler. Taberi’de yer ad› olarak
geçen Nevruz hakk›nda Makdisî, Kita
bu’l-Bed ve’t-Tarih adl› eserinde Nev
ruz’un bir Mecusi bayram› olduğunu kay
deder. ‹bn Haldun, Kitabü’l-‹ber’de,
Zerdüşt’ün kendisine tâbi insanlara iki
bayram tertip ettiğini, bunlardan birin
cisinin ilkbahar bayram› olan Nevruz,
ikincisinin ise sonbahar bayram› olan
Mihrican olduğunu kaydeder.
Dinler tarihi kaynaklar› incelendiği
zaman Nevruz’un sadece Mecusiliğe ve
Zerdüştlüğe ait dini nitelikli bir bayram
olduğu sonucuna ulaşmak güçtür.
Baz› araşt›rmalara göre, 21 Mart
Bahar Bayram›, Asya ve Avrupa’n›n
değişik yerlerinde ortaya ç›km›ş olan
S›r dinleri taraf›ndan da kutlanmakta
idi.Özellikle Anadolu ve Yunanistan’da
yaşam›ş olan S›r dinleri, 21 Mart tari
hini hayat›n yeniden canland›ğ› tarih
olarak kabul etmiş ve bayram olarak kut

lam›şlard›r. Anadolu’da yaşayan Kibe
le Kültü’ne göre de hayat, Sonbaharda
ölmekte ve ‹lkbaharda yeniden canlan
maktad›r. Bu inan›şa göre ‹lkbahardaki
yeniden diriliş 21 Mart’a denk gelmekte
ve şenlikler düzenlenmektedir16 . Sümer
liler, kozmolojik bir anlay›şla yeni y›l
bayram›n› kutluyorlar 17 , bunu A-kitil diye adland›r›yorlard›. Bu bayram,
Sümer-Akad sentezi içinde de yer alm›ş
ve Akadl›lar bu bayrama Akitu ad›n› ver
mişlerdir. Mezepotomya’da Sümerliler’in
iktidarlar›n› kaybetmeleri ve bölgenin
Sami kavimlerce istilas›ndan sonra da
bu Bayram kutlan›lmaya devam edilmiş
tir. Babilliler ise bu bayram’a Zagmuk
ad›n› vermişlerdir. Bu bayram zaman›n
büyük devletleri olan M›s›r, Hitit ve
‹ran’da da kutlan›yordu 18 .
c- Mitolojik Telâkki
Nevruz’un ‹ran menşeli olduğu yönün
deki diğer bir iddia, daha çok mitolojiye
dayanmaktad›r. ‹ran mitolojisine göre,
ihtişam›n sembolü olan Cemşit, taht›na
bugünde oturmuş ve bugünü bayram
ilan etmiştir. Bu gün daha sonra ‹ran
takvimine başlang›ç günü olarak kabul
edilmiştir.
Rivayete göre, Cemşit Azerbaycan’a
geldiği gün buras›n› beğenip, yüce bir
taht kurdurmuş ve şahane bir elbise
giyerek tahta oturmuştur. Diğer bir riva
yete göre de, Cemşit Mazenderan orman
lar›nda tavşan av›na ç›kt›ğ› zaman bir
zehirli y›lan görerek okunu ona atm›ş ok
y›lan›n bulunduğu kayal›klara çarparak
bir k›v›lc›m ç›kmas›na sebep olmuş ve
k›v›lc›m da etraf›ndaki otlar› tutuştur
muştur. Ateşi böyle ilk defa gören ‹ran
l›lar, korku ile ateşe secde etmişler, onu
mukaddes kabul ederek, karanl›klar›
yok ettiği inanc›yla ateşin devaml› yan›k
tutulmas›na çal›şm›şlard›r. Bunun için
de “ateşgede” denilen tap›naklar yap
t›rm›şlard›r. ‹şte ateşin bulunduğu bu
gün ‹ranl›lar’ca Nevruz olarak kabul
edilmiştir 19 .
Yukar›da verdiğimiz kaynaklardan
farkl› olarak El-Kalkaşandî, Subhu’l-
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Ağşa adl› eserinde, Nevruz’u ilk defa
Zerdüşt’ün değil Cemşit’in kutlad›ğ›n›
gösterir. Kalkaşandî’ye göre, Cemşit’ten
önce din bozulmuş, tahta ç›kan Cemşit
ilk iş olarak dini ›slah etmeye girişmiş
ve tahta ç›k›ş gününü yeni y›l›n ilk günü
sayarak bayram ilan etmiştir Kalkaşan
dî’ye göre Nevruz Bayram› alt› gündür.
Nevruz’un nas›l kutland›ğ›n› ayr›nt›l›
bir şekilde anlatan Kalkaşandî, özellikle
Nevruz hediyeleri hakk›nda bilgi verir.
Ayr›ca ‹slâmiyet’in ilk dönemlerinde
Nevruz Bayram› kutlamalar›n›n yasak
land›ğ›n›, daha sonra serbest b›rak›ld›
ğ›n› da kaydeder. Kalkaşandî’nin vermiş
olduğu bilgilerden XV. yüzy›lda Nev
ruz’un, M›s›r’da, Filistin’de Suriye’de
Müslümanlar aras›nda kutland›ğ› gibi
H›ristiyanlar taraf›ndan da kutland›ğ›
anlaş›lmaktad›r 20 . Bu bilgilerden hare
ketle Nevruz’u sadece ‹ranl›lar’a ait dini
nitelikli bir bayram olarak kabul etmek
doğru olmayacakt›r.
Çin kaynaklar›ndan Du-you’nun Tan
gdian adl› eserinde, Persler’in y›lbaş›
kutlamalar›n› Mart ay›nda değil, Hazi
ran ay›nda yapt›klar› belirtilir. Firdev
si’nin Şahname’sinde M.Ö. ki dönemlere
ait bilgiler rivayetlere ve mitolojilere
dayanmaktad›r. Ayr›ca Cemşit hakk›n
da birbirlerinden farkl› rivayetlerin olu
şu bu kaynağ›n değerini azaltmaktad›r.
Oysa, Du-you’nun Tangdian adl› ese
ri VII.yüzy›lda yaz›lm›ş olup, yaz›ld›ğ›
dönemin belgelerine dayanan bir tarih
tir. Bu yüzden verilen bilgilerin doğrulu
ğu tart›ş›lamaz 21 .
