UYGUR FOLKLORUNDA NEVRUZ KUTLAMALARI
Nevruz Celebrations in the Uighur Folklore
Célébrations de "Nevruz" dans le folklore d'Uygur
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ÖZET
Makalede konu, Uygurlar›n Tarihi, Uygurlarda Tören ve Bayramlar ve Günümüzde Uygurlarda
Nevruz Kutlamalar› baﬂl›klar› alt›nda incelenmektedir. Sonuçta Nevruz'un Türk topluluklar›n›n ortak kültür
de¤erlerinden biri oldu¤u vurgulanmaktad›r.
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RÉSUMÉ
L'article a trois parties: "l'histoire d'Uygur", "Célébrations et fêtes ches les Uygur" et "Celébrations de
Nevruz ches les Uygur à nos jours". À la fin de l'article, l'auteur attire l'attention sur Nevruz comme une féte
commune chez les Turcs.
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1. Uygurlar›n Tarihçesi:
Uygurlar›n tarihte belirgin bir ﬂekilde devlet sahnesine ç›k›ﬂlar›, 745 y›l›nda Göktürk Devleti’ni y›k›p Ötüken’de
Uygur Hanl›¤›’n› kurmalar›yla baﬂlar.
Bu tarihten itibaren Uygurlar k›sa sürede di¤er Türk topluluklar›n› da kendi
buyruklar› alt›nda toparlam›ﬂlard›r.
751 y›l›nda ‹slamî yay›lmay› amaçlayan Karluklar, Uygur ordular›n›n da
yard›m›yla Çin
Kuvvetlerini Büyük Talas Savaﬂ›nda bozguna u¤ratm›ﬂlard›r. Bu savaﬂtan
sonra verimli Tar›m Havzas› tamamen
Uygurlar›n eline geçmiﬂtir. Uygurlar›n
kültür ve medeniyet alan›ndaki en
önemli hamlelerini bu dönemde gerçekleﬂtirdi¤ini görüyoruz.
K›rg›zlar 846 y›l›nda Uygur Hanl›¤›n› y›km›ﬂlar ve Uygurlar› göçe zorlam›ﬂt›r. Kitleler halinde da¤›lan Uygurlar
‹çasya’ya, Beﬂbal›k’a, Turfan ve Kuça’ya
yerleﬂmiﬂlerdir.
XII. yüzy›lda ilk Müslüman Türk
Devleti olan Karahanl›lar Devleti’ni kurdular.
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XVI. yüzy›l baﬂlar›nda deniz yollar›n›n aç›lmas›yla denizden ayn› uzakl›kta bulunan Türkistan, kapal› bir bölge
haline geldi ve ticaret durdu. Bölgede siyasî ve iktisadi buhran baﬂ gösterdi. Bütün Türkistan’› bir arada tutan siyasî çat› y›k›ld› ve iç savaﬂlara Çin ilgisiz de¤ildi. Kardeﬂ kavgas›n› çeﬂitli hilelerle destekledi ve 1755 y›l›nda Do¤u Türkistan’›
fiilen iﬂgal etti. Bu iﬂgalden sonra Uygurlar Çin’e karﬂ› peﬂ peﬂe isyanlar düzenlediler ve 1865-1878 y›llar› aras›nda
Yakup Han Devleti’ni kurdular. Hem
Rusya hem de Çin kendi s›n›rlar›nda bir
Türk devletinin kurulmas›n› çok tehlikeli buldu¤undan kuzeyden Ruslar, do¤udan Çinliler Yakup Han Devleti’ne sald›rarak y›kt›lar. Bölgeyi Çinliler tekrar iﬂgal ettiler.
1933-1934 y›llar› aras›nda Kaﬂgar’da Sabit Da Molla baﬂkanl›¤›nda
“ﬁarki Türkistan ‹slam Cumhuriyeti”,
1944-1949 y›llar›nda ‹li’de Ali Han Töre
önderli¤inde “ﬁarkî Türkistan Cumhuriyeti” ad›yla devletler kurulmuﬂ olsa da
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Çin bunlar› Rusya ile birlikte hareket
ederek ortadan kald›rd›.
