NEVRUZ BAYRAMI
VE
KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ
Ahmet A rif TURAN
21 Mart, çeşitli kültürlerde baharın
veya yeni yılın ilk günü olarak kabul edi
lir ve “Nevruz” (yeni gün) adıyla kutlanır.
Nevruz, hiç şüphesiz herhangi bir ka
vime özgü veya herhangi bir sınıra yahut
kültüre hapsedilebilecek bir bayram de
ğildir. Hele hele, herhangi bir nedenle ka
na, kine sebep yapılabilecek bir kavga gü
nü de hiç değildir.
Nevruz, kesinlikle bir sevinç günü, bir
canlanış günü, yaşama sevincini ifade et
me günü, bir barış, dostluk ve kardeştik
g ü n ü d ü r .

Orta Asya'da, ö n Asya’da, Kafkaslar'da, Balkanlar’da, Anadolu’da yaşayan
toplum lunn hepsinde Nevruz bayramı
kullanmaktadır.! 1)
Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan
N evruz’un, Türk kültüründe de çok
önemli bir yeri vardır.
Eski çağlardan beri, hemen hemen
butun Türk boy ve oymakları arasında
Nevruz kullanmakta ve bugünün adına
çeşitli şenlikler tertiplenmektedir.(2)
Kski Türkh r’de yılbaşı, ilkbaharda,
nece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart gü
nüdür. Bugün Türk topluluklarında çeşit
li adlarla kutlanır. Nevruz, noruz, Navrız. Nevvroz, Naurus, Ergene kon, Rnzkurt, Çağan gibi adlar altında kutlanan
hu bayram ile ilgili olarak Türk topluluk
larında çeşitli gelenekler meydana gel
miştir. Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Bal
kan Türkleri’ne kadar bu gelenekleri ve
törenleri tesbit etmek mümkündür.! .3)
Kırgızlar, yeni yılın ilk gününe “Nooruz” adım vermekte ve bugün “Nooruz
Köcö" denilen özel bir yemek yemektedir
ler.! 4)
Doğu Türkistanlılar arasında da Nev
ruz geleneği yaşamaktadır. Uygur Tüı k-