3- Türk Menşeli Olmas›
Çin kaynaklar›nda, Hunlar’›n milat
tan yüzy›llar önceleri, 21 Mart’ta haz›r
yemeklerle k›ra ç›kt›klar›, bahar şen
likleri yapt›klar› kaydedilmiştir. Ayn›
geleneklerin Hunlar’dan sonra Uygur
larda da mevcut olduğu bilinmektedir.
Çince kaynaklardan Tsi-ma-chian’›n
eserinde, “Hun Tezkiresi” bölümünde,
Hunlar›n bu günde, kendi adetlerine
göre çeşitli kutlamalar yapt›klar›, iba
det ettikleri, atalar›na ve Gök Tanr›’ya

kurbanlar kestikleri, büyük törenler yap
t›klar› kaydedilmiştir. Yine Fenye’nin
yazd›ğ› Son Han Sülâlesi Tarihi’nde
yer alan “Güney Hunlar Tezkiresi” bölü
münde başta Nevruz olmak üzere y›l
da üç defa toplan›p Tanr›’ya kurbanlar
kestikleri ve çeşitli törenler yapt›klar›
kaydedilmiştir. Chou Sülalesi Tarihi
(557-581) adl› eserde de “Göktürkler, bit
kilerin yerleştiği zaman› y›lbaş› olarak
kutlarlar”. ifadesi vard›r 22 .
Eski Nevruz törenlerinin XI. yüzy›la
ulaşan şekilleri hakk›nda, El-Hisrav’›n
verdiği bilgiler, Uygurlar’dan günümü
ze kadar devam edegelen Nevruz Bay
ram› kutlamalar›n› karş›laşt›rmam›za
yard›m etmektedir. El-Hisrav’›n verdiği
bilgiye göre Uygurlar’da, Nevruz’da, 25
gün önceden sarayda tuğladan, üzeri
örtülmüş çiçeklik yap›l›r, bunlar›n biri
ne buğday ekilir, diğerlerine de s›ras›yla
arpa, pirinç filizi, m›s›r, susam ve nohut
gibi bitkiler ekilir. 21 Mart’a gelindiğin
de bunlar›n mahsülü şark›lar söylenerek
toplan›r, saz çal›n›r ve dans edilir. Eğer
bu tohumlar iyi yeşermişse, o y›lki ekin
lerin iyi olgunlaşacağ› düşünülür.
XIX. yüzy›lda Uygurlar’daki Nevruz
kutlamalar› hakk›nda Kirter’in verdiği
bilgiler ile bugünkü Uygurlar’daki Nev
ruz kutlamalar› büyük benzerlik gös
termektedir. Ayr›ca, Hoyilin’in Muzika
Tazkiresi isimli kitab› ile Şangda
Apandi’nin kitaplar›nda Uygurlar’›n
Nevruz kutlamalar› hakk›nda k›ymetli
bilgiler mevcuttur 23 .
‹lhanl› tarihçi Raşidü’d-din (12671318), Camiü’t-tevârih adl› eserinde
Kubilay döneminde yeni y›l›n kutlama
töreninden bahseder 24 .
Yine XI. yüzy›l›n meşhur Selçuklu
devlet adam› Nizamü’l-Mülk’ün Seyaset
nâmesi’nde Mihrican ve Nevruz günü
padişah›n umum halk için toplant› yap
mas›n›n Acem adeti olduğu kaydedilmiş
tir 25 . Fars as›ll› bir devlet adam› olan
Nizamü’l-Mülk’ün, Nevruz’un Türkler
aras›nda yayg›n olduğundan bahsetmesi
anlaml›d›r.
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Nevruz’un Türk menşeli olmas› mese
lesinin değerlendirilebilmesi için eski
Türk dini ile eski Türk kültlerinin ele
al›nmas› zaruridir. Zira bugün dahi Nev
ruz kutlamalar›ndaki pek çok motif,
doğrudan eski Türk dini ve kültlerinin
tezahüründen başka bir şey değildir.
a- Eski Türk Dini
Nevruz gibi bayram ve törenlerde en
belirgin unsurlar, eski Türk inanç siste
minin atalar kültü, ateş kültü ve yer-su
kültü ile ilgili olup, bütün Türk topluluk
lar›nda ortak kültür unsurlar›d›rlar.
Türkler’in, tarih boyunca çeşitli dinle
re girdikleri bilinmektedir. ‹slamiyet’ten
önce Türkler’in intisap ettikleri dinlerle
ilgili pek çok araşt›rma yap›lm›şt›r Eski
Türk inanç sistemi hakk›nda yap›lan
araşt›rmalarda, bu konuda çeşitli fikir
ler ileri sürülmüştür.
Eski Türkler’de totemciliğin mevcut
olduğu ileri sürülmüş, delil olarak da
kurdun ata tan›nmas›, bu hayvana karş›
sayg› duyulmas› başta olmak üzere XIX.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda tesbit edilen,
totemcilikteki “şuringa”y› and›ran fetiş
ler gösterilmiştir. Ayr›ca, 24 Oğuz boyu
nun her dört boyu için bir kuş bulunmas›
da totemcilikle izah edilmek istenmiştir.
Halbuki totem inanc›nda ayn› toteme
bağl› olanlar akraba kabul edilirken
Türkler’de kan akrabal›ğ› vard›r. Totem
ci topluluklarda her klan›n ata tan›d›ğ›
ayr› bir totemi bulunurken Türkler’de,
bütün bir kavmin kutsal tand›ğ› bir
hayvan mevcuttur. Ayr›ca totemcilikle,
yaln›z hayvanlar değil, mesela bir taş
parças›, yağmur suyu vb. şeyler de totem
olabilirdi. Kurt efsanesinin toplay›c› bir
vasfa sahip olmas›, klanlar› birbirinden
ay›ran ve onlar› karş› karş›ya koyan
totemcilik anlay›ş›na ayk›r› düşmekte
dir. Eski Türkler’de Kurt-ata’n›n yaşa
d›ğ› yer kabul edilen mağarada törenler
tertip etmek geleneği, kurdun vücudu ile
değil, mazisi karanl›klara kar›şm›ş eski
hat›ran›n canland›r›lmas› ile ilgilidir.
Totemcilikte görülen ve her dokunduğu
şeyi kutsallaşt›ran “mana” telakkisi de

Türkler’de olmad›ğ› gibi, kainat› bile ruh
lar dünyas› olarak bilen eski Türkler’de
dinî inanc›n temellerinden birini ruhun
ebediliği teşkil eder. Bu sebeple atala
r›n ruhlar›na adaklar adan›r, kurban
lar kesilirdi. Kurt d›ş›nda kartal›n da
Türkler’de bir hakimiyet timsali olarak
kabul edildiğini belirtmemiz gerekir26 .