ﬁarki Türkistan Cumhuriyeti’ni
1949 y›l›nda Komünist Çin yönetimi ortadan kald›rd›ktan sonra o günden bu
güne Do¤u Türkistan topraklar›nda lehte say›labilecek hiçbir geliﬂme olmam›ﬂt›r. Bu dönemde Çinliler Do¤u Türkistan’da sosyal bilim alanlar›nda oldu¤u
gibi Folklor Araﬂt›rmalar›n› da yasaklam›ﬂlard›r.1
2. Uygurlar’da Tören ve Bayramlar:
Tören ve bayram faaliyetleri folklorun önemli konular›ndan biridir. Törenler ve bayramlar insanlar›n
toplumsal bilinci ile yak›ndan ilgili
olup, halk›n bir çeﬂit kültür etkinli¤idir.
Bunlar›n ﬂekillenmesinde dini inançlar
oldukça etkin rol oynam›ﬂ olsa da yaln›z
baﬂ›na etkileyici bir faktör de¤ildir.
Tören ve bayramlar›n baz›lar› uluslararas›, baz›lar› bölgesel, baz›lar› ise
milli bir özelli¤e sahiptir. Bu nedenle törenler ve bayramlar halk›n örf ve adetleriyle içiçe geçti¤inden geleneksel özelli¤i
oldukça kuvvetlidir.
Uygurlarda tören ve bayramlar› konusuna göre üçe ay›rabiliriz;
a. Geçiﬂ dönemi törenleri;
b. Halk aras›nda do¤al olarak ortaya ç›kan mevsim ve üretimle ilgili tören
ve bayramlar.
c. Dini bayramlar.
Büyük bayramlar belli bir toplulu¤un siyasî, ekonomik durumu, üretimi,
yaﬂam› (giyim, kuﬂam,
yemek-içmek, yerleﬂim...) dini inanc›, sanat›, sosyal iliﬂkisi ve milli psikolojisini ifade etmektedir. Bu nedenle halk
aras›ndaki bayram ve geleneklerin araﬂt›r›lmas› folklor araﬂt›rmalar›nda oldukça önemlidir.
Geleneksel bir törenin veya bayra-
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m›n ortaya ç›k›ﬂ nedenlerini araﬂt›rd›¤›m›zda, bunun bir nedene de¤il bir çok olgunun birleﬂmesi sonucunda ortaya ç›kt›¤›n› görürüz.
Bu süreç içerisinde geleneksel törenin veya bayram›n yay›l›p kutland›¤›
yerdeki kiﬂilerin inanc›, üretim özelli¤i,
milli psikolojisi, yaﬂam tarz› gibi etkiler
bayram veya töreni zamanla de¤iﬂtirerek yeni bir kimli¤e bürünmüﬂtür.
Dünyadaki bayram ve törenleri anlam bak›m›ndan ikiye ay›rabiliriz. Birincisi; ortaya ç›k›ﬂ bak›m›ndan üretimle
yak›ndan ilgili olan bayram ve törenler,
di¤eri ise; ortaya ç›k›ﬂ bak›m›ndan belirli dini inançla ilgili olan dini bayram ve
törenler.2
Burada ﬂunu belirtmek gerekir ki,
bilinen ananevi bayram ve törenlerin
hepsinde belli bir inançtan kaynaklanan
unsurlar mevcuttur. Bu nedenle üretimle ilgili olan bayram ve törenlerde de dinin etkisi mevcuttur. Dini bir amaçla ortaya ç›kan bir bayram zamanla halk›n
arzu ve isteklerinin de etkisiyle sosyal
bir yap›ya bürünüp daha sonra geleneksel bir bayrama dönüﬂebilmektedir.3
Uygurlar, hayvanc›l›ktan tar›m ve
çiftçili¤e geçmiﬂ olsa da mevsimlerle ilgili çeﬂitli tören ve bayramlar yapmaya devam etmiﬂlerdir.