68

leri de bugünü bahar bayramı olarak ka
bul etmekte ve bu güne “Novruz” dem ek
tedirler.
Kazaklar’da nevruz geleneği yaygın
dır. Kırgızlar’da görülen Köcö yemeği.
Kazaklar’da da vardır. Kazaklar buna
“Navrûz Köcö” ya da “ Navrız Köce” adım
vermektedirler. Bir diğer önemli husus
da, Kazaklar’ın Mart ayı için “ N avrı/”
adını kullanma!arıdır.”(5)
Azerbaycan Türleri’nde Nevruz bay
ramına mahalli şive ile “Noruz/Novruz"
denildiği gibi, “Ergenekon Bayramı" w
“Bozkurt Bayramı” adı da verilir.tö)
Kırım Türklcri’nde de Nevruz gelene
ği yaşamaktadır. Kırım Türkçesinde Nev
ruz sözü, “Navrez” şeklinde girmiş olup.
21 Mart günü bu bayram kutlanm akta
dır,^ )
Batı Trakya Türklerı’nde, Nevruz ge
leneği “Nevrîs” adıyla bil inmektedir.! 6)
Çuvaş Türkleri’nde, “naurus” , mart
ayıda olup, yeni yılın ilk günü anlamına
gelmektedir.(9)
Osmanlı Türkleri’nde de Nevruz sayı
lı günlerden biri olarak kutlanmış, güne
şin koç burcuna girdiği anda “ Nevruziyye” adı verilen bir macun veya tatlı ye
mek adet olmuştur. Nevruz münasebeti
ile, sadrazam padişaha donanmış atlar,
murassa silahlar ve pahalı kumaşlar gibi,
hediyeler verirdi. Bunlara “Nevruziyye
pişkeşi” denilirdi. Nevruz’da divan edebi
yatı şairlerinin “caize” almak için, büyük
lere kaside sunduklarını da b elirte
lim.(10)
Bugün Anadolu’da; Sünni, Alevi-Bektaşi, Türkmen, Yörük, Tahtacı, Çepni,
Azeri, vs. gibi, gerek mistik yollara bağlı
olan, gerekse olm ayan topluluklarda,
Nevruz, pek yaygın olarak ve adeta bir
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bayram havası içinde, asırlardan beri
kullana gelm ektedir.(ll)
Türk musikisinin en eski makamla
rından biri do “Nevruz”adını taşır. Bu
nun, iMİinen çeşitleri şunlardır: Nevruz
Büzürk. Nevruz Hicaz, Nevruz Hüseyni,
Nevruz İrak, Nevruz İsfehan, Nevruz Kuçek. Nevruz Neva, Nevruz Buselik, Nev
ruz Rast, Nevruz Rehavi, Nevruz Saba,
Nevruz Zengule, Nevruz-i Acem, Nevruzi Ar ab, Nevruz-i Asi, Nevruz-i Hara, Nevruz-i Sami, Nevruz-i Sultani Uşşak. Bun
lardan Nevruz-i Arab ile Nevruz-i Hara’nın üç veya dört, diğerlerinin en az al
lı yüzyıllık geçmişi vardır. Ancak günü
müzde hiç birinden örnek kalm am ış
t ır .^ )
Öte yandan; Türkler’de Nevruz’un şa
hıs adı, kabile adı, yer adı ve bitki adı ola
rak da kullanıldığı bilinmektedir, bu adın
kullanılması doğrudan Türkler’deki ad
verme geleneği ile ilgilidir,
Bu geleneklerden birisi de çocuğun
doğduğu günün adını almasıdır. Bayram,
Kadir, Cuma, Ramazan,Recep, Şaban,
Nevruz gibi. Konumuzla ilgili olarak,
Nevruz adını taşıyan tarihi kişilerden;
1295-1297 yıllarında “em ir’ül-ümera”hk
görevine getirilen Gazan Han’ın müşaviri
Atabeg Nevruz, 1360’da Altınordu Hanı
olan Nevruz Han, 1408 yıllarında llhanlı
Ebubekir’in komutanı Nevruz, Bayat ve
Avşararın emiri Emir Nevruz, Cuci ulu
suna bağlı Mangıt kabilesinin beyi Nev
ruz Mirza, Özbek hanlarından Nevruz
Ahmed Han (1540’h yıllar), 18, yüzyılda
Kuşlara karşı Kazak istiklal hareketini
başlatan Kazak beylerinden Nevruz Bay,
bunlardan birkaçıdır.
Diğer taraftan, Türk Boylarından Kır
gızların Tayıt oym ağının bir kabilesi
"Nevruz” adım taşırken, İğdır’ın Cennetabat bucağının Nevruz adlı köyünde yer
leşik bulunan oyr.ak da “Nevruz” adım
yaşatmaktadır. ”(13)
Anadolu’da ayrıca; Körnevruz (Taşlıçay/A ğrı), Navruz (Yenice/Çanakkale),
N avruzlu (P azarcık/K .M araş), Nevruz
Köyü (Direkli Bucağı, YJdızeli/Sivas),
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Navrus Yaylası (Merkez Bucağı. Yıldızeli/Sivas) gibi “Nevruz” adını taşıyan yer
isimleri mevcuttur.
Bu arada, Anadolu’nun çeşitli bölgele
rinde ilkbaharda çıkan ve baharın m üjde
cisi olarak bilinen “Nevruz çiçeği”ni de
zikretmek gerekir.
Netice itibariyle; Nevruz’un Türk top
lulukları ve komşuları arasında çok yay
gın olarak paylaşılan geleneksel bir bay
ram haline gelmiş olması, aynı zamanda
bu ortak kültür unsurunun evrenselleş
mesinin de en güzel Örneklerinden biri
dir.
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