TÜRKLÜÜN EN ESK BAYRAMI NEVRUZ
VE
TARHÎ ALT YAPISI

Prof. Dr. Necati DEMR
Nevruz Nedir?
Eski takvimlerde yln ilk günüdür. Bu yüzden Türk dünyasnn büyük
bir bölümünde Yeni Gün olarak bilinmektedir.
Gece ile gündüzün eit olduu mart aynn yirmi birini yirmi ikisine
balayan gündür. Bu özelliinden dolay isimlerinden birisi, Gün
Dönümü’dür.

Uzun süren k souundan ve skntlarndan kurtulup bahar
güzelliine geçme günüdür. Türk halk bu özellii dikkate alarak mart
aynn 21’ne rastlayan güne Ylsrt ismi de vermitir.
Nevruz, Türk dünyasnn hemen her köesinde elence ve tören
yaplarak kutlanan veya anlan nevruz, Türk dünyasnn ortak kültür
ürünlerinden biridir. Türk dünyasnn millî bayramdr. Millî bir
bayram olduu için dünya Türklüünü kaynatrmakta, birbirine
balamakta ve kenetlemektedir. Türk milletinin birlik ve beraberlii
açsndan son derece önemlidir.
Nevruz’un Kayna Neresidir? Corafya, tabiat artlar, insan
meguliyetleri, toplumun yaps takvimlerin ve özel günlerin olumasnda
birinci derece önemli unsurlardr. Nevruzun da kayna hiç üphesiz
corafya, tabiat artlar, insan meguliyetleri ve toplumun yapsna
dayanmaktadr. Bu unsurlar dikkate alarak Nevruzunu kaynana gitmek
istediimizde bu unsurlar yönümüzü Altaylar bölgesine döndürmektedir:
Altaylar bölgesinde:

1. Bu bölge 44-50 enlemler arasnda kalmaktadr.
2. Denizden yükseklii ise 1500-4500 metre arasndadr.
3. Altaylar bölgesinde k çok sert geçer. K aylar çok kar yaar ve
hiç kalkmaz.
4. K aylarnda scaklk -73 dereceye kadar düer. Ortalama scaklk
–51 derecenin altndadr.
5. Toprak sürekli don hâlindedir.
6. Bu bölgede yaayanlar alt ay evde kapal kalrlar, bunalrlar,
bahar beklerler.
7. Altaylar bölgesinde Bahar yani Nevruz / Clgayak gününün anlam
her eyden daha önemlidir. Çünkü her yl mecazi anlamda bir
Ergenekon’dan
çk gerçekleir, o günden itibaren bütün
olumsuzluklar olumlu unsurlara dönüür.
Nevruz günü bütün bu yukarda saydmz unsurlardan anlam
kazanm ve özel bir gün olmutur. Kayna da görüldüü gibi bütün d
kültürlere kapal olan Altaylar Bölgesi’dir. Türkler vastasyla Asya’ya ve
Avrupa’ya yaylmtr.

Türkler Nevruz’u Ne Zamandan Beri Kutlamaktadr?
Çinli Prof. Dr. Ch’in-chung-main’in eski Çin Takvimleri konusunda
yapt aratrmalarda göre M.Ö. VIII. yüzyllarda yaayan eski Türk kavmi
“Ti”ler; Nung-li adl hem ay hem günee göre düzenlenen ve mart ayn
ylba sayan bir takvimi kullanyorlard 1. Chou Sülâlesinin tarihinin
“Göktürk Tezkeresi” bölümünde ise “Göktürkler, bitkilerin yeerdii zaman
ylba olarak kutlamaktadr.” 2 denilmektedir.

Türk dünyasnn tamamnda ve Türk dünyasna komu olan
corafyalarda kutlanan Nevruz, eski takvimlere göre yln ve baharn
ilk günüdür. Yeni takvime göre ise gece ve gündüzün eit olduu
martn yirmi birine rastlamaktadr.