‹brahim Kafesoğlu, Türkler’de totemcili
ğin izleri say›labilecek olan hususlar›n
komşu kavimlerin tesirlerinde aranmas›
gerektiğini belirtmektedir 27 .
Türk boylar›n› anlatan Kaşgarl› Mah
mud, Oğuzlar’›n yirmi iki bölük oldu
ğunu, her bölüğün ayr› bir belgesi ve
hayvanlar›na vurulan bir alametinin
olduğunu ve birbirlerini bu belgelerle
tan›d›klar›n› belirtir 28 .
Eski Türkler’de Şamanl›k kültü, çoğu
zaman bir din olarak anlaş›lm›ş olmakla
birlikte, yap›lan araşt›rmalar bu kül
tün bir din olmay›p tamamen bir sihir
karakteri taş›d›ğ›, hatta Tanr› ve yer-su
inançlar›yla bir ilgisinin bulunmad›ğ›n›
ortaya koymuştur 29 . Şaman, kendi usul
leriyle kazand›ğ› “extase” hali içinde
ruhunun göklere yükselmek veya yer
alt›na inmek ve oralarda gezip dolaş
mak üzere, bedeninden ayr›ld›ğ›n› hisse
den bir “transe” ustas›d›r. Transe halin
deyken ruhlar› hükmü alt›na alarak
ölülerle, şeytanlarla, cin ve perilerle
irtibat kurar 30 . Radlof’un verdiği bilgi
ye göre, Şamanlar›n yapt›klar› ayinler,
alemin hâl›k› olan Tanr›’ya ibadet ve
duadan ibarettir. Şamanlar›n ruhlara
hitap etmeleri de ruhlar›n tavassutla
r›n› istirham içindir 31 . Kad›n şamanlar,
Çin ülkesinde bir felaketi gidermek için
dualar ve dini ayinler icra ederlerdi 32 .
Şamanlar, hem sihirbaz ve kahin, hem
de sinir hastal›klar›n› tedavi eden bir
nevi ruhani tabiplerdi 33 . Türk toplu
luklar›nda kurban sunma törenlerinde
şamanlar›n hiç bir vazife almad›klar›n›
almazlard›.34
Türkler’in dini olmad›ğ› yönünde baz›
görüşler ileri sürülmüşse35 de yap›lan
araşt›rmalar ortaya koymuştur ki, eski
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Türkler’in dini “Gök-Tanr› Dini “ diye
tavsif edilen semavî mahiyeti olan bir
dindir. Tengri, tam iktidar sahibi olup,
bütün Türkler’in ortak inanc› durumun
dad›r. Gök-Tanr› itikad›n›n esaslar›n›
eskiden Çin kay›tlar›ndan, Orhun Kita
belerinden ve konuyla ilgili diğer kaynak
lardan tesbit etmek mümkün olmuştur.
Asya Hun Hakan› Mo-tun, M.Ö. 176 da
Çin ‹mparatoru’na gönderdiği mektupta,
kendisinin Tanr› taraf›ndan tahta ç›ka
r›ld›ğ›n› belirttikten sonra askerî zafer
lerini Tanr›’n›n inayeti ile kazand›ğ›n›
ifade etmiştir. Kitabeler’e göre Tanr›,
kainat›n ilk sebebidir ve yarat›c›s›d›r.
Eski Türk inanc›nda Tanr›, ebedîli
ği, kadir-i mutlakl›ğ› yan›nda, bir şekli
sokulamayan ve her yerde haz›r vas
f›n› taş›yordu. Türkler, ateşi, suyu, top
rağ› kutsal kabul ederler. Fakat yaln›z
yerin, göğün yarat›c›s› bildikleri bir Tan
r›’ya taparlard›. Bizans tarihçisi The
ophylacte, “Türkler, toprağ›, suyu, ateşi
ve havay› kutsal sayarlar ve onlara
sayg› gösterirler. Bununla birlikte, gök
yüzü ile yeri yaratan tek bir Tanr›’dan
başka bir şeye tapmazlar. Ona atlar,
s›ğ›rlar ve koyunlar kurban ederler 36.
Süryani Mikael de “Türkler, tek Tan
r›’ya inan›yorlard›. Araplar’›n Allah’›da
tek ilahd›. Böylece Türkler, Araplar’›n
dinini kolayca kabul ettiler 37.” Tanr›,
Türk halk›n›n hayt› ile ilgilenen ulu bir
varl›kt›r. Savaşlarda Tanr›’n›n iradesi
üzerine zafere ulaş›l›r. Türke ve bütün
insanlara Tanr› vas›tas›z müdahale
eder. Emreden, iradesine uymayan› ceza
land›ran Tanr›, bağ›şlad›ğ› kut ve ülüg
(k›smet) ü lay›k olmayanlardan geri al›r.
Tanr› şafak söktürür; bitkiyi canland›
r›r. Ölüm de O’nun iradesine bağl›d›r.
Tanr› can› verdiği gibi onu geri al›r.
Kişi-oğlu ölmek için yarat›lm›şt›r. Doğru
insan› ve yalanc›y› Tanr› bilir. Ayr›ca
Türkçe’deki Bayat=kadîm, Açu=baba,
‹di=sahip, Ogan=kaadir, Çalap=mevlâ
tabirleri  de Tanr› s›fatlar› olmal›d›r.
Son olarak, eski dinlerde görülen sema
ile ilgili inançlarda Tanr›lar hep güneşi,

ay›, y›ld›zlar› temsil etmişken Türkle
r’in dininde bunlara ikinci planda yer
verilerek bizzat göğün Tanr› say›lm›ş
olduğunu 38 , ayr›ca, yükünme=ibadet
etmek, Yüküngü=secde, Tap›ngu=iba
det, Köni kün=adalet günü, Yek=şey
tan, Yazuk=günah, öğmek=hamd ü
sena, ökünç=tövbe gibi kelimelerin ilk
Kur’an çevirilerinde kullan›lm›ş olmas›
n›n, Türklerin eski dinî inanc›n› belirt
tiğini 39 de kaydetmemizde fayda vard›r.