‹lkbaharda do¤an›n uyanmas›yla ilgili olarak kutlanan büyük bayramlardan biri “Nevruz” bayram›d›r. Nevruz
Orta Asya ile ‹ran’da oldukça yayg›nd›r.
Bu bayram çok eskiden bu yana eski takvime göre yeni y›l›n girdi¤i gün (Miladi
21 Mart) yani gündüz ile gecenin eﬂit oldu¤u gün kutlanmaktad›r.
Asl›nda “Nevruz Bayram›” yeni y›l
bayram›d›r. Çok uzun bir geçmiﬂe sahip
olan bu ananevi bayram Uygur tarihinde çok önemli bir yer tutar.
Büyük düﬂünür ve ﬂair Aliﬂir NE-
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VA‹ “ÇAHAR D‹VAN” adl› meﬂhur eserinde geleneksel Uygur makamlar› aras›nda “Nevruz Makam’›ndan da bahsetmektedir. Ayn› zamanda “Nevruz Makam›”n›n “Nevruz Buzruk”, “Nevruz Hüseyin Sultan›” gibi varyantlar›n›n da oldu¤u bilinmektedir. Tang dönemindeki tarihçi Hui-Lin kendinin “Müzika Tefsiri”
adl› eserinde, Nevruz Bayram’›nda oynanan oyunlardan bahsederken; “Tulfar
üzerinde oynanan Hontu Dans›; “Salma
Taﬂlaﬂ Usuli” (Kesek Atma Dans›), “Kusen Usuli (Kuça Dans›), “Yolvas Oyunu”
(Kaplan Oyunu), “K›ﬂ Bovay Oyunu”
(K›ﬂ Dede Oyunu) gibi oyunlar oynan›rd›. Bunlar halk a¤z›nda “Su-Muz” oyunu
olarak adland›r›lmaktad›r denmektedir.
ﬁang Da’n›n Tang Dönemindeki Bat› Bölgeleri ve Chan An Medeniyeti” adl›
kitab›nda da “Nevruz Bayram›” konusunda bilgiler vard›r. Bu kitapta “SuMuz” kelimesinin O¤uz dilinden oldu¤u,
ayn› zamanda bu ad›n Nevruz koﬂmalar›n› icra eden kiﬂinin ad› oldu¤unu yazar. Bunun d›ﬂ›nda yine Farsça olarak
yaz› lm›ﬂ “ﬁEMSUL LUGAT” adl› kitapta Uygurlar aras›nda kutlanan Nevruz
Bayram›ndan bahsedilmektedir. “Nevruz kutlamalar›nda at koﬂturma, o¤lak
tartiﬂiﬂ (o¤lak kapmaca), güreﬂ, müzik
gibi e¤lence ve sportif faaliyetlerin yap›ld›¤› yaz›lm›ﬂt›r.
K. Kirter 13.yüzy›lda kendisinin ﬂahit oldu¤u, bir Nevruz Bayram› konusunda ﬂöyle yazmaktad›r: “‹nsanlar yeni
elbiselerini giyip, süslenip, kalpaklar›n›
ka¤›t çiçeklerle süslemiﬂlerdi. Onlar ﬂehrin civarindaki büyük bir alana vard›lar.
Burada nakkare, ney ve di¤er müzik
aletleri çal›n›yordu. Her yer çeﬂitli oyunlar›n sedalar› ile yank›lanmaktayd›”.
“Nevruz”; çetin k›ﬂ koﬂullar›n›n sona erip, bütün tabiat›n uyand›¤›, kar ve
buzlar›n eriyip, da¤lardaki karlar›n ve
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nehirlerdeki suyun ﬂ›r›l ﬂ›r›l akmaya
baﬂlad›¤› a¤açlar›n ve bitkilerin suya kavuﬂup, yeﬂerip çiçeklenmeye yüz tuttu¤u, çiftçilerin ilkbaharda çal›ﬂmalar›na
giriﬂti¤i güzel bahar mevsiminin baﬂlad›¤›n›n iﬂaretlerini verir.