1

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

Türklerde Nevruz’la ilgili inan ve uygulamalarn M.Ö. 3. yüzyldan
yani Mete Han zamannda da devam ettii bilinenler arasndadr. Binlerce
yldr Müslüman Türk Dünyas, Hristiyan Gagavuz ve Çuvalar, amanist
Yakut Türkleri de dahil, devam etmektedir 3.
Nevruz Türkiye’nin çeitli bölgelerinde Ylsrt, Mart Dokuzu, Mart
Bozumu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün gibi Türkçe isimlerle
bilinmekte ve kutlanmaktadr.
Hemen her Türk corafyasnda ve Türk topluluunda görülmektedir.
Fars kültüründen uzak yörelerde Türkçe veya Türklerin yakndan tand
isimlerle bilinmektedir: Altay Türkleri Clgayak Bayram; Azerbaycan
Ergenekon, Bozkurt Bayram; Bakurt Türkleri Ekin Bayram; Dou
Türkistan Yeni Gün, Ba Bahar; Gagavuzlar lkyaz; Hakas Türkleri
Clsrt 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 Yl; Uygur Türkleri Yeni Gün, ...
ran’a yakn corafyalarda ve Fars kültürünün etkisinin görüldüü
yöreler olan Azerbaycan, Kazakistan, Krgzistan, Özbekistan, Türkiye ve
Türkmenistan’n baz yörelerinde Novruz, Navruz, Nevruz Bayram, Nevruz
Köce, Noruz; Nogay Türkleri Nevroz gibi Farsça nev ve rûz kelimelerinin
birlemesiyle ortaya çkan ve “yenigün” anlamna gelen terimle veya
terimlerle bilinmektedir.

Nevruz ve Türk Tarihinin Köe Talar:
Türklerin Ergenekon’dan çknn yirmi bir martta yani Nevruz günü
gerçekletii, bu yüzden bayram olarak kabul edildiine inanlmaktadr.
Konu ile ilgili olarak u ayet ve hadis üzerinde durmak gerekmektedir:

Bakara Suresi’nin 243. ayetinin meâli öyledir: “(Ey Resulüm),
binlerce kii iken ölüm korkusu ile yurtlarndan çkanlar görmedin mi
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Reat Genç, “Türk Tarihinde ve Kültüründe Nevruz”, Nevruz, (Yayna hazrlayan: Sadk
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Orta ve Dou Karadeniz Bölgesi’nde Nevruz günü Ylsrt olarak da bilinmektedir.
Hakas Türklerinin kulland Clsrt teriminin bu bölgede Ylsrt biçiminde
karmza çkmas tesadüf deildir. y->-c- deimesi, Kuzey Türkçesinin en yaygn
özelliklerindendir. Türkiye Türkçesinde y- ile balayan kelimeler Kuzey Türkçesinde
çounlukla c- ünsüzüyle balamaktadr: ca<ya, cer<yer, cl<yl, cürök<yürek, cut<yut-, col<yol, cönöl-<yönel-, ... bunlardan bazlardr.

