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Nevruz Nedir?  

 

Eski takvimlerde y�l�n ilk günüdür. Bu yüzden Türk dünyas�n�n büyük 
bir bölümünde Yeni Gün olarak bilinmektedir.  

Gece ile gündüzün e�it oldu�u mart ay�n�n yirmi birini yirmi ikisine 
ba�layan gündür. Bu özelli�inden dolay� isimlerinden birisi, Gün 
Dönümü’dür.   

Uzun süren k�� so�u�undan ve s�k�nt�lar�ndan kurtulup bahar 
güzelli�ine geçme günüdür. Türk halk� bu özelli�i dikkate alarak mart 
ay�n�n 21’ne rastlayan güne Y�ls�rt� ismi de vermi�tir.  

Nevruz, Türk dünyas�n�n hemen her kö�esinde e�lence ve tören 
yap�larak kutlanan veya an�lan nevruz, Türk dünyas�n�n ortak kültür 
ürünlerinden biridir. Türk dünyas�n�n millî bayram�d�r. Millî bir 
bayram oldu�u için dünya Türklü�ünü kayna�t�rmakta, birbirine 
ba�lamakta ve kenetlemektedir. Türk milletinin birlik ve beraberli�i 
aç�s�ndan son derece önemlidir.  

 

Nevruz’un Kayna�� Neresidir? Co�rafya, tabiat �artlar�, insan 
me�guliyetleri, toplumun yap�s� takvimlerin ve özel günlerin olu�mas�nda 
birinci derece önemli unsurlard�r. Nevruzun da kayna�� hiç �üphesiz 
co�rafya, tabiat �artlar�, insan me�guliyetleri ve toplumun yap�s�na 
dayanmaktad�r. Bu unsurlar� dikkate alarak Nevruzunu kayna��na gitmek 
istedi�imizde bu unsurlar yönümüzü Altaylar bölgesine döndürmektedir:  

Altaylar bölgesinde:  



1. Bu bölge 44�-50� enlemler aras�nda kalmaktad�r. 

2. Denizden yüksekli�i ise 1500-4500 metre aras�ndad�r. 

3. Altaylar bölgesinde k�� çok sert geçer. K�� aylar� çok kar ya�ar ve 
hiç kalkmaz. 

4. K�� aylar�nda s�cakl�k -73 dereceye kadar dü�er. Ortalama s�cakl�k 
–51 derecenin alt�ndad�r. 

5. Toprak sürekli don hâlindedir. 

6. Bu bölgede ya�ayanlar alt� ay evde kapal� kal�rlar, bunal�rlar, 
bahar� beklerler. 

7. Altaylar bölgesinde Bahar yani Nevruz / C�lgayak gününün anlam� 
her �eyden daha önemlidir. Çünkü her y�l mecazi anlamda bir 
Ergenekon’dan  ç�k�� gerçekle�ir, o günden itibaren bütün 
olumsuzluklar olumlu unsurlara dönü�ür. 

Nevruz günü bütün bu yukar�da sayd���m�z unsurlardan anlam 
kazanm�� ve özel bir gün olmu�tur. Kayna�� da görüldü�ü gibi bütün d�� 
kültürlere kapal� olan Altaylar Bölgesi’dir. Türkler vas�tas�yla Asya’ya ve 
Avrupa’ya yay�lm��t�r.  

 

Türkler Nevruz’u Ne Zamandan Beri Kutlamaktad�r?  

Çinli Prof. Dr. Ch’in-chung-main’in eski Çin Takvimleri konusunda 
yapt��� ara�t�rmalarda göre M.Ö. VIII. yüzy�llarda ya�ayan eski Türk kavmi 
“Ti”ler; Nung-li adl� hem ay hem güne�e göre düzenlenen ve mart ay�n� 
y�lba�� sayan bir takvimi kullan�yorlard�1. Chou Sülâlesinin tarihinin 
“Göktürk Tezkeresi” bölümünde ise “Göktürkler, bitkilerin ye�erdi�i zaman� 
y�lba�� olarak kutlamaktad�r.”2 denilmektedir. 