Keldi Noruz y›l baﬂi, ketti köngülning çirkini
Noruz diban kilurlar, hatunlar›n›ng
türkini,
Güller kesip k›z o¤ul e¤ri koyar börkini,
Meclis kilip oyniﬂar açur köngül
mülkini,
Kaygu mihnetler ketip, yayraﬂur
kündüz bu kün.
(Y›l›n baﬂlang›c› Nevruz geldi. Gönüllere ferahl›k geldi. Nevruz ay› gelir.
Kad›nlar sal›na sal›na gezinir. K›zlar
baﬂlar›na güller takarlar. Gençler ﬂapkalar›n› e¤ri takarlar. Meelis oyunu oynayarak, gönül mülkünü açarlar. Kayg›lar,
s›k›nt›lar kaybolup, gündüz ﬂad olur bügün.)4
3.Günümüzde Uygurlarda Nevruz Kutlamalar›:
Büyük bir bölümü Do¤u Türkistan’da, ata yurtlar›nda yaﬂayan Uygur
Türkleri için nevruz, yeni y›l›, bahar›
karﬂ›lamak için yap›lan bir bayramd›r
ve “novruz”, “noruz” ﬂeklinde ifade edilmektedir.Uygur Türklerinde Nevruz’un
anlam› geçmiﬂ y›la veda etmek, yeni y›l
kutlamak , bahar›n bolluk bereket getirmesini ümit etmekten ibarettir.
Nevruzgelene¤i ile ilgili olarak 1989
y›l› nevruzunda Do¤u Türkistan Urumçi
Tv’de yay›nlanan “Tanr› Da¤›nda Nevruz Nevas›” adl› programda ﬂu bilgiler
verilmiﬂtir:
”Nevruz, ›l›k bahar mevsiminin elçisi,gece ile gündüzün eﬂit oldu¤u ve tabiat›n en adaletli günüdür.Nevruz Bayram› Uygurlar›n ananevi bir töreni-
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dir.Ecdatlar›m›z kabile,oymak ﬂeklinde
göçmen hayat› yaﬂad›klar› ça¤lardan beri bugünü milli bayram olarak kutlaya
gelmektedirler.Tarihi kaynaklarda Nevruz ile ilgili ﬂöyle bir rivayet günümüze
kadar söylenegelmiﬂtir:
Çok kadim ça¤larda Türki kavimlerden Hunlar›n ecdatlar› münkariz oldu¤unda , bu Türk kavminin içinde sa¤
kalan tek kollu bir bala, bir diﬂi gökbörü
taraf›ndan Altay Da¤lar›nda emzirilip,
bak›larak terbiye edilip yetiﬂtirilmiﬂtir.Bu balan›n sonradan on çocu¤u olmuﬂtur.Bu çocuklar›n nesli ço¤alarak bir
Nevruz günü da¤dan inerek dünyaya yay›lm›ﬂt›r.
Ecdatlar›m›z bu kutlu günü - yeniden baﬂlan›ﬂ,yeniden do¤mak günü kabul ederek her y›l bahar mevsiminde
Nevruz gününü - “milli bayram” olarak
kutlam›ﬂlard›r. 5
Nevruz baﬂlamadan önce insanlar
yeni y›l›n ﬂerefine sevinç duygusunu ifade eden çeﬂitli ﬂiirler, ﬂark›lar (Nevruzname) yaz›p haz›rlarlar. Nevruz günü
insanlar bayraml›k elbiselerini giyerek
tüm evleri, kutsal yerleri, mesire yerlerini, al›ﬂ-veriﬂ merkezlerini vb.yerleri ziyaret ederler.6
Uygurlar aras›nda Nevruz Bayram›n›n yerleﬂik birçok kurallar› ﬂöyledir:
“Nevruzun baﬂlamas›yla insanlar, meydanda ilginç yerli milli oyunlar oynar.