Yine Türkler’in öteki dünyaya “ol ajun”,
k›yamet gününe “uluğ gün”, cennete
“uçmak”, cehenneme de “tamu” demele
ri, onlar›n ruhun ölmezliğine ve ahirete
inand›klar›n› göstermektedir 40 .
b- Atalar Kültü
Asya Hunlar›, Tabgazlar ve Göktürk
ler, kutsal mağaralar önünde atalar›n›n
ruhlar›na kurbanlar sunarlard›. Atalara
ait hataralar›n kutlu say›lmas›, Türk
mezarlar›na yap›lan tecavüzlerin ağ›r
bir şekilde cezaland›r›lmas›ndan da anla
ş›lmaktad›r. Eski Türkler’de ölülerin
silahlar›, k›ymetli eşyalar› ve atlar› ile
gömülmeleri adeti öteki dünyada rahat
yaşamalar›na matuf bir adetti. Türkler
gibi atalar kültüne sahip diğer kavim
lerde bu inanç, ölen baz› kişilerin yar›tanr› say›lmalar›na kadar gidilmişken,
hatta bunlar için insanlar dahi kurban
lar edilirken, Türkler’de böyle adetler
görülmez. Eski Türkler’de Gök-Tanr› ve
atalar için kurban olarak hayvan kesilir
di. En makbul olan kurban ise at idi 41.
Kaşgarl› Mahmud, Türkler’de ruhla
r›n y›lda bir defa geceleri hayatta iken
yaşad›klar› şehirlere gelip halk› ziyaret
ettikleri ve “Tiki” diye bir ses ç›kartt›k
lar›na dair bir inan›ş bulunduğunu belir
tir42 . ‹bn Fazlan, Türklerin ruhlar›n
hayat›na dair inan›şlar› hakk›nda bir
çok rivayette bulunmakta ve yak›nlar›
n›n mezar›na gidip kurban kestikleri tak
dirde ölünün rahat edeceğine inal›ld›ğ›n›
ifade etmektedir 43.
Eski Türkler’de, ölen hükümdar ve
kahramanlar›n mezarlar› üzerine öldür
dükleri düşmanlar›n taştan “balbal”
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denilen heykelleri konur ve bunlar›n
ahirette kendilerine hizmet edeceğine
inan›l›rd› 44. Eberhard, Türkler’in, ölüle
rin merasimle çad›ra konulduğunu, ölü
için koyun ve at kurbanlar› sunulduktan
sonra naaş›n bütün servetiyle ve at›y
la birlikte yak›ld›ğ›n› 45, külün mezara
konulduğunu ve at yar›şlar› yap›ld›ğ›n›,
matemin sembolü olarak yüzlerini çizdik
lerini., ölünün resminin yap›ld›ğ›n› ve
ölünün öldürdüğü adam say›s›nca mezar
üstüne taş y›ğ›nld›ğ›n› ifade eder 46.
‹bn Fazlan’›n naklettiğine göre, Oğuz
lar’da, biri öldüğü vakit ev gibi büyük
bir çukur kaz›l›r, bundan sonra cesede
h›rkas› giydirilir, kuşağ› ve yay› kuşan
d›r›l›r, sonra bütün şahsi eşyas› onunla
birlikte buraya konurdu 47 . Gömme işi
bittikten sonra, ölünün hayvanlar›ndan
kurbanlar kesilerek yenirdi. Bu, bütün
Türk kavimlerinde görülen “yuğu aş›”
veya “ölü yemeği” idi 48 . Türk destanla
r›nda da gömme adetlerine dair önemli
ip uçlar› bulunmaktad›r 49 .
Eski Türkler’de bahar bayram› yük
sek tepelere kurulmuş mezarl›klarda
kutlanmaktayd›. Nevruz törenleri de bu
mekanlarda başlat›l›r, ölülere dualar edi
lir ve yemekler dağ›t›l›rd› 50 .
c- Ateş Kültü
Eski Türkler’de ateş kutsal say›l›rd›.
Tanr›’n›n bir hediyesi olarak kabul edi
len ateşe atfedilen kutsiyetten dolay›,
Türk topluluklar›nda ateşe tükürmek,
ateşe küfretmek, ateşi su ile söndürmek,
ateşle oynamak hoş karş›lanmaz. Ateşin
kötülükleri, hastal›klar› kovduğuna ve
yok ettiğine inan›l›rd›. Bizans impara
toru Justin’in Göktürkler’e gönderdiği
elçilik heyetinin ruhlar›n›n temizlenme
si için yak›lan büyük bir ateşin alev
leri üzerinden atlat›lmas› bu kültün
tipik bir örneğidir. Yine Plano Carpini
de Alt›nordu hükümdar› Batu Han’›n
huzuruna kabulden önce iki ateş aras›n
dan geçirilmişti. Kendisine, “Han’a karş›
fena bir şey düşünmeniz veya zehir taş›
man›z ihtimali dolay›s›yla bütün fenal›k
lar› uzaklaşt›rmak için bunu yapacağ›z.

Bu sebeple korkulacak bir şey yoktur”
denilmiş, o da şüpheli bir kimse olmak
tan kurtulmak için mukaddes iki ateş
aras›ndan geçmişti. 52.
Ateş kültü ile ilgili başka bir gelenek,
eski Türkler’de belli günlerde büyük bir
ateş yak›larak kurbanlar kesilmesi ve
dualar okunmas›d›r. Ateşin ç›kard›ğ›
alevlerin rengine bak›larak kehanette
bulunulurdu. Ateşin ç›kard›ğ› renk yeşi
limsi olursa bereketli yağmur ve iyi mah
süle işaretti. Şayet beyaz olursa k›tl›k
olacak demekti. K›rm›z› renk savaş ola
cağ›na, sar› renk salg›n hastal›k olacağ›
na kara renk ise hükümdar›n öleceğine
veya uzak bir yolculuk ç›kacağ›na işaret
say›l›rd› 53 .
d- Su Kültü
Eski Türkler’de su da kutsal kabul
edilmiş ve her dağ›n, p›nar›n, gölün,
›rmaklar›n, ağaç ve kaynaklar›n sahip
leri olduğuna inan›lm›şt›r 54 . Nevruz
törenlerinde su üzerinden atlama, birbir
lerinin üzerine su serpme, soğuk su ile
y›kanma, yeni-gün suyu ile eli ve yüzü
y›kama gibi adetler bu eski Türk inanc›
n›n bir devam›d›r 55.