Türk dünyas�n�n tamam�nda ve Türk dünyas�na kom�u olan 
co�rafyalarda kutlanan Nevruz, eski takvimlere göre y�l�n ve bahar�n 
ilk günüdür. Yeni takvime göre ise gece ve gündüzün e�it oldu�u 
mart�n yirmi birine rastlamaktad�r. 

                                                 
1  Nuraniye-Erkin H. Ekrem, “Uygurlarda Nevruz Kutlamalar�”, Nevruz, s. 157. 
2  Ekrem, agm, s. 157’den naklen.  



Türklerde Nevruz’la ilgili inan�� ve uygulamalar�n M.Ö. 3. yüzy�ldan 
yani Mete Han zaman�nda da devam etti�i  bilinenler aras�ndad�r.  Binlerce 
y�ld�r Müslüman Türk Dünyas�, Hristiyan Gagavuz ve Çuva�lar, �amanist 
Yakut Türkleri de dahil, devam etmektedir3.  

Nevruz Türkiye’nin çe�itli bölgelerinde Y�ls�rt�, Mart Dokuzu, Mart 
Bozumu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün gibi Türkçe isimlerle 
bilinmekte ve kutlanmaktad�r.  

Hemen her Türk co�rafyas�nda ve Türk toplulu�unda görülmektedir. 
Fars kültüründen uzak yörelerde Türkçe veya Türklerin yak�ndan tan�d��� 
isimlerle bilinmektedir: Altay Türkleri C�lgayak Bayram�; Azerbaycan 
Ergenekon, Bozkurt Bayram�; Ba�kurt Türkleri Ekin Bayram�; Do�u 
Türkistan Yeni Gün, Ba� Bahar; Gagavuzlar �lkyaz; Hakas Türkleri  
C�ls�rt�4, Ulu Kün; Karaçay-Malkar Türkleri Gollu, Gutan, Saban Toy, Tegri 
Toy; Kazakistan Türkleri Ulus Günü; Kazan Türkleri ve Karapapaklar / 
Terekemeler Ergenekon Bayram�; Kumuk Türkleri Yazba�; Nogay Türkleri 
Saban Toy; Türkmenler Teze Y�l; Uygur Türkleri Yeni Gün, ... 

�ran’a yak�n co�rafyalarda ve Fars kültürünün etkisinin görüldü�ü 
yöreler olan Azerbaycan, Kazakistan, K�rg�zistan, Özbekistan, Türkiye ve 
Türkmenistan’�n baz� yörelerinde Novruz, Navruz, Nevruz Bayram�, Nevruz 
Köce, Noruz; Nogay Türkleri Nevroz gibi Farsça nev ve rûz  kelimelerinin 
birle�mesiyle ortaya ç�kan ve “yenigün” anlam�na gelen terimle veya 
terimlerle bilinmektedir.  

 

Nevruz ve Türk Tarihinin Kö�e Ta�lar�:  

Türklerin Ergenekon’dan ç�k���n�n yirmi bir martta yani Nevruz günü 
gerçekle�ti�i, bu yüzden bayram olarak kabul edildi�ine inan�lmaktad�r.  
Konu ile ilgili olarak �u ayet ve hadis üzerinde durmak gerekmektedir: 
Bakara Suresi’nin 243. ayetinin meâli �öyledir: “(Ey Resulüm), 
binlerce ki�i iken ölüm korkusu ile yurtlar�ndan ç�kanlar� görmedin mi 

                                                 
3  Re�at Genç, “Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz”, Nevruz, (Yay�na haz�rlayan: Sad�k 

Tural), Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 1995, s. 22-23. 
4  Orta ve Do�u Karadeniz Bölgesi’nde Nevruz günü Y�ls�rt� olarak da bilinmektedir. 

