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                    TÜRK  HALK  KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ                                   
                                                                                                 Prof. Dr. Erman ARTUN 
 

Nevruz, Türk dünyas�nda, ortak kültürel de�er olmas� yönüyle önemli bir yere sahip 
olup Türklük dünyas�nda ve Anadolu’da ortak inanmalarla, ortak heyecanlarla yüzy�llard�r 
Türk kültürüne özgü özelliklerle kutlan�lmaktad�r.  

Tarihin ilk topluluklar�ndan beri ay, mevsim y�l vb. de�i�iklikler törenlerle 
kutlanmaktad�r. Avc� kültüründen tar�m kültürüne geçildi�inde tar�mda bolluk, bereket için 
çe�itli törenler yap�lmaya ba�lanm��t�r. Çe�itli kültürlerde mevsim de�i�iklikleri törenlerle 
kutlan�r. �slamiyet öncesi Türk kültüründe bahar bayram� yap�larak k��tan sonra canlanan 
do�an�n sevinçle kar��land���n� ve �enlikler düzenlendi�ini biliyoruz. 

Takvimin olmad��� dönemlerde insanlar hayatlar�n� temel u�ra� konular�na göre 
düzenlerlerdi. Bunlar; ekin ekme, ba� bozumu, hasat, koç kat�m�, bahar�n gelmesi, tabiat�n 
canlanmas� vb. gibi olaylard�. (Genç, 1995:15). Aylar�n, mevsimlerin, y�llar�n düzenli 
geçi�leri bunlara ba�l� olarak bitkilerin düzenli olarak ye�ermesi ve sararmas�, törenleri belirli 
bir takvime ba�lam��t�r. Bir y�l içerisinde do�adaki de�i�iklikler toplumlar�n hayat�n� her 
zaman etkilemi� ve bu de�i�iklikler tarih boyunca bütün halklar taraf�ndan çe�itli tören, ayin 
ve bayramlarla kutlanm��t�r. (Pirverdio�lu, 2002: 44). 

Bütün milletlerin kültürlerinde görülen yeni y�l törenleri,  ya�ama biçimlerine, 
co�rafyalar�na, ekonomik yap�lar�na, inanç yap�lar�na uygun ko�ullarda, uygun zamanlarda 
çe�itli pratiklerle kutlan�r. �nanca ba�lanan yeni y�l törenleri, Asya ve Ön-Asya toplumlar�nda 
benzer iklim ve co�rafya �artlar�nda zaman, ad ve pratik benzerli�iyle kutlanm��t�r 
(Malinowski, 1998:152). Nevruz;  uygulamalarda baz� farkl�l�klar olmakla birlikte, Orta Asya 
Türk Topluluklar�, �ran, Anadolu ve Balkanlarda ayn� tarihler aras�nda her toplumca kendine 
özgü bir nedene dayand�r�larak kutlanan  geleneksel bir bayram niteli�i kazanm��t�r.  

Nevruz sözcü�ü Farsça nev (yeni) ve ruz (gün) sözcüklerinin birle�mesinden meydana 
gelmi� olup yeni gün anlam�na gelmektedir. Eski �ran takvimine göre y�l�n ilk günüdür ve 
güne�in koç burcuna girdi�i ilkbahar�n ba�lang�c� say�lan bir gündür. Hayvanc�l�kla, tar�mla 
u�ra�an topluluklar için k���n bitip bahar�n gelmesi yap�sal, i�levsel ve yeniden dirili�in 
sembolle�en ba�lang�c� olan, gece ve gündüzün e�itlendi�i, do�an�n uyand��� ve dolay�s�yla 
üremenin ba�lang�c� olarak kabul edilen 21 Mart tarihi pek çok takvimde ve kültürde y�lba�� 
olarak kabul edilip kutlanm��t�r (Çobano�lu, 2000:34). 

