SA H A LA R D A B AH AR I

Gelenekler süreklilik göstererek ve
zaman içinde milletin tamamım kapsa
yarak kültürün değişmez bir unsuru
olurlar. Bu gelenekler içinde belki de ep.
eski olanı "baharın gelişinin kutlanma
sıdır/ Bu kutlamanın esasında mevsi
min yenilenmesi fikri önde gelir. Bahar,
bereket, canlılık ve verimdir. Bilge Seyidoğlu’na göre; "bahar» başlangıcın yeni
lenmesi fikri çok eski ve yaygındır. Bu
fikir aynı zamanda sonsuz çeşitlilikler
gösteren dini düşünceyi açıklamaya ya
rar Ve kozmik devrin oluşmasında da rol
oynar. Sene düşüncesinden büyük sene
düşüncesi doğar." (1)
Bıi eski toplumlarda da görülen fa
kat diğer toplumlarda zamanla terkedilen "baharın kutlanması" Tütklerde bu
güne kadar unutulmadan gelmiştir.
Anadolu'da Nevruz "yeni gün" adıyla bi
linen bahar bayramı eski Türk takvi
minde yılın ilk günü olan 21 Mart tari
hinde kutlanır. Bugün üzerinde çok tar
tışılan bu bahar bayramını ana Türk
kütlesinden bin. yıl önce ayrılan Saha
. (Yakut) TÜrkleri’nde görmek mümkün
dür. Sahalar, bahar bayramında tanrıla
rım kımız kadehiyle övdükleri ve etrafa
. kımız serptikleri için bu bayrama kımıs
ıhıax veya ıhıax (serpme adını verirler.
Saha folklorunun en Önemli ve tarihi
türü olan olongxo (destan) larda, Saha
ların ataları Ar Sogotox ve Labıngxa SÜiirük, kımız bayramı düzenlerler ve diz
üatü çökerek ilk kımız kadehini kaldırır
lar.' önce ayu (tanrı) lan, sonra iççi (iyi
ruhları) len överler. Daha sonra da ka
dehlerini üç kere göğe savururlar. (2)
Pekarskiy, folklorik malzemeyi de topla
dığı meşhur lügatinıde; bu bayramın ma
yıs ayı sonulda veya haziran ayı içinde
kısrak sütünün bol olduğu sıralarda bü
yük tann Aar Toyan şerefine tertip edil
diğini ve kurban merasiminin de. yapıl
dığım belirtir. (3) Abdülkadir înan; bu
bilgilere ilave olarak (ana kaynağı belli
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olmamakla birlikte) bu bayramın 9 gün
sürdüğünü, bu bayrama, ıy kün (ay gü
neş) bayramı dendiğini, bayrama şa
manla birlikte 9 masum kız ve 9'masum
delikanlının da iştirak ettiğini belirtir.
Bunlar, şamanla birlikte göklere seya
hat ederlermiş. Bahâ Şamahizmi’ne göre
masum olmayan kızlar ve delikanlılar
göklere çıkamazlar, günahlarının dere
celerine göre muhtelif olox (makam) lar
da kalırlardı. Kımız bayramında sil keliitin mata (yılıngelişinin türküsü) adım
verdikleri kürkünün söylendiğini de
İnan kaydetmektedir. (4) Kaynağı belli
olmamakla biflikte Z. Gökalp, kımız
bayramında Ürün Âar Toyon şerefine 9
defa kadeh kaldırılıp 9 defa içildiğini ve
bu, merasim sırasında gençlerin "ayxal
urüm ayxal" nidasını tekrar tekrar, ba
ğırdıklarım yazar. (5).
Sahalar dini ve tarihi olan bu bay
ramlarım bugün resmi ve milli bayram
ilan ederek 21*22 Haziran tarihlerinde
kutlamaktadırlar. Sahalar bugünlerde
sabahın erken (Yakusk'da geçe 03) kal
karak yeni güneşin (günün) çıkmasını
selamlarlar ve dua ederler. Sonra kımız
içerek, et yiyerek günü .devam ettirirler,
güreş tutarlar ve ohuokay adlı dansı ya
parlar.
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