Hakas Türklerinin kulland��� C�ls�rt� teriminin bu bölgede Y�ls�rt� biçiminde 
kar��m�za ç�kmas� tesadüf de�ildir. y->-c- de�i�mesi, Kuzey Türkçesinin en yayg�n 
özelliklerindendir. Türkiye Türkçesinde y- ile ba�layan kelimeler Kuzey Türkçesinde 
ço�unlukla c- ünsüzüyle ba�lamaktad�r: ca�<ya�, cer<yer, c�l<y�l, cürök<yürek, cut-
<yut-, col<yol, cönöl-<yönel-, ... bunlardan baz�lar�d�r. 



ki; Allah onlara: “Ölün” dedi de öldüler, sonra onlara hayat verdi. 
�üphesiz ki Allah insanlara kar�� lütfedicidir. Fakat insanlar�n ço�u 
�ükretmez.”  

El-Gazvinî, “Geyhan �inasi” adl� eserinde Abdülsamed �bn-i 
Ali’den (Abdülsamed �bn-i Ali’ye de dedesi Abdullah �bn-i Abbas 
anlatm��) �unlar� nakletmektedir: “Bir gün alt�n tepsi dolu tatl� ile Hz. 
Peygamer’in yan�na gelirler ve O’na ikram etmek isterler. Hz. 
Peygamber: ‘Bunlar nedir?’ diye sorar. ‘Bunlar Nevruz tatl�s�d�r.’ 
diye cevap verirler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: ‘Nevruz nedir?’ 
diye sorar. Sahabeler: ‘Bayramd�r.’ diye cevap verirler. Hz. 
Peygamber bunu duyduktan sonra güler ve: ‘�imdi hat�rlad�m. Bu, 
ordunun yeniden Allah emri ile hayata kavu�tuklar� gündür. Bu ordu 
korkudan kendi bar�naklar�n� terk etmi�lerdi. Onlar sonra binlerce 
oldular. Allah onlar�n ölüm emrini verip de kaç sene sonra yeniden 
hayata dönmelerini sa�lam��t�r. Bu; ayn� gün, yani yeni gündür.’”5 
biçiminde aç�klamada bulunur.  

Ayet ve hadisteki ifadelerden öyle anla��l�yor ki Hz. 
Peygamber’in hat�rlad��� ve ba�lant� kurdu�u, Bakara Suresi’nin 243 
ayeti olmal�d�r. Bütün bunlar da Türeyi� Destan� ve Ergenekon’u 
hat�rlatmaktad�r.  

On �ki Hayvanl� Türk Takvimi’nde y�lba�� mart ay�n�n yirmi biri yani 
nevruzdur. Türklerde zaman ve on iki say�s� ilgi çekici bir durum 
sergilemektedir. Türkler y�llar� on ikiye bölüp On �ki Hayvanl� Türk 
Takvimi’ni yapm��lard�r. Bu takvimin y�lba��n� da 21 mart olarak 
belirlemi�lerdir. Y�llar da on ikiye bölünmü� ve her birine ay ad� verilmi�tir. 
Eski Türkler günleri de on ikiye bölüp her bir bölümünü ça� 6 diye 
isimle�tirmi�lerdir7. Saatte as�l say� on ikidir8. Ça�lar ikiye bölünmü� ve 
saat kavram� da bu �ekilde ortaya ç�km��t�r. Bütün bunlardan anla��lmaktad�r 
ki y�l�n on ikiye bölünmesi Türkler taraf�ndan Avrupa’ya götürülmü�tür. 

                                                 
5  Kadir Golkarian, “Tarihte Nevruz ve Azerbaycan Folkloru’nda Oldu�u De�eri”, 

Nevruz, s. 129’dan naklen.  
6  Günümüzde ku�luk ça��, kabaku�luk ça��, ö�le ça��, ikindi ça��, ak�am ça��, ... gibi 

tamlamalarla hâlâ yürürlüktedir.  
7  Turan, age,  s. 26. 
8  On iki say�y� esas alan saatin ilk kez nas�l ortaya ç�kt��� konusunda kesin bir bilgiye 

ula�amad�k. �lk ve orta ça�larda saat günü ölçme esas�na dayal�yd�. Uzun süre bunun için dikili 
ta�lar, kum saatleri, dereceli mumlar, su saatleri kullan�lm��t�r. Türk takvimindeki on iki 
say�lar�n�n önemini ortadad�r ve bu konu ara�t�rmaya muhtaçt�r.  