Nevruz �enlikleri, geni� bir co�rafyaya yay�lm��, çe�itli kültürlerde yer alm��t�r. 
Nevruz �enliklerindeki pek çok motif ortak olmakla birlikte her kültür çevresinde 
farkl�l�klar�n görülmesi de do�ald�r (Turan, 1998:90). Her sosyal grubun kutlama �ekilleri 
Nevruzun içeri�ini farkl� belirlemektedir. Baz� toplumlarda mitolojik kayna�a, baz� 
toplumlarda dini kayna�a oturtulmaya çal���lm��t�r. Nevruz, çe�itli toplumlarda kendi 
kültürünün derinliklerindeki bir olay� kaynak göstererek kültür de�erleriyle özde�le�tirip 
sembolle�tirerek bayram niteli�inde kutlan�lan gündür. (Tezcan, 1957: 37). 

Tarih boyunca bütün Anadolu, çe�itli adlarla Nevruzu kutlam��t�r. Nevruz; bahar ve 
bereketi, yeni y�l ve y�l�n ba�lang�c�n� ça�r��t�r�r. Nevruz, Türk kültüründe bahar�, ya�ama 
sevincini, su ve kutsal ar�nmay�, yenilenmeyi, uyanan do�a ile birlikte bolluk-bereketi ve 
üremeyi simgeleyen anlam ve ögelerle yüklüdür. Geleneksel ve topra�a ba�l� her sosyal 
grubun toprakla ilgili bahar�, hasad� ve k��a giri�i törenlerle kutlad��� �enlikler vard�r. 

 Anadolu d���ndaki Türklük Dünyas�’nda Nevruz’un Kazakistan’da (�brayev 1996:189), 
K�rg�zistan’da (Karatayev 1995:229 ), Özbekistan’da (Murato�lu 1996:281), Azerbaycan’da 
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(Nerimano�lu 1995:125), Do�u ve Bat� Türkistan’da ( Nazar 1996:299), K�r�m’da (Özkan 1995:173), 
Yakutlar’da (Kiri�cio�lu 1995:16 ), Balkan Türkleri’nde (Dede 1978:123), Yugoslavya Türkleri’nde 
(Çay 1991:113-114), K�br�s Türkleri’nde (Çay 1991:116) kutland���n� ö�reniyoruz. Ayn� zamanda 
Türkiye d���nda Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Özbekistan gibi Nevruz gelene�inin ya�and��� 
co�rafyalarda konuyla ilgili çe�itli çal��malar yap�l�p kitaplar yay�nlanm��t�r. ( O�uz 1995: 19) 

Nevruz, kökü çok eski bir  gelene�inin Anadolu’da yeniden �ekillenip günümüzde de 
�enlik ve kutlama biçiminde sürdürülen bir örne�idir. Do�an�n uyanmas� ate�le kutlan�r.  
Çünkü  ate� evreni canland�ran güne�in dünyadaki uzant�s�d�r.  

Nevruz çe�itli efsanelerle örtülerek çok de�i�ik biçimler alm��t�r. Nevruz Güne�in koç 
burcuna girdi�i, Tanr�n�n evreni ve insan� yaratt��� gün olarak da yorumlan�r. �slamiyet öncesi 
bahar kutlamalar�n� yapan Türkler bu kutlamalar� Nevruz ad�yla daha sonra da 
sürdürmü�lerdir. Anadolu’da kutlanan Nevruz �enliklerinin biçimlenmesinde eski Türk bahar 
bayramlar� ve Anadolu’da kutlanan eski bahar �enliklerinin etkisi olmu�tur. 

Nevruz Osmanl� devrinde, say�l� günlerden biri olarak kutlanm��, güne� koç burcuna 
girdi�i anda Nevruziye ad� verilen macun veya tatl� yemek adet olmu�tu. Müneccimba�� 
Nevruz günü padi�aha yeni y�l takvimini sunar, ald��� bah�i�e “Nevruziye Bah�i�i” ad� 
verilirdi. Nevruz dolay�s�yla sadrazam padi�aha donanm�� atlar, silahlar ve pahal� kuma�lar 
gibi hediyeler verir, bunlara “Nevruziye Pi�ke�i” denirdi (Levy,1998:234). 