Bilindiği gibi, bir çok topluluklar,
yağmur yağmas› için türlü büyü şekille
ri uygularlard›. Yağmuru takliden yere
su dökmek, belirli bir ağac›n dallar›n›
h›ş›rdatmak, ağ›za su al›p şap›rdatmak,
dansl› ayinler düzenlemek birer büyü
şeklidir 56 .
e- Dağ, Taş, Ağaç Kültü
Türkler’in yaşad›klar› muhtelif yerler
de dağ ve ağaç kültüne veya bu kültün
izlerine her yerde rastlanmaktad›r. Orta
ve merkezi Asya dağlar›n›n çoğu Türk
çe veya Moğolca mukaddes, mübarek,
büyük ata ve büyük hakan anlamlar›na
gelen “Han Tengri, Bayan Ula, Buztağ
Ata, Bay›n Ula, Othon Tenere, Iduk
Art, Kayra, Kaan,Erdene Ula, Kuttağ,
Nurata gibi adlar taş›rlar. Göktürkler,
Budun, Inli, Iduk, Ötüken, Iduk Baş,
Tamak Iduk adl› dağlar› takdis ederek
hepsine “Iduk yer su “ demişlerdi 57 .
Türk destanlar›nda özellikle kozmo

Millî Folklor	97

goni ile ilgili bölümlerinde bahsi geçen
dağ-kaya, “Kutlu Dağ” ad› ile millî kül
türün timsali gibi kutsal kabul edilmiş
tir. Menk›beye göre Oğuzlar, bu taşa
sayg›lar› olduğu sürece büyük bir devlet
halinde yaşam›şlar, fakat Buğu Han’dan
otuz göbek sonra torunlar›ndan Yulun
tekin’in tahta ç›kt›ğ› zaman Çinliler,
çok korktuklar› Türkler’in kuvvet ve
şevklerinin kaynağ›n›n Kutlu Dağ oldu
ğunu anlayarak onlar› bu kaynaktan
mahrum etmeyi düşünmüşlerdir. Çin
fağforu Kiyeliyen adl› k›z›n› Türk Haka
n›’n›n oğluna vermeğe, buna mukabil
Kutlu Dağ’› istemeğe karar vermişler
dir. Yuluntekin Çin elçisinin bu teklifini
kabul etmiş, Çinliler de kayay› parçala
yarak memleketlerine taş›m›şlard›r. Bu
felâket üzerine Türkler, dağlardan, taş
lardan, vahşi hayvanlardan, memedeki
çocuklardan göç göç diye hiç kesilmeyen
bir ses işitmeğe başlam›şlard›r. Bir anda
bütün sular kurumuş, bütün yeşillikler
sararm›şt›r58.
Kaşgarl› Mahmud, Divanü Lügati’tTürk’de “yat, yada” hakk›nda k›ymetli
bilgiler vermektedir: Yat: bir tür kâhin
liktir. Taşlarla rüzgâr estirilir, yağmur
ve kar yağd›r›l›rd›. Yada taş› ile yap›lan
bu s›hrî işler, bütün Türk ülkelerinde
görüldüğü gibi Çin’e, Moğollara ve UralAltay kavimlerinin yaşad›klar› coğrafya
ya da yay›lm›şt›r 59.
Eski Türklerde baz› ağaçlara kutsiyet
atfedilmekteydi. Özellikle Şemanist kült
te kay›n ağac› önemli bir unsurdur. Tak
dis edilen ağaçlardan en şöhretlisi külte
göre, kay›n ağac›, “atam›z Ülgen’den
anam›z Umay ile gökten indirilmiştir”60.
Minusin Türklerin akidelerinde ard›ç
dumanlar›yla tütsülemek, temizleme
amac›yla yap›l›rd›61.
f- Yeniden K›m›z Bayram›
Eski Türk boylar›nda çeşitli vesileler
le ve baz› ayinlerde k›m›z içildiği gibi62
ilkbahar›n gelmesi de “ilk k›m›z”›n ç›k
mas› ile izah ediliyordu. Türkler, k›m›z
ç›kmaya başlad›ğ› zaman yeni y›l› karş›
l›yorlar ve kutluyorlard›.

‹talyan seyyah Marko Polo (12541324), 1271-1275 y›llar›nda deniz yoluy
la Anadolu’dan Mezopotomya’ya, ‹ran
dağlar›na, Pamir dağlar›na, Kaşgar’a,
oradan Çine kadar seyahat yapm›ş,
Moğol Han› Kubilay’›n yan›nda 17 sene
kalm›şt›r. Marko Polo Seyahatnamesin
de yeniden ç›kan K›m›z Bayram›’ndan
bahsetmektedir. Muhammed M›rza
da Tarih-i Reşidî’de, 1405’te Moğolis
tan’da, Kök-Töbö (Mavi Tepe) denilen
yerde Moğollar›n eskiden beri adet oldu
ğu gibi yeni k›m›z›n ç›kmas› ve yeni
y›l›n gelmesinden dolay› toy yapt›klar›n›
belirtmektedir.
Gilom Rubruk da Seyahatname
si’nde göçebe Türklerde k›m›z› siyah ve
beyaz olarak ay›rd›klar›n›, siyah k›m›z›n
daha lezzetli ve güçlü olduğunu ve onun
Nevruz’da han ve hanedan üyeleri tara
f›ndan içildiğini, başka zamanlarda ise
bu k›m›z› önemli misafirler, elçiler ve
diğer insanlar›n içtiğini belirtir.
F.A. Filtstrup’un verdiği bilgiye göre
de siyah k›m›z, Avrasya’daki Türk ve
Moğollara aittir. Siyah k›m›z, normal
k›m›zdan toplan›p Nevruz’a 2-3 gün kala
yap›l›p bekletilirdi 63 .
Sibirya Türkler’inden Sakhalar›n
Nevruz versiyonu olarak kutlad›klar› Is›
akh Bayram› ilkbahar›n gelmesi ve y›l›n
bereketli geçmesi için Tanr›’ya bir şükür
bayram›d›r. Is›akh Bayram›’nda törenle
re, Akşaman’›n dualar ve k›m›zla tören
alan›n› temizlemesiyle başlan›r. Tören
alan›na yar›m aş şeklindeki genç ak
ağaçlar dikilir. Alana ateş yak›l›r ve bu
ateş törenler bitinceya kadar söndürül
mez. Akşaman’›n yere k›m›z serpmesi,
dualar› ve dualarla yak›lan ateşle geç
miş y›l›n kötülüklerinin kovulduğunu,
yeni başlayan güzel günlere zarar ver
melerinin önlenmiş olduğuna inan›l›r.