Hatta y�lba�� yine mart ay� iken Sezar taraf�ndan Hz. �sa’n�n do�umu esas 
al�narak ocak ay�na al�nm��t�r9. Ayr�ca H�ristiyan Gürcü ve Osetler ocak 
ay�na Ba�il (<Ba� y�l), mart ay�na da Bayr�m (<Bayram) demektedirler. 
Türkler y�llar� da on ikiye bölmü�lerdir. On �ki Hayvanl� Türk Takvimi10 
bunu aç�k bir biçimde ortaya koymaktad�r. 

Türk kültüründe ve Türk tarihinde nevruz, hemen her ça�da her 
co�rafyada kar��m�za ç�kmaktad�r: O�uz Ka�an’�n bu günü kutsal sayd���n� 
ve bayram gibi törenlerle kar��lad��� bilinmektedir. Türklerin Nevruz 
kutlamalar� Eski Uygur Dönemi resimlerine de konu olmu�tur.   

Selçuklu Sultan� Sultan Celaleddin Melik�ah, devrin uzay 
bilimcilerini Selçuklular�n ba�kenti �sfahan’da toplam��, kendi ad�yla an�lan 
Celalî Takvimi’ni yapt�rm��t�r. �emsî Takvim ad�yla �ran ve Afganistan’da 
kullan�lan bu takvime göre y�lba�� yirmi bir martt�r.  

Akkoyunlu Hükümdar� Uzun Hasan, Nevruz gününü y�lba�� kabul 
etmi�, vergileri buna göre düzenlemi�tir. Sultan kelimesinin Nevruz’la 
birlikte kullan�lmas�, padi�ahlar�n halkla birlikte Nevruz kutlamalar�na 
kat�lmas�yla ilgilidir.  

Ertu�rul Gazi Törenleri, II. Abdülhamid zaman�na kadar (eski 
takvime göre)  mart dokuzu yani Nevruz günü yap�lmaktayd�.  

Bu tarihî derinlik Divan edebiyat�nda da i�lenmi�, �airler taraf�ndan 
gazel ve kaside tarz�nda Nevruziyeler yaz�lm��, devrin hükümdarlar�na ve 
devlet adamlar�na sunulmu�tur. Halk �airlerinin Nevruz’u anlatan 
Nevruziyeleri ise konuya halk�n bak���n� yans�tmaktad�r. 

21 Mart 1919’da Konya’da Ergenekon Bayram�’n�n kutland���n� 
devrin gazetelerinden ö�renmekteyiz.  

                                                 
9  On iki aya dayal� takvimin kayna�� Avrupa de�ildir. Avrupal�lar M.Ö. günler, aylar ve y�llar�n 

say�lmas� konusunda ola�anüstü bir kar���kl�k içindeydiler. Borçlu olanlar bu karga�adan 
yararlan�p  ödeme gününü istedikleri gibi de�i�tiriyorlard�. Bu durum toplum yap�s�n� olumsuz 
yönde etkileyince bir aray�� içerisine girmi�lerdir. Büyük bir ihtimalle örne�ini Türklerden 
ald�klar� takvimi kendilerine uyarlam��lard�r. Avrupa’da bilinen en eski takvim, gök bilimci 
Sosigenes’in tavsiyesi ile M.Ö. 46 y�l�nda yap�lm��t�r. Kopya ettikleri takvimde y�lba�� mart 
iken Jül Sezar’�n müdahalesiyle 1 oca�a al�nm��, bu bu takvime Jülyen Takvimi ad� verilmi�tir. 
Bugün kullan�lan Gregoryen Takvimi ise Papa XIII. Gregorious taraf�ndan 1582’de 
düzenlenmi�tir. Gregoryan takvimi Fransa’da 1582’de, �ngiltere’de 3 Eylül 1752’de, Rusya 
1918’de, Yunanisan’da 1923’te kabul edilmi�tir. Türkiye’de ise 1 Ocak 1926’dan itibaren 
kullan�lmaya ba�lanm��t�r. 

10  Geni� bilgi için bk. Turan, age.  



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ankara 
Keçiören’de 21 Mart 1922’de Ergenekon Bayram� ismiyle düzenlenen bir 
törene kat�lm��t�r. 