ki; Allah onlara: “Ölün” dedi de öldüler, sonra onlara hayat verdi.
üphesiz ki Allah insanlara kar lütfedicidir. Fakat insanlarn çou
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 altn tepsi dolu tatl ile Hz.
Peygamer’in yanna gelirler ve O’na ikram etmek isterler. Hz.
Peygamber: ‘Bunlar nedir?’ diye sorar. ‘Bunlar Nevruz tatlsdr.’
diye cevap verirler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: ‘Nevruz nedir?’
diye sorar. Sahabeler: ‘Bayramdr.’ diye cevap verirler. Hz.
Peygamber bunu duyduktan sonra güler ve: ‘imdi hatrladm. Bu,
ordunun yeniden Allah emri ile hayata kavutuklar gündür. Bu ordu
korkudan kendi barnaklarn terk etmilerdi. Onlar sonra binlerce
oldular. Allah onlarn ölüm emrini verip de kaç sene sonra yeniden
hayata dönmelerini salamtr. Bu; ayn gün, yani yeni gündür.’” 5
biçiminde açklamada bulunur.
Ayet ve hadisteki ifadelerden öyle anlalyor ki Hz.
Peygamber’in hatrlad ve balant kurduu, Bakara Suresi’nin 243
ayeti olmaldr. Bütün bunlar da Türeyi Destan ve Ergenekon’u
hatrlatmaktadr.
On ki Hayvanl Türk Takvimi’nde ylba mart aynn yirmi biri yani
nevruzdur. Türklerde zaman ve on iki says ilgi çekici bir durum
sergilemektedir. Türkler yllar on ikiye bölüp On ki Hayvanl Türk
Takvimi’ni yapmlardr. Bu takvimin ylban da 21 mart olarak
belirlemilerdir. Yllar da on ikiye bölünmü ve her birine ay ad verilmitir.
Eski Türkler günleri de on ikiye bölüp her bir bölümünü ça 6 diye
isimletirmilerdir 7. Saatte asl say on ikidir 8. Çalar ikiye bölünmü ve
saat kavram da bu ekilde ortaya çkmtr. Bütün bunlardan anlalmaktadr
ki yln on ikiye bölünmesi Türkler tarafndan Avrupa’ya götürülmütür.
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Günümüzde kuluk ça, kabakuluk ça, öle ça, ikindi ça, akam ça, ... gibi
tamlamalarla hâlâ yürürlüktedir.
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On iki sayy esas alan saatin ilk kez nasl ortaya çkt konusunda kesin bir bilgiye
ulaamadk. lk ve orta çalarda saat günü ölçme esasna dayalyd. Uzun süre bunun için dikili
talar, kum saatleri, dereceli mumlar, su saatleri kullanlmtr. Türk takvimindeki on iki
saylarnn önemini ortadadr ve bu konu aratrmaya muhtaçtr.

Hatta ylba yine mart ay iken Sezar tarafndan Hz. sa’nn doumu esas
alnarak ocak ayna alnmtr 9. Ayrca Hristiyan Gürcü ve Osetler ocak
ayna Bail (<Ba yl), mart ayna da Bayrm (<Bayram) demektedirler.
Türkler yllar da on ikiye bölmülerdir. On ki Hayvanl Türk Takvimi 10
bunu açk bir biçimde ortaya koymaktadr.
Türk kültüründe ve Türk tarihinde nevruz, hemen her çada her
corafyada karmza çkmaktadr: Ouz Kaan’n bu günü kutsal saydn
ve bayram gibi törenlerle karlad bilinmektedir. Türklerin Nevruz
kutlamalar Eski Uygur Dönemi resimlerine de konu olmutur.
Selçuklu Sultan Sultan Celaleddin Melikah, devrin uzay
bilimcilerini Selçuklularn bakenti sfahan’da toplam, kendi adyla anlan
Celalî Takvimi’ni yaptrmtr. emsî Takvim adyla ran ve Afganistan’da
kullanlan bu takvime göre ylba yirmi bir marttr.
Akkoyunlu Hükümdar Uzun Hasan, Nevruz gününü ylba kabul
etmi, vergileri buna göre düzenlemitir. Sultan kelimesinin Nevruz’la
birlikte kullanlmas, padiahlarn halkla birlikte Nevruz kutlamalarna
katlmasyla ilgilidir.
Erturul Gazi Törenleri, II. Abdülhamid zamanna kadar (eski
takvime göre) mart dokuzu yani Nevruz günü yaplmaktayd.
Bu tarihî derinlik Divan edebiyatnda da ilenmi, airler tarafndan
gazel ve kaside tarznda Nevruziyeler yazlm, devrin hükümdarlarna ve
devlet adamlarna sunulmutur. Halk airlerinin Nevruz’u anlatan
Nevruziyeleri ise konuya halkn bakn yanstmaktadr.
21 Mart 1919’da Konya’da Ergenekon Bayram’nn kutlandn
devrin gazetelerinden örenmekteyiz.
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On iki aya dayal takvimin kayna Avrupa deildir. Avrupallar M.Ö. günler, aylar ve yllarn
saylmas konusunda olaanüstü bir karklk içindeydiler. Borçlu olanlar bu kargaadan
yararlanp ödeme gününü istedikleri gibi deitiriyorlard. Bu durum toplum yapsn olumsuz
yönde etkileyince bir aray içerisine girmilerdir. Büyük bir ihtimalle örneini Türklerden
aldklar takvimi kendilerine uyarlamlardr. Avrupa’da bilinen en eski takvim, gök bilimci
Sosigenes’in tavsiyesi ile M.Ö. 46 ylnda yaplmtr. Kopya ettikleri takvimde ylba mart
iken Jül Sezar’n müdahalesiyle 1 ocaa alnm, bu bu takvime Jülyen Takvimi ad verilmitir.
Bugün kullanlan Gregoryen Takvimi ise Papa XIII. Gregorious tarafndan 1582’de
düzenlenmitir. Gregoryan takvimi Fransa’da 1582’de, ngiltere’de 3 Eylül 1752’de, Rusya
1918’de, Yunanisan’da 1923’te kabul edilmitir. Türkiye’de ise 1 Ocak 1926’dan itibaren
kullanlmaya balanmtr.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Ankara
Keçiören’de 21 Mart 1922’de Ergenekon Bayram ismiyle düzenlenen bir
törene katlmtr.