Ozanlar, ﬂiir ve türkü at›ﬂ›rlar. ﬁark›c›
ve çalg›c›lar ﬂark›lar›n› söylerler. Dansç›lar dans ederler.Meddahlar, destan ve
k›ssalar›n› hikaye ederler. Güreﬂçi gençler güreﬂ tutup, kendilerin s›narlar. Yetenekli at canbazlar›n› ve güçlü atlar› ortaya koyarlar. Dönme dolap üstündeki
genç k›zlar ve o¤lanlar mutluluktan bulutlar›n üstüne uçarlar. K›sacas› herbir
kiﬂi kendine has becerisini ortaya koyar.
Sonsuz mutluluk içinde bayram ﬂatafat›
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yaﬂarlar. Hatta Nevruz törenlerine okul
çocuklar› da kollektif ﬂekilde kat›l›rlar.
Düzenli s›ralar oluﬂturup, çiçeklerle bezenmiﬂ tahtalara, güzel yaz›larla yaz›lm›ﬂ “nevruznameleri” ellerinde tutarak
ﬂark› ﬂeklinde söylerler ve ﬂiir tarz›nda
okurlar. Nevruz hediyeleri verilerek ve
Nevruz selam› vas›tas›yla bu halk bayram›n› en içten duygularla tebrik ederler.7
Yukar›da belirtildi¤i üzere, Nevruz
çok eski tarihlerden itibaren Uygurlar›n
ruhuna yaﬂant›s›na sindi¤i,mutluluklar›na mutluluk kat›ld›¤› en kutlu bayramlardan biridir. Bu günü Uygurlar,
büyük bir coﬂkuyla kutlar. Uygurlarda
Nevruz kutlamalar› ile ilgili düzenlemeler veya gelenekler, “Tokuz K›l›k” ya da
“Tokuz Ogul” ananesi çerçevesinde geliﬂmektedir.Eskiden beri an’aneler devam
etmektedir.Bunlar aﬂa¤›da toplu olarak
verilmiﬂtir8
1.)Eski Y›l›n Bitiﬂi ﬁenli¤i: Nevruz
davulu çal›narak nevruz baﬂlar veher
yerde nevruzun baﬂlad›¤›na iﬂaret olarak
her mahallede davullar çal›nar.Ev ev dolaﬂ›l›p Nevruz eﬂarp, Nevruz beg, Nevruz
selam, Nevruzgel gibi gösteriler icra edilir.Herkes köy ayini için otururlar.Herkes bu ayine elinden geldi¤i nisbette (un,
ya¤, ﬂeker, pirinç, kuruyemiﬂ, ekmek,...)ﬂeyler getirir.Çeﬂitli mahallelerin
(kasaba,köy,...) merkezlerinde as›lan kazanlarda bu getirilen ﬂeyler piﬂirilir
Bulursan koyun getir
Bulamaz isen piliç getir
En güzeli bulabilen getir
Bulamazsa bir baﬂ so¤an getir.
Tapk›n› koy keltürür
Tapalm›gan çoçe horuz
Tapk›n› gül keltürür
Tapalm›gan bir baﬂ piyaz
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Bu dörtlükte de belirtildi¤i üzere
her bir kiﬂi bu yeme¤e katk›da bulunmak ister. Yemekler piﬂirilip da¤›t›ld›ktan sonra ayine geçilir.Ayinden sonra el
s›k›ﬂ›l›p herkes birbirini “yeni yaﬂ›n kutlu olsun” diyerek tebrik eder ve öpüﬂür.