Kuzeydo�u Asya’dan merkezi Avrupa’ya kadar uzanan geni� bir co�rafyada ya�ayan 
�amanist, Budist, H�ristiyan, Musevi, Müslüman Türk halklar� aras�nda y�lba��/bahar bayram� 
bugün de varl���n� korumakta ve her y�l co�kuyla kutlanmaktad�r. Bu bayram de�i�ik adlarla 
adland�r�lsa da fonksiyonel, anlam ve pratik aç�lardan bir bütün olarak ortaya ç�kmaktad�r 
(Pirverdio�lu, 2002: 44). 

Nevruzu ya�atan Türkistan-Rumeli yay�na bak�ld���nda, yap�lan çal��malar�n özü 
itibariyle bölgeseli yerelle�tirme ve daha dar bir toplulu�a mal ettirme çabalar�n� içerdi�i 
görülür. Nevruzu ya�amakta oldu�u büyük co�rafyadan ve bu co�rafyada ya�ama �ans� 
buldu�u di�er kültürlerden soyutlamaya çal��mak, kendili�inden olu�mu� bölgesel 
küreselle�meyi yerelle�tirmek olur. Yerelle�en kültür veya mitlerin zaman içinde küresel ve 
bölgesel etkilerle ortadan kalkabildi�i, özellikle Bat� kaynakl� yeni kültürel küreselle�me 
uygulamalar�n�n bu süreci h�zland�raca�� dikkatten uzak tutulmamal�d�r (O�uz,2002:ss.88-
94).  

Nevruzun nereden kaynakland��� sorusuna kendi yerel ortamlar�nda cevap olu�turan 
bu mitlerin bir bölümü tarihten gelmekte, bir bölümü tarihi olaylardan yararlan�larak yak�n 
dönemlerde kurgulanmaktad�r. Nevruz üzerine yap�lan aidiyet tart��malar�na her toplumda 
farkl� olabilen daha do�rusu olmas� do�al olan bu köken mitleri neden olmaktad�r. Nevruzla 
ilgili kimi mitler, ilk insan�n bugün do�du�unu anlat�r. Nevruzun do�umla ili�kilendirilmesi 
mant�ksal aç�dan do�rudur. Çünkü, Nevruzda tabiat adeta yeniden do�maktad�r (O�uz, 2002:  
88-94).  

Nevruzun �slamiyet öncesi, �slamiyet sonras� ve günümüz olmak üzere üç boyutu 
vard�r. 

�slamiyet Öncesi Nevruz: 
�slamiyet öncesi Nevruz’un inanç ve pratiklerini �öylece s�ralayabiliriz. Nevruz, 

hayvanc�l�k ve tar�ma dayal� toplumlarda üreme ve üretme i�levlidir. Takvim bilgisine dayal� 
kutlama tarihi vard�r. Nevruz,  do�ayla bar���k olma ve onlardan yararlanma dile�ine dayan�r. 
Yarat�l�� ve türeyi�e, yeniden do�u� ve do�an�n canland�rma inanc�na ait inanma ve pratikleri 
vard�r. Nevruz ate�inden atlama, günahlardan ar�nmad�r. Ate� kutsan�r, do�an�n uyanmas� 
ate�le kutlan�r. Ate�; evreni canland�ran güne�in dünyadaki uzant�s�d�r. Nevruz ate�i, ritüelin 
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ba�lamas�nda önemlidir. Ate� kültü pek çok uygarl�kta ayd�nl�k, kötülükten ar�nma, 
temizleyicilik ve bereket - bolluk sembolüdür. Ayn� zamanda yak�lan büyük ate� topra��n 
�s�n�p uyanmas� simgesidir. Bahar bayram�d�r. 

�slamiyet Sonras� Nevruz: 
Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt tutan Türkler, göç yollar�nda kültürle�me 

yoluyla kültür al��veri�inde bulunarak bunlar� Anadolu’ya ta��m��lard�r. Ta��nan Orta Asya ve 
göç yollar� kültürü yeni yurt Anadolu kültürü ve �slami kültürle yüzy�llar süren kültürle�me 
sürecinde yo�rularak günümüz kültürünü olu�turmu�tur. 