Ak ağaçlara, başta genç k›zlar ve genç
erkekler olmak üzere halk, yeniy›lda
olmas›n› istedikleri dileklerini tutarak
bez bağlarlar 64 .
d- Ergenekon
Türkler’in Ergenekon’dan ç›k›ş günü
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olarak kabul edilen bu günde, Türkler,
her y›lbaş›nda Ergenekon’dan ç›k›ş günü
ne kadar demir döverek, çeşitli kutlama
lar yap›yorlard›. Efsaneye göre: Türkler,
bütün kavimler birleşerek Türklerden öç
almak için yürümüşler ve on gün savaş
m›şlard›r. Önce yenilmiş olmalar›na rağ
men hile yaparak Gök-Türkler’i yenmiş
lerdir. Türkler’in bütün çad›rlar›n›, mal
lar›n› yağmalad›ktan sonra büyüklerin
hepsini k›l›çtan geçirmişler, küçükleri
kul edinip al›p görürmüşlerdir. Gök-Türk
Han› ‹l-Han’›n hayatta kalan küçük oğlu
K›yan ile yeğeni Tokuz, kad›nlar›yla bir
likte esaretten kaçarak geldikleri yoldan
başka yolu olmayan bir yere gelmişler ve
buran›n ad›n› Ergenekon koymuşlard›r.
Çok münbit bir yer olan burada dört
yüz y›l kalm›şlar, çoğalm›şlar ve buraya
s›ğmam›şlard›r. Böylece Ergenekon’dan
ç›kma gereği has›l olunca bir demir
dağ› eritip d›şar› ç›km›şlar, düşmanla
r›n› yenip öçlerini alm›şlard›r. Bu s›rada
hükümdarlar› Börteçine=Bozkurt idi 65.
‹şte yeni y›l›n başlad›ğ› bu gün GökTürkler’de bayrak olarak kutlanmaya
başlanm›şt›r 66 .
Ergen(mek) fiili Türkçe’de, tohumla
mak, neslin devam›n› sağlayacak yete
nek sahibi olmak anlam›na gelir. Ergen
kişi, ergenlik çağ›na ulaşand›r. Ergen,
bir yeteneğin kazan›lmas›n›n aç›k işa
retlerinin ortaya ç›kt›ğ› kişidir. Buna
ilk gençlik de denilir. Ergenen-kün/erge
nen-gün ise, dirilişin, çoğal›ş›n, başkala
r›n›n kabul edebileceği bir büyümenin
temellerinin at›ld›ğ› gündür. Toplumla
r›n inan›şlar›n› sembolleştiren kabuller
ve davran›şlar vard›r. Bozkurt, Türk
Mitolojisine göre hürriyetin, bağ›ms›zl›
ğ›n, ateş ise demire hükmetmenin gös
tergesidir. Ergenekon destan›nda kurt,
ateş ve insan›n yanyana gelerek, uyan
m›ş bir tabiata hakim olman›n temelini
atarlar 67.
Ergenekon’dan ç›kan Oğuz Türkleri,
her sene, belirli bir günde “Demir Bay
ram›” yaparlard›. Bir demir parças› ateş
te ›s›t›ld›ktan sonra hakana mahsus örs

üzerine konulurdu. Hakan elindeki alt›n
çekiçle demire vurarak demirci taklidi
yapard›. Bundan sonra oyunlar oynan›r,
koşular yap›l›rd› 68 .
Bu bilgilere istinaden Türkler’de demi
rin önemli bir yeri olduğu söylenebilir.
Firdevsi’nin Şehname’sinde, Türk ordu
lar›n›n demirden ve çelikten kurulmuş
olduğu anlat›lmaktad›r. Yakutlar, demir
ci ile şaman›n bir yuvada oldukar›na,
K›rg›zlar v Kazaklar da demirden kötü
ruhlar›n kaçt›klar›na inan›rlard›. Baş
kurtlar ölünün göğsüne b›çak, makas,
çekiç gibi bir şey koyarlard› 69 .
4- Yunan Menşeli Olmas›
Nevruz Bayram›’n›n Yunan menşe
li olduğu görüşüne göre: Nevruz, eski
Yunanl›lar’›n içki ve eğlence Tanr›s›
Dionis şerefine kutlad›klar› millî bir
bayramken, Eramis’ten önceki IV. Yüz
y›ldan başlayarak Yunanl›lar’›n Orta
Asya’y› işgal etmeleriyle birlikte, bu böl
gelere yay›lm›ş ve bu yerlerde yaşayan
yerli halklar›n, yerli töreleriyle kayna
ş›p, oldukça debdebeli, şatafatl› bir şekil
de kutlanan Nevruz Bayram› olarak
şekillenmiştir. Buna Tirmiz şehrinde
bulunan bir tabaktaki oyma resimler,
Buhara’da bulunan ve şimdi Berlin’de
korunan gümüş bir tabaktaki oyma
resimler, Bedehşah’da bulunan gümüş
bir tabak ve Türkmenistan’da bulunan
kemikten bir kadeh üzerindeki resim
ler delil olarak gösterilmişse de arkeolo
jik buluntular›n “Kara Suk Medeniyeti”
diye adland›r›lan eski Orta Asya mede
niyetlerine ait olduğu Prof.Dr.G.A.Puga
çenkova taraf›ndan isbat edilmiştir 70 .
Sonuç
Menşei ne olursa olsun Nevruz olduk
ça geniş bir coğrafyaya yay›lm›ş ve
değişik kültürlerde yer alm›şt›r. Baz›
toplumlarda Nevruz’a dinî bir mahi
yet verilmeye çal›ş›lm›şt›r. Dünyan›n
yarat›ld›ğ› gün, Hz.Adem’in yarat›ld›ğ›,
çamurdan yoğrulduğu gün, Hz. Adem
ile Havva’n›n cennetten kovulduktan
sonra Arafat dağ›nda yeniden buluştuk
lar› gün, Hz.Nuh’un gemisinden inip,
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karaya ayak bast›ğ› gün, Hz.Musa’n›n
M›s›r’dan ayr›ld›ğ› gün, bir bal›k taraf›n
dan yutulan Yunus peygamberin karaya
ç›kt›ğ› gün, Hz.Yusuf’un kuyuya at›ld›ğ›
gün, Hz.Ali’nin doğduğu gün, Hz.Ali’nin
Fat›ma ile evlendiği gün ile Hz.Ali’nin
Hz.Muhammed taraf›ndan halife ilan
edildiği günün Nevruz’a tekabul ettiğine
dair rivayetler vard›r 71 . El-Biruni’nin
aç›klamalar›na göre, Hz.Peygamber Nev
ruz’u beğenmiş ve Arap halifeleri onu
kendi sahip olduklar› topraklara da yay
m›şt›r72.
Bu bilgilerden hareketle Nevruz kut
lamalar›n›, günümüzde y›lbaş› kutla
malar›yla karş›laşt›rmak mümkündür.