Günümüzde Nevruz:
Ancak nevruz son 50-60 yl içerisinde çeitli sebeplerden dolay, Türk
halk kültürü aratrmaclar hariç, Türkiye’de ve Türk Dünyasnda pek
gündeme tanmam; ihmal edilmitir. Gündeme gelmemesi ve ihmal
edilmesi sebebiyle aydnlar ilgisiz kalm, devlet töreni olarak
kutlanmamtr. Bu gelimeleri frsat sayan baz çevreler Nevruz’u
olumsuz noktalara çekmeye çalmlardr. Fakat Türk halk bu bayram
gönlünde ve köyünde yaatmaya devam etmi, düzenlenen oyunlar
bozmutur.
Sovyetler Birlii’nin dalmasndan sonra bamszlna kavuan
Azerbaycan, Kazakistan, Krgzistan, Özbekistan ve Türkmenistan
Cumhuriyetleri’nde 21 Mart 1991’den itibaren Nevruz resmî bayram ilân
edilmi ve bayram kutlamalar devlet töreni durumuna getirilmitir.
Dier Türk Cumhuriyetleri’nin bamszlklarn ilân ettii 1991’den
beri Türkiye’de Nevruz konusunda bilimsel çalmalar da artmtr.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür
Merkezi 11 ve Kültür Bakanl 12 tarafndan Babakan ve dier baz
bakanlarn da katld, dünyann pek çok bölgesinden gelen bilim
adamlarnn bildiri sunduu bilgi ölenleri düzenlenmi, sunulan bildirilerle
konu ayrntlaryla incelenmitir. TRT tarafndan her yl Nevruz ile ilgili
programlar düzenlenmekte, dier Türk Cumhuriyetlerindeki törenler naklen
yaymlanmaktadr. Türkiye’nin hemen her ilinde valiliklerce düzenlenen
konferanslarda halk Nevruz konusunda bilgilendirilmektedir. Üniversitelerde
paneller yaplmakta, Millî Eitim Bakanlna bal okullarda günün anlam
ve önemini anlatmak için törenler düzenlenmektedir.

11 Nevruz, (Yayna hazrlayan: Sadk Tural), Atatürk Kültür Merkezi yay., Ankara 1995;
Türk Dünyasnda 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 Yllarda Nevruz:
Nevruz, Türk bayramdr. Onu baka milletlerin
tarihlerinde ve kültürlerinde aramak, bilim ve gerçekle
badamaz.
Yirminci yüzyln alp ve bilgesi Mustafa Kemal ATATÜRK,
ebediyete intikal ettikten sonra, devlet töreni olarak kutlanmamas
frsat saylm, Türk milletinin birlik ve beraberlik günü, Türk
vatann bölmeye çalanlar tarafndan bölücülük günü durumuna
getirilmek istenmektedir.
Türkçe konuan ülkelerin Kültür Bakanlar, 17-18 ubat 1994’te
Marmars’te, 20 Mart 1995’te bir araya gelerek “Nevruz Bayram”n
ortak kutlama karar almlardr. Bu önemli gelimeden sonra Türk
milletinin hafzas tazelenmitir. Dolaysyla Nevruz sonsuaz kadar
Türk milletinin bayram olmaya devam edecektir.
Sonsuza kadar Türk milletinin Nevruz Bayram kutlu olsun!
Türklük hep güzelliklerle yorulsun.