Anadolu topraklar� üzerinde ya�ayan halk�m�z�n ya�ama biçimleri, hem kendisinden 
önce Anadolu’da ya�ayan uygarl�klar�n hem de kendisinin Orta Asya’dan getirdi�i kültür 
temelleri üzerine kurulmu�tur. Nevruz do�a güçlerine törenler düzenleyerek bu törenlerin  
toplum ya�ant�s�n� kolayla�t�rmas� dile�i üzerine kurulmu�tur. Do�ayla bar���k olma iste�i bu 
�enliklerin temel ta��n� olu�turur. 

Nevruz, �slamiyet sonras�, eski inanç ve pratikleri ta��yarak devam etmi�, yeni 
kültürde yeni anlamlar kazanm��t�r. Nevruz’a  �slami olmayan inanç ve pratiklerle, 
�slamiyet’in kabulü sonras� Anadolu ve Anadolu d��� Türk dünyas�nda inan�lan dini inan��lar 
ve menkabelerle kutsal kabul edilip yeni anlamlar yüklenerek �slami kimlik kazand�r�lm��t�r. 
Bunlardan birkaç�n� s�ralayal�m. Allah, yeryüzünü 21 Martta yaratm��t�r. Nevruz, Hz. 
Adem’in çamurdan yo�ruldu�u, Adem ve Havva’n�n bulu�tuklar�, Nuh’un gemisinin karaya 
vard���, Yusuf Peygamber’in kuyudan kurtar�ld���, Hz. Musa’n�n asas�yla K�z�ldeniz’i yard��� 
gün olarak kabul edilmi�tir (Kutlu 1990: 109 ). Nevruz, Hz. Muhammed’in peygamber oldu�u 
gün olarak kabul edilmi�tir. �slamiyet öncesi, su kültünün H�z�r’a, toprak kültünün �lyas’a 
yüklenmesi tesadüf de�ildir. Alevi- Bekta�i inanç ve pratiklerinde Nevruz farkl� anlamlar 
kazanm��t�r. Birkaç örnek verelim. Nevruz; Hz. Ali’nin do�um günü ve halife oldu�u gün, 
Hz. Ali ile Hz. Fatma’n�n evlendikleri gün, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in do�du�u gün, 
Kerbela olay�n�n oldu�u gün olarak kabul edilir (Temren 1995: 152-155). 

Nevruz özellikle toprakla ilgili mevsim de�i�ikli�i zaman�nda, k��tan yaza geçi�te 
kutlan�r. Nevruz do�an�n canlanmas�n� kar��layan bir �enliktir. Uyuyan do�a için yiyecek 
toplan�p topluca yenir. Günümüze kadar bahar bayram� olarak kutlanm��t�r. 

Günümüzde Nevruz 
Nevruza çe�itli anlamlar yüklenmesi binlerce y�ll�k süreçte süreklilik kazanmas�na 

neden olmu�tur. Günümüzde ilk ç�k��� i�levsel olan Nevruz, do�an�n çözülebilmesi oran�nda 
i�lev de�i�tirerek güncelle�me�e ba�lam�� ve �enlik �eklini alm��t�r. 

SONUÇ: 
Bugün "Nevruz" ad�yla yayg�nla�an; ancak Asya'da birçok Türk toplulu�u taraf�ndan 

hâlâ yeni y�l�n geli�i ritüelleri içinde kutlanan ve her yeni dönemde yeni mitlerle beslenerek 
zenginle�en olgu, ba�lang�ç mitlerinin kitleselle�erek ve kültüre dönü�erek günümüze 
ula�mas�ndan ba�ka bir �ey de�ildir. Türklerdeki Nevruz ve H�drellez kutlamalar�na ve bu 
kutlamalar içindeki inanmalara, ritüellere ve di�er pratiklere bak�ld���nda, yap�lan her �eyin 
"yeni y�l”�n geli�ini kutlamak oldu�u aç�kça görülür (O�uz, 2002: 77-88). 