 

Günümüzde Nevruz:  

Ancak nevruz son 50-60 y�l içerisinde çe�itli sebeplerden dolay�, Türk 
halk kültürü ara�t�rmac�lar� hariç, Türkiye’de ve Türk Dünyas�nda pek 
gündeme ta��nmam��; ihmal edilmi�tir. Gündeme gelmemesi ve ihmal 
edilmesi sebebiyle ayd�nlar ilgisiz kalm��, devlet töreni olarak 
kutlanmam��t�r. Bu geli�meleri f�rsat sayan baz� çevreler Nevruz’u 
olumsuz noktalara çekmeye çal��m��lard�r. Fakat Türk halk� bu bayram� 
gönlünde ve köyünde ya�atmaya devam etmi�, düzenlenen oyunlar� 
bozmu�tur.  

Sovyetler Birli�i’nin da��lmas�ndan sonra ba��ms�zl���na kavu�an 
Azerbaycan, Kazakistan, K�rg�zistan, Özbekistan ve Türkmenistan 
Cumhuriyetleri’nde 21 Mart 1991’den itibaren Nevruz resmî bayram ilân 
edilmi� ve bayram kutlamalar� devlet töreni durumuna getirilmi�tir. 

Di�er Türk Cumhuriyetleri’nin ba��ms�zl�klar�n� ilân etti�i 1991’den 
beri Türkiye’de Nevruz konusunda bilimsel çal��malar da artm��t�r.  

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür 
Merkezi11 ve  Kültür Bakanl���12 taraf�ndan Ba�bakan ve di�er baz� 
bakanlar�n da kat�ld���,  dünyan�n pek çok bölgesinden gelen bilim 
adamlar�n�n bildiri sundu�u bilgi �ölenleri düzenlenmi�, sunulan bildirilerle 
konu ayr�nt�lar�yla incelenmi�tir. TRT taraf�ndan her y�l Nevruz ile ilgili 
programlar düzenlenmekte, di�er Türk Cumhuriyetlerindeki törenler naklen 
yay�mlanmaktad�r. Türkiye’nin hemen her ilinde valiliklerce düzenlenen 
konferanslarda halk Nevruz konusunda bilgilendirilmektedir. Üniversitelerde 
paneller yap�lmakta, Millî E�itim Bakanl���na ba�l� okullarda günün anlam 
ve önemini anlatmak için törenler düzenlenmektedir. 

 

                                                 
11  Nevruz, (Yay�na haz�rlayan: Sad�k Tural), Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 1995; 

Türk Dünyas�nda Dördüncü Uluslar Aras� Nevruz Bilgi �öleni Bildirileri, Atatürk 
Kültür Merkezi yay., Ankara 2002. 

12  Uluslararas� Nevruz Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanl��� yay., Ankara 2000. 



Günümüzde ve  Gelecek Y�llarda Nevruz:  

Nevruz, Türk bayram�d�r. Onu ba�ka milletlerin 
tarihlerinde ve kültürlerinde aramak, bilim ve gerçekle 
ba�da�maz.  

Yirminci yüzy�l�n alp� ve bilgesi Mustafa Kemal ATATÜRK, 
ebediyete intikal ettikten sonra, devlet töreni olarak kutlanmamas� 
f�rsat say�lm��, Türk milletinin birlik ve beraberlik günü, Türk 
vatan�n� bölmeye çal��anlar taraf�ndan bölücülük günü durumuna 
getirilmek istenmektedir.  

Türkçe konu�an ülkelerin Kültür Bakanlar�, 17-18 �ubat 1994’te 
Marmars’te, 20 Mart 1995’te bir araya gelerek “Nevruz Bayram�”n� 
ortak kutlama karar� alm��lard�r. Bu önemli geli�meden sonra Türk 
milletinin haf�zas� tazelenmi�tir. Dolay�s�yla Nevruz sonsuaz kadar 
Türk milletinin bayram� olmaya devam edecektir.  

Sonsuza kadar Türk milletinin Nevruz Bayram� kutlu olsun! 
Türklük hep güzelliklerle yo�rulsun.  

 

 
 