Baz› kültürlerin, çevrelerinde yaşayan
diğer kültürleri etkilediklerini düşünür
sek, Nevruz’un, t›pk› Noel kutlamalar›
gibi farkl› kültür muhitlerinde kabul
gördüğünü görebiliriz.
Türkler’deki Nevruz, mâna ve mahi
yet itibariyle ‹ran Nevruz geleneğinden
farkl›d›r. Türkler’de kutlan›lagelen Nev
ruz Bayram›, yukar›da bilgi vermeye
çal›şt›ğ›m›z Türkler’in eski din ve kültle
rinin şeklen bir tezahüründen başka bir
şey değildir. Özellikle Nevruz şenliklerin
de görülen kutlama şekilleri ve motifleri
bu hususu teyid etmektedir.
Eski inanç ve kültlerin, mevcut inanç
larla bir şekilde kaynaşarak devam etti
ği de vak›ad›r. Bu gün Türk dünyas›nda
da eski kültlerin çeşitli şekillerde devam
ettiğini görmekteyiz. Bu hususla ilgil
çarp›c› bir çok olay› burada zikretmemiz
görüşümüzü teyid edecektir.
Kaşgarl› Mahmud’un Opal’daki meza
r›na (Hazreti Mollam Mezar›), son y›l
lara kadar, Kaşgar civar›ndaki bölge
lerden bir çok ziyaretçi gelip, Nevruz
Bayram›’n› kutluyorlard›. Bu sebepla,
bu yer bugün “Noruz Bulak” diye an›l
maktad›r 73 .
Osmanl› hanedan›n› ç›karm›ş olan
Kay› boyuna mensup Karakeçililerin, 21
Mart’ta Ertuğrul Gazi’nin türbesi etra
f›nda topland›klar›n› ve burada bayram
yapt›klar›n›, at yar›şlar›, ciritler, güreş
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ler düzenlediklerini görürüz 74 .
Doğu Anadolu ve Azerbaycan’da Nev
ruz’a tekaddüm eden günlerden birinin
ad› “Ölüler Bayram›” d›r. O gün, özellik
le kabirler ziyaret edilir, atalar›n ruh
lar› için dualar edilir, fatihalar okunur.
Günümüzde Nevruz’a yak›n ilk cuma
günü Kars yöresinde, kabir üstü tören
leri yap›lmaktad›r. Gündüz haz›rlanan
helva ve diğer yiyecekler ile halk top
lanarak mezarl›ğa giderler. Önce hoca
lar Kur’an ve mevlid okurlar. Sonra
getirilen yiyecekler fakirlere, çocuklara
dağ›t›l›r. Artan yiyecekler ise aile mezar
lar›n›n üzerlerine dökülür 75 . Benzer
bir gelenek Afyon yöresinde (T›naztepe
Kasabas›) yaşamaktad›r.
Akçaeniş tahtac›lar›nda, ölü y›kan
d›ktan sonra, ilk önce atlet ve donu giy
dirilir. Sonra pijamas› ve çorab›na kadar
giydirilir. Giydirilen ölünü çenesi bağ
lan›r. Küçükler, ölünün sağ elini öper.
Akrabalar›, arkadaşlar› ve tan›d›klar›
ölü ile vedalaş›r ve helalleşir. Daha son
ra mezar›n taban›na bir döşek serilir ve
yast›k konur. Ölümle birlikte hemen bir
kurban kesilir. Ölü gömüldükten sonra,
ölünün akrabalar› ve bütün köy halk›,
“yas yeri yemeği “ veya “kabir yemeği”
ad› verilen yemeğe kendi haz›rlad›klar›
yemeklerle giderler 76 . Yine günümüzde
bir çok yerde (Antalya-Burdur vs.) Tah
tac›larda, ölen kişilerin yatak ve yorgan
lar›yla gömüldükleri gibi mezarl›klara
yiyecekler ve su kaplar› konulmas› adet
leri devam etmektedir 77 . Bu gelenekle
rin atalar kültürünün bir devam› olduğu
anlaş›lmaktad›r.
Hastalar›n alazlanmas›, tütsü yak›l
mas›, kurşun dökülmesi, üzerlik yak›l
mas› ateş kültünün devamn›n bir gös
tergesidir. Bugün Anadolu’nun muhtelif
yerlerinde yörüklerin yaylaya ç›kt›klar›
zaman yapt›klar› “Atlama” ad› verilen
tören, ateş kültüne bağl› eski bir gele
neğin hat›ralar›n› taş›maktad›r. Amas
ya’nn Aydoğdu köyünde May›s ay›n›n ilk
günlerinde haz›rl›klar tamamlan›p sürü,
çalman denilen etraf› duvar veya çitlerle
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çevrili dar bir kap›s› olan bir yerde topla
n›r. Daha sonra ateş yak›l›r. Sürü teker
teker ateş üzeriden atlat›larak geçirilir
ve yayalaya göç bundan sonra başlar.
Buna benzer bir gelenek Isparta’da var
d›r. Eski Türk inançlar›n›n kal›nt›lar›n›
taş›yan bu geleneğin, sürünün çeşitli has
tal›klardan ve nazardan korunmas› ile
ilgili olduğu düşünülür 78 . Orta Asya’da
Kazak Türkleri’nin k›şlalar›ndan ayr›
l›rken Nevruz törenlerine benzer büyük
törenler yapt›klar› da bilinmektedir79 .
Türkler’de, bir çok bayramda yap›lan
ateş üzerinden atlama geleneği de ateş
kültü ile alakal› olup, tamamen kötülük
lerden temizlenmek amac›yla yap›lmak
tad›r.
Nevruz’da Azerbaycan’da ahir çarşam
ba denilen bir gecede evlerin damlar›nda
büyük ateşler yak›l›r; halk ateşin etraf›n
da toplanarak dilekler tutarlar ve ateşin
üzerinden üçer defa atlarlar. Böylece
tutulan dileğin en k›sa zamnda gerçek
leşeceğine inan›rlar. Ayr›ca yak›lan bu
ateşin üzerinden atlamakla, geçen bir
y›l›n ağ›rl›ğ›ndan kurtulup yeniy›l içinde
gelebilecek tüm kötülük ve tehlikelerden
korunulacağ›na inan›l›r 80. Anadolu’da
çok yayg›n olan sinsin oyunu da ateş
kütü ile yak›ndan alakal›d›r.