Ayin sofras›nda birlikte oturulup
yenilip içilip dua edilip kardeﬂlik duygular› içinde tüm insanlar bir ten, bir can
ve bir vücut olarak telakki edilir.Yani k›sacas› bugünde insanlar›n birlik ve beraberlik içinde oldu¤u ifade edilir.Buna
“nevruza ç›k›ﬂ” ad› da verilir.Bu dokuz
k›l›¤›n birincisidir.
2.Insanlar aras›ndan ayr›lm›ﬂ,ebediyete göçmüﬂ kiﬂilerin,devlet büyüklerini kabirleri ziyaret edilerek dualar edilir.Buna “nevruz duas›” da denir.
3.Üçüncü an’aneye göre tüm yerleﬂim birimlerinden insanlar›n birbirlerin
ziyaret etmesi,yeni yaﬂ›n› kutlamas›,yetimlere yard›m etmesi, o bölgenin büyüklerini ziyaret etmesi,kötü kiﬂilere ziyarette bulunmas›,halk› düﬂünmesi gibi
hasletler icra edilir.Buna “nevruz ziyareti” de denir.
4.Herbir yerleﬂim biriminde orta
yaﬂ, genç ve çocuk gibi çeﬂitli gruplar›n
temsilcileri bugünde çeﬂitli nevruz oyunlar›n icra ederler.Nevruznameleri, nevruzpirleri, nevruz koﬂuklar› k›sacas›
herkes bugünde bildi¤ini ortaya koyar.
Baz› kaynaklara göre; Uygurlar
aras›ndaki nevruz oyununun say›s›
50’den fazlad›r.Nevruznamelerin çeﬂidi
de 10’dan fazlad›r.Nevruznameleri nevruzkeldi,köklem, ay keldi, noruzgül, karagas, anam anam, cuptorgay, h›z›r noruz,ça¤an vecanandan ibarettir.Bu bayramda nevruz ay›n›n ilk yedi günü çeﬂitli oyunlar oynan›r ve e¤lenceler düzenlenir.
5.Uygurlar›n nevruz an’anesi içinde
çeﬂitli yerlere gezi düzenlemek önemlidir.Bugünde ba¤lara, bahçelere vb yerle-
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re çeﬂitli geziler düzenlenir.Her y›l nevruzda : at seyli, bezme seylisi (müzikli
bir çeﬂit gezi), yurt seylisi (ﬂehirden ﬂehire yap›lan gezi), kök seylisi (k›rlara ,
ba¤lar, bahçelere yap›lan gezi ), kabir
seylisi (kabir ziyareti), çarﬂ› seylisi (çarﬂ› gezisi) gibi çeﬂitli geziler düzenlenir.Böylece halk sosyal ve ayn› zamanda
da manevi bir faaliyetin içine girer.
6.Nevruz ayn› zamanda bir hikaye
ve destan günüdür de.Nevruzda herbir
yerleﬂim biriminde o bölgenin bilim
adamlar›, büyük saray veya büyük meydanlarda toplanan halka çeﬂitli bilgiler
verirler, hikaye ve destanlar anlat›rlar.
Nevruzda “nevruzname” ve çeﬂitli
nevruziyeler okunur.Bunlar okuyan kiﬂi
taraf›ndan bu gün için yaz›lm›ﬂ olabilece¤i gibi bir baﬂkas› taraf›ndan da yaz›lm›ﬂ olabilirler.Bu ortamlarda insanlar
eserlerini birbirlerine karﬂ›l›kl› olarak
aktar›rlar.Bu tür faaliyetler Uygurlar
aras›nda gelenekselleﬂtirmiﬂlerdir.ﬁu ﬂiirler bu konuda bir misal teﬂkil eder:
Yaﬂl›k her kiﬂinin gülistan ça¤›
(Gençlik her kiﬂinin gülistan ça¤›)
Her tanda bülbülün navakeﬂ ça¤›
(Her sabah bülbülün inledi¤i zaman)
Bir kaça süt bolsa bu ömür digen
(Bir tabak süt olsa bu ömür dedi¤in)
Yaﬂl›k›n ﬂu sütün kaymak› yag›
(Gençlik ﬂu sütün kayma¤› ya¤›)
Bahit yamgur emes kökten yagarga
(Mutluluk ya¤mur de¤il ki gökten ya¤s›n)
Tehi yerdin ç›k›p sudek akarga
(Üstelik yerden ç›k›p su gibi akmaz)
Bahit ﬂunde ne kelse öz kölindir
(Mutluluk her zaman insan›n kendi elleri ile yarat›l›r)
Tiriﬂ Tirmaﬂ yengilme öz yolund›n
(Çal›ﬂ çabala yenilme kendi yolundan
cayma)
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7.Nevruz bir birlik ve beraberlik
olarak anne,babaya, konuya, komﬂuya,eﬂe,dosta,iyi dileklerde bulunan, küskünlere son verilen kutlu bir bayramd›r.