Nevruz, toplumsal ya�amda canland�r�c� etkisinin bulunmas�, geleneklerin sürmesine 
arac� olmas�, törelerin kökle�mesini sa�lamas� yönüyle i�levseldir. Nevruz gelene�ini 
sürdürenler kültür ta��y�c�lar� olarak görev yapmaktad�rlar. Nevruz, halk�n ortak duygu ve 
dü�üncelerini dile getiren, Türk kültürünün korunup ya�at�lmas�nda önemli bir yeri olan 
mevsimlik törenlerimizdendir.  
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Bayramlar fertleri bir araya getirir, onlar aras�nda toplumsal ba�lar� güçlendirir, 
ortakl�klar� peki�tirir.  �slamiyet’in kabulüyle birlikte Nevruz’un co�rafi ve tarihi nedenlerinin 
yan� s�ra geni� halk kitlelerince inan�lan ve menkabevi  nedenlerle kutsal olarak  kabul 
edildi�ini görüyoruz. Nevruz, yeni kültürde kutsanm��, bayram olarak kutlanm��t�r.      

Nevruz, ister ayini, dini ritüele dayans�n, isterse din d��� bir ritüele dayans�n takvime 
ba�l� bir kültür veya folklor olay� olarak toplumu, belli de�erler üzerinde birle�tirir.  

 

Nevruz Kutlamalar� Uygulamalar� 
Nevruz Yörükler aras�nda k���n biti�i ve bahar bayram�n�n ba�lang�c� olarak kabul 

edilir. Nevruzda “Nevruzunuz kutlu, dölünüz hay�r ve bereketli olsun” diyerek kutlan�r, 
kurban kesilir. Nevruz, Gaziantep ve çevresinde Sultan Nevruz ad�yla kutlan�r. Diyarbak�r’da 
halk nevruzu e�lence ve mesire yerlerine giderek kutlar. 

Anadolu’da Türkmenler Nevruzu, Eski Mart�n Dokuzu ve Sultan Nevruz olarak 
adland�rmaktad�rlar. Büyük ate�ler yak�l�p üzerinden atlan�r. Ayn� �enli�i Karadeniz 
Bölgesinde de görüyoruz (Çay,1995:17-139). Trakya’da Tekirda�, K�rklareli ve Edirne’de 
Nevruz �enlikleri ve Mart Dokuzu ad�yla �enlikler yap�l�r. Nevruz kutlamalar� için mesire 
yerlerine gidilir. Eski has�rlar yak�larak üzerlerinden atlan�r. �zmir ve U�ak’ta da Mart 
Dokuzu �enlikleri ve Sultan Nevruz Bayram� ad�yla kutlamalar yap�l�r. U�ak’ta “Y�l 
Yenilendi” tabiri yayg�nd�r (Çay, 1995:17-134) Bu da bize hala törenin i�levsel yönünün 
oldu�unu göstermektedir. 

�slamiyet sonras� Anadolu ve Türklük dünyas�nda nevruzla ilgili yap�lan pratiklerden 
birkaç örnek verelim: Nevruz günü, nevruz sofras� kurulur, “s” harfiyle ba�layan yedi çe�it 
yemek haz�rlan�r. Nevruz kurban� kesilir, bereket simgesi kabul edilen H�z�r ve �lyas’�n evleri 
ziyaret etmesi için kap� önüne un serpilir. Nevruz ate�i yakma, ate�in etraf�nda dönerek çe�itli 
oyunlar� oynama gibi uygulamalar da yap�lmaktad�r. 

Türk dünyas�ndaki nevruz kutlamalar� s�ras�nda yap�lan uygulamalara bakt���m�zda 
eski kültür, inan��, mit, efsane, gelenek, örf ve âdetlerimizle ilgili yönleri görebiliriz. Türk 
dünyas�ndaki nevruz kutlamalar� a�a��daki s�raya göre uygulamaktad�r. 

a) Haz�rl�k Dönemi: 
Nevruza haz�rl�k genel temizlikle ba�lar. Evlerin etraf� temizlenir, içi ve d��� 

badanalan�r, hal�lar ve kilimler y�kan�r. Aile üyelerine yeni elbise, al�n�r. Akrabalara hediye 
al�n�r. Bayrama birkaç gün kala tatl�lar�n yap�m�na ba�lan�r. Nevruz ate�i için gerekli ot, çal� 
ve odun haz�rlan�r. 