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde
yağmur duas›na ç›k›ld›ğ› zamanlarda,
belirli say›da taşlar›n toplanarak, yine
belirli say›da ayetler ve dualar okunmak
ve yaz›lmak suretiyle kullan›lmas›n›n,
Orta Asya’daki yada taş› ile yağmur
yağd›rma geleneğinin dinî mahiyette bir
devam› olduğu söylenebilir. Hikmet Tan
yu, Tokat’ ta yağmur duas› için halk›n
Marul çay› çevreside “Kurban Tepesi”
denilen yerde topland›ğ›n›,öğle namaz›
k›ld›ktan sonra dua edildiğini ve Kur’an› Kerim okunduğunu kaydettikten son
ra, yağmur duas›na ç›kanlar›n yetmiş
bir bin adet taş toplad›klar›n›, bu taşla
r›n her biri üzerine dua okuyup, üzerleri
dil ile birer ›slat›ld›ktan sonra çuvallara
doldurulduğunu ve suya b›rak›ld›ğ›n›
kaydetmektedir 81.
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Kazanlar’da, ‹slamiyete ayk›r› ola
rak, k›rlarda tek baş›na biten bir ağaç
veya bir p›nar veya bir büyük taş (kaya)
bulunursa k›s›r kad›nlar bunlar› ziyaret
eder, kurban keserek geceyi geçirirler
82
.
Bugün Anadolu’nun muhtelif yerle
rinde dağ ve ağaç kültünün izleri görül
mektedir. ‹slâmiyete muhalif olmas›na
rağmen, pek çok yerde baz› taş ve kaya
larla ilgili inan›şlar olduğu gibi, ağaç
lara da bezler bağlanmas›, adaklarda
bulunulmas› bunlar›n taş ve ağaç kült
lerinin şekil değiştirerek devam ettiğini
gösterir.
Karaman’da nazar için “kurşun dök
me” diye tabir edilen gelenekte, bir kal
bur içerisine bak›r bir tas, tuz ve ekmek
83
, yumurta, makas ve b›çak, ayna ve
Kur’an-› Kerim konulur; hastan›n üze
rine bir bez örtülerek, eritilen kurşun
dualarla, bak›r tas içine konulan suya
dökülür.Sonra suyun içerisindeki kur
şunun şekillerine bak›larak yorumlarda
bulunulur. Halen devam etmekte olan
bu gelenekteki motifler şamanist kültün
‹slâmî şekil alarak devam ettiğini göster
mektedir.
K›z›lderililerin soy kütüğü ile ilgili
çal›şmalar ve münakaşalar as›rlard›r
devam etmekle birlikte, K›z›lderililer
deki pek çok folklorik unsur ve motifin
Orta Asya kökenli olduğu aç›kt›r. Mese
la, Ar›kara K›z›lderili kabilesi şaman›,
baharda ilk gök gürültüsünü duyduğu
zaman kabilenin özel fetişini boynuna
takarak köyün sokaklar›nda dolaş›r, yağ
murun yağmas›n› temin etmeğe ve baha
r›n gelişini, toprağ›n canlanmağa başla
d›ğ›n› ve toprağa tohum atma zaman›
olduğun haber verir. Yine Snake K›z›l
derili kabilesinde, yap›aln mevsimlik
danslara on iki şaman kat›l›r ve her bir
şaman›n görevi, belirli bir hastal›kla
mücadele ve onu doğuran kötü ruhlar›n
kabilenin topraklar›na girmesine mani
olmak ve onu kabilenin s›n›rlar›ndan
kovup ç›karmakt›r. Ayr›ca, K›z›lderili
bir çok kabilede güneşe göre değil aya
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göre takvimler haz›rland›ğ›n›, ‹lk Yeni
Ay (Yeni Y›l) veya Bahar Bayram›’n›n
yeni y›l›n başlang›c› ve ilk ay olarak
kabul ettikleri Mart ay›nda kutlad›kla
r›n› 84 belirtmemizde fayda vard›r.
Türk kültür tarihi bak›m›ndan mese
leler, Orta Asya-Selçuklu-Osmanl› ve
Cumhuriyet çizgisinde ele al›n›rsa sürek
lilik gösterir. Bugün Büyük Selçuklu
Devleti’nin tarihî s›n›rlar› içinde bulu
nan Türkiye, ‹ran, Afganistan, Pakistan
Türkmenistan, Tacikistan, K›rg›zistan,
Azerbaycan ve Kazakistan’da Nevruz
Bayram› ayn› mânada kutlanmaktad›r.
Bu yönüyle Türk dünyas›nda binlerce y›l
dan beri yaşayan bu gelenek, Türk dün
yas›n›n kültür müştereklerinden biridir
85
. Y›llarca birbirinden uzakta, birbirin
den habersiz yaşayanlar Nevruz’u yine
birbirinden habersiz kutlamaya devam
etmektedirler. 1200 y›ld›r Türk gruplar›
n›n hemen hiç birisi ile ilgisi kalmam›ş
olan Saha yani Yakut Türklerinde, Nev
ruz geleneklerinin kuvvetli bir şekilde
bugün de var oluşu dikkate değer bir
husustur. Nevruz’un Yakutlara kadar
nas›l gittiği ve halen Nevruz’un canl› bir
şekilde mevcut olduğu gerçekten düşün
dürücüdür.
Sonuç olarak, vermeye çal›şt›ğ›m›z
bilgilerden hareketle genel bir değerlen
dirme yaparsak şu sonuçlara var›yoruz:
1- Kelimenin Farsça olmas› Nev
ruz’un menşeinin de ‹ran’a ait olduğunu
göstermez.
2- Türkler, uzun y›llar ‹ran çoğraf
yas›nda yaşamalar› ve hakimiyet kur
malar› sebebiyle Fars kültüründen etki
lenmiş olabilecekleri gibi, bu kültürü
de etkilemiş olabilirler. Nevruz kelime
sinde olduğu gibi Nevruz geleneğinde
de, şeklen bir çok etkileşme olabileceği
düşünülebilir.
3- Nevruz, sadece Türkler’in yaşad›k
lar› geniş sahada kalmam›ş, daha geniş
bir alana yay›lm›şt›r. Nevruz’un yay›l
mas›nda Türk göçlerinin önemli bir rol
oynam›ş olduğu söylenebilir.
4- Nevruz, ‹slâmî dönemlerden sonra
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‹slâmî şekiller alm›şt›r.
5- Nevruz şenliklerindeki folklorik
unsurlar, eski Türk din ve kültlerinin
izlerini taş›maktad›rlar.
6- Nevruz, unutulmuş değerlerimiz
den biridir.
7- Nevruz, Türk dünyas›n›n müşte
rek değerlerinden biridir.
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