Nevruz ayininden sonra yurt, mahalle,vs. büyükleri ziyaret edilir.Derdi
olanlara derman aran›r,küs olan kar› koca komﬂu bar›ﬂt›r›l›r.Evlenme yaﬂ›na gelenler için bu günde çeﬂitli teﬂebbüsler
gerçekleﬂtirilir.Nevruz , sosyal aç›dan
büyük bir yapt›r›ma sahiptir.
Nasihatta bulunma, fikir verme, fikir al›ﬂ - veriﬂinde bulunma toplu olarak
dua etme gibi çeﬂitli sosyal faaliyetlerin
icra edildi¤i gün olarak nevruzun cemiyet ahlak› ve yaﬂay›ﬂ› ﬂekillenmesinde
de önemli bir rolü vard›r.
8.Nevruz ayn› zamanda ekonomiyi
canland›ran bir faaliyetler bütünüdür.Bir inan›ﬂa göre nevruz iﬂbaﬂlang›c›
olarak de¤erlendirilir.
Tar›mla u¤raﬂanlar eskiden beri
nevruzu iﬂbaﬂ› bayram› , her y›l›n iﬂlerin
planland›¤› ve bir programa ba¤land›¤›
gün olarak de¤erlendirilir.O gün insanlar bir araya gelerek ›rmak, göl, köprü,
geçit, kaynak vb. yerleri elbirli¤i ile onar›rlar ve düzenlerler.
Ekimin baﬂlad›¤›,hayvanlar›n ilkbahara erdi¤i iﬂlerin ç›kt›¤›, ekim için
alet ve edevat›n haz›rland›¤› kisaca o
yerleﬂim birimindeki bütün çal›ﬂmalar›n
elbirli¤i ile yap›ld›¤› bu günde iﬂlere dört
elle sar›l›n›r.
9.Uygurlar nevruzda, paraca fakir
vucüden zay›f insanlara yaﬂl›lara bak›ms›z ve yetimlere kaza geçirenlere geçim
s›k›nt›s› çekenlere; yemek para gibi
maddi yard›mlar yan›nda çeﬂitli manevi
yard›mlarda da bulunulur.
Uygurlarda Nevruz ‘da oynanan
oyunlar bahsinde söylenecek pekçok söz
olmakla beraber baﬂl›ca oyunlar›n› s›ra-
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layarak birkaç örnek vermekle yetinece¤iz.
Nevruzda oynanan oyunlar›n içinde; Böri ile Koy (Kurt ile Kuzu), O¤lak,
Küçüng Yetse Al (Top Kapmaca), Oyuncu ﬁir (Oyuncu Aslan), Heyyar (Komedyan), Od atlaﬂ (Ateﬂ atlama), Talaﬂma
(Köpek dö¤üﬂü), Üﬂüﬂme (Koç dö¤üﬂtürme), Çokuﬂma (Horoz, keklik dö¤üﬂü),
çepiç (yar›ﬂ), gül meﬂuk (Gül ile aﬂ›k),
Koglaﬂ (K›z kovalama), Mükümüküﬂ
(Saklambaç), Kökleﬂ (Uzun atlama),
Koskoklar (Koﬂup kovalama), doram
(taklit), çeliﬂiﬂ(güreﬂ), tat›ﬂmak (ip çekme yar›ﬂ›), darbazl›k /cambazl›k), suret
(taklit), düm düm (bir tekerleme oyunu)
gibi oyunlar as›l oyunlar olarak say›l›yordu.9
Baz› bölgelerdeki nevruz bayramlar›nda (pamir eteklerinde Uygurlar aras›nda) birçok eski geleneksel “kaplan
oyunu “, “aslan oyunu” oynan›r. Bir kiﬂi
kaplan k›l›¤›nda bir maske tak›p, iki Hotan ﬂapkas›yla kulaklar›n› örter.Elleriyle yere çöküp, dört ayakl› olur ve kaplan
hareketlerini taklit eder.Bir kiﬂi elinde
k›rm›z› gül tutup kaplana dans ettirir.Saz olarak da çoban ravab› ile balman (Uygur halk çalg›lar›) ve tef ahenkli olarak çal›n›r.Sonunda kaplan k›l›¤›na
giren kiﬂi maskesini ç›kar›r ve ona k›rm›z› gül takdim edilir.
Yine baz› bölgelerde “Arg›mak Oyini” oynan›r. Bir kiﬂi tahta at ile bayram
elbiselerini giyip dans ederek meydana
girer.O anda sazla tempo tutulur.Bu
oyunlar›n hepsinde bahar› karﬂ›lama kötü k›ﬂ ﬂartlar›n kovma ana temad›r.10
Nevruz bayramlar›ndaki “nevruz
törenleri” tamamland›¤›nda bu insanlar
bir araya toplan›r.Büyük bir kazan haz›rlan›r.Baz› aileler güçleri yetti¤ince
“nevruz aﬂ›” haz›rlay›p tören meydan›na
götürürler. “nevruz aﬂ›” genelde “aben-
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san” diye adland›r›l›r.Bu yeme¤i oradakiler oturarak iﬂtahla yerler.Nevruz
Bayram›n›n bilinen bu tür kurallar›, Uygurlar›n bir k›sm›n›n yerleﬂti¤i ﬁin Jiang (Do¤u Türkistan) ‘›n güneyindeki
köylerde çiftçilik ve hayvanc›l›kla geçinenler aras›nda günümüze kadar temel
özellikleriyle aynen korunup gelmiﬂlerdir.11
5-Sonuç:
Türk topluluklar›nda ortak yaﬂayan kültürel de¤erlerden olarak bahar
bayram› ya da Nevruz, Mart ay›n›n gelmesiyle Türk Dünyas›nda yaﬂanan çoﬂku, do¤an›n yeniden canlanmas›, hareketlenmesi, renklenmesi, hayat kazanmas›d›r. Ekonomisi tar›m ve hayvanc›l›¤a dayal› olarak geliﬂen Türk Topluluklar›n›n yeni y›l› coﬂku ile kutlamalar›
kadar do¤al bir ﬂey olamaz. Nevruz’un
bir bahar bayram› niteli¤inde kutlanmas›n› en eski Türk topluluklar›n›n yaﬂam›nda yer ald›¤›n› tarihi kay›tlardan ö¤reniyoruz.12
Türk Dünyas›n›n önemli kültür unsurlar›ndan birisi olan Nevruz, milli birli¤in ve beraberli¤in sa¤lanmas›nda etkili olan kültür de¤erlerimizin en baﬂ›nda gelmektedir. Uygur folklorundaki coﬂkulu kutlamalar gibi bütün Türkler bayram olarak kutlamaktad›rlar. Türkler’de13 bu gün genelde Mart Dokuzu,
Sultan Nevruz, Sultan Nevriz, Nevruz,
Novrez, Manisa, Mesir Günü vb. Gibi adlarla devam etmektedir.
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