NEVRUZ FALLARI
Fortune Telling in Nevruz
Augures de Nevruz
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ÖZET
Makalede, Azerbaycan Türkleri aras›nda yaﬂayan Nevruz'da fal açma gelenekleri üzerinde durulmakta ve örnekler verilmektedir.
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RÉSUMÉ
Dans l'article, l'auteur insiste sur les traditions de'augures existées chez les Turcs d'Azerbädjan et il
donne quelques éxemples de'augures.
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Nevruz gelene¤i Türk halklar›nda
ve ‹ran'da oldukça yayg›n hatta dini
bir karakter anlay›ﬂ›nda kutlanmakta
olan bir bayram olarak dikkati çeker.
Ona göre de nevruz ile ilgili olarak pek
çok de¤iﬂik kutlama ﬂekilleri yap›lmakta nevruz bereketinden ya da kutsall›¤›ndan yararlanarak gelecek hakk›nda olacaklar ya da olmas› istenen
dilekler ile ilgili bir tak›m davran›ﬂ ﬂekilleri yaﬂat›lmaktad›r ki, bunlardan
en merakl› olan› nevruz akﬂamlar› ya
da ilah›r Çarﬂamba akﬂamlar› yap›lmakta olan fal açmad›r.
Hiç ﬂüphe yok ki falc›l›k sanat› insano¤lunun tarihi varoluﬂuna paralel
bir geçmiﬂe sahiptir. ‹lk örneklerini
Sümerler'e ait kil tabletlerde gördü¤ümüz falc›l›k mesle¤i nevruz itikadi anlay›ﬂ›yla da yak›ndan ilgili k›l›nm›ﬂt›r.
Bu gün en mutlu günlerden say›ld›¤›nda arzu ve dileklerin ö¤renilmesine en
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uygun zamanda nevruz ile ilgili and›r.
Yayg›n bir inan›ﬂa göre ‹lah›r Çarﬂamba akﬂam› bütün ölülerin ruhlar› gelip
bacalara oturur, gün ç›kana kadar orada otururlarm›ﬂ ve sediklerinin durumlar› ile ilgilenirlermiﬂ. Bu nedenle
‹lah›r Çarﬂamba akﬂam›nda üzerik
yak›l›r, tongal kalan›r, kurﬂak at›l›r ve
k›z ve o¤lanlar yüreklerinde bir niyet
tutarak kap› kap› dolaﬂ›rlar. Nevruz
ile ilgili olarak oluﬂturulmuﬂ bu mistik
anlay›ﬂa göre de bir tak›m fal türleri
yarat›lm›ﬂt›r ki, bunlardan en önemlileri ﬂunlard›r.
A- LE⁄EN FALI:
Eskiden Nahçivan'da yayg›n olan
bir fal türüdür. ‹lah›r Çarﬂamba akﬂam›nda geniﬂ bir le¤ene su doldurulup,
bu suyun içerisine bir bal›k at›l›rm›ﬂ.
Sonra da su dolu le¤enin etraf›na de¤iﬂik hayvan resimleri konur. Bir süre
sonra bal›k hangi hayvan resminin
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önünde ters ﬂekilde durur ise o y›l›n o
hayvan ile baﬂlad›¤›na inan›l›r. Sonra
da söz konusu sudan bardaklara doldurularak çocuklara ﬂifa niyetine içirilirmiﬂ (Gültekin Memedali K›z›/ Nahcivan/2000)
B- ANAHTAR FALI
Akﬂamdan niyet tutulmak suretiyle ayak alt›na bir anahtar konduktan sonra bir ayna al›nmak suretiyle
yüze tutularak niyet edilir. Kap›dan
evin içerisi gizlice dinlenir. Konuﬂmalara göre niyet belirlenir. Bir ﬂey yapmak isteyen bu yönde bir niyet tutmuﬂ
ise ilk kiﬂi bu konuda mutlaka bir ﬂey
söyler. ‹lk duyulan söz olumlu ise niyetin gerçekleﬂece¤ine, olumsuz ise niyetin gerçekleﬂmeyece¤ine inan›l›r. (Gültekin Memedali K›z›/ Nahcivan/2000)
C- K‹L‹T ya da DÜ⁄ÜM FALI:
Zor durumda olanlar›n baﬂ vurduklar› bir fald›r. Kad›nlar etek uçlar›na mendil, eﬂarp, çemberlerinin ucuna
dü¤ümleyip caddeye ç›karlar. ‹lk olarak yanlar›ndan geçmekte olan ﬂah›stan bu dü¤ünü açmas› rica edilir. Rica
yerine getirilince bu iﬂi yapanlar›n iﬂlerinin düzelece¤ine inan›l›rd› ki, kilit
açma da ayn› ﬂekilde idi. (Peyame Nou
Gaz, Tebriz (h.ﬂ) 1343, No:6)
D- KÜZE (Kü¤üm) FALI:
Genelde kad›nlar›n baﬂvurduklar› bir fal türüdür. Akﬂamdan bir yere
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toplanan kad›nlar a¤z› geniﬂ olan küzeleri bir yere toplarlar. Herkes bu küzelerin içerisine geliﬂigüzel bir ﬂeyler
(yüzük, küpe... vs) atar. Sonra küzenin
a¤z› ayna ile kapat›l›r ve saçak alt›na
b›rak›l›r. Gün a¤ar›rken kad›nlar küzelerin baﬂ›na toplan›rlar. Sonra küçük bir çocuk bu küzelerin içerisindekileri teker teker ç›kar›r. Bu iﬂlem yap›ld›¤› s›rada kad›nlardan birisi çocu¤a bakmadan bir ﬂeyler söyler. Küzeden ç›kar›lan her bir ﬂey hakk›nda
söylenen sözler onun sahibinin fikrine,
niyetine göre bir sonuca ba¤lan›r. (Peyame Nou dergisi, Tebriz (h.ﬂ.) 1343,
No:7)
Nevruz ile ilgili olarak ta bir tak›m halk merasimleri uygulana gelmiﬂtir ki, bunlar içerisinde en yayg›n
olanlar› ﬂunlard›r:
E- Y‹YECEKLERE GÖRE GELECE⁄‹ TAHM‹N ETME:
‹lah›r Çarﬂamba ya da nevruz akﬂamlar› çocuklar›n de¤iﬂik e¤lenceler
ile ev ev dolaﬂarak toplam›ﬂ olduklar›
yiyecekler bir kapta toplanarak tasnifi yap›l›r ve bu yiyeceklerden en çok
hangisinden toplanm›ﬂ ise o y›l o üründen çok fazla olaca¤› ﬂeklinde eskiden
yayg›n bir inan›ﬂ vard› (Mahna Mee
‹telaat dergisi, (h.ﬁ) 1338, No:3)
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