b) Mezarl�k Ziyareti:  
Nevruz kutlamalar�nda önemli bir yeri olan bu gelenek, eski Türklerdeki yu� 

törenlerinin izlerini ta��maktad�r ve bunlar�n devam� niteli�indedir. Azerbaycan, Türkistan ve 
di�er yörelerde hâlâ nevruzda yap�lan bu gelenek, ölmü�lerin mezar�n� ziyaret etmek, mezar 
üzerine �eker ve tatl� b�rakmak, yasin okumak, a��t söyleyip a�lamak, mezarlar�n etraf�n� 
temizlemek, baz� yörelerde de mezarl�kta kahve içmek ve yemek yemek gibi etkinliklerle 
devam etmektedir. Orta Anadolu’da Nevruz “Mart Dokuzu” ad�yla bilinir. Di�er yörelerde de 
benzer adetler vard�r. Mezarlar ziyaret edilir. 

Nevruz Tahtac� Türkmenlerinde 22-23 Martta kutlan�r. Ölülerin yedirilip içirildi�i gün 
olarak kabul edilir. Burada eski Türk inanç sisteminin atalar kültü kendini göstermektedir. 
Mezar ziyareti yap�l�r. Kabir öpülür. E�lenceler gün ve gece boyu sürer (Yeti�en,1951:365). 
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c) K�r Gezileri:  
Toplu �ekilde k�rlara ç�k�larak e�lenceler, �ölen ve yar��malar düzenlenir. Bu gelenek 

Hun Türklerinde de mevcuttur. Türk dünyas�n�n baz� yörelerinde bu etkinlik Nevruzda 
gerçekle�meye devam etse de, di�er yörelerde H�drelleze kaym��t�r. 

d) Ate�le �lgili Pratikler: 
 Geni� Türk co�rafyas�nda kutlanan Nevruz törenlerinin hepsinde ate�le ilgili pratikler 

bulunmaktad�r. Bunlardan en yayg�n olan� büyük ate�ler yakarak üzerinden atlama ve bu 
s�rada “A��rl���m, u�urlu�um sende kals�n”, “k�rm�z�l���n bana, sar�l���m sana” gibi büyüsel 
dualar�n edilmesidir. �nan��a göre nevruz ate�inden atlayanlar hastal�klardan ar�n�r ve y�l 
boyunca hastalanmaz. Bir di�er pratik, hayvanlar� ate� üzerinden atlatmak veya iki ate� 
aras�ndan geçirmektir. Nevruz törenlerinde ate�in kullan�lmas�, onun temizleyici, ar�nd�r�c�, 
hastal�klar�, kötülükleri ve büyüyü yok edici özelli�inden kaynaklanmaktad�r. 

e) Su ile �lgili Pratikler:  
Sabah erkenden tüm su kaplar�ndaki sular� yenileme, taze su içme ve ev hayvanlar�na 

içirme, eski e�yalar� suya atma, birbirinin üzerine su serpme ve su fal�na bakma �eklinde su ile 
ilgili pratikler uygulan�r. Su kültü, eski Türk inanç sisteminde önemli bir yere sahiptir ve tüm 
p�narlar�n, dere, �rmak, göl ve denizlerin kendi iyi ruhlar�n�n oldu�una inan�lmaktad�r. Suyun 
�ifa verici, ar�nd�r�c� gücüne inanç, Türk mit, efsane ve destanlar�na da yans�m��t�r. 

e) E�lenceler:  
Nevruz kutlamalar�nda çe�itli yar��lar, gösteriler, seyirlik oyunlar ve müzik yer 

almaktad�r.  

f)Yard�mla�ma:  
Nevruz kutlamalar�n�n en önemli özelli�i yard�mla�ma, sevgi ve �efkat bayram� 

olmas�d�r. Bayramdan önce fakir, hasta ve zor durumda olan ki�ilere para, giyecek yard�m� 
yap�l�r ve bayram günü yap�lan bayram a��ndan pay verilir. Yard�mlar s�ras�nda insanlar� 
k�rmamaya dikkat edilir (Pirverdio�lu, 2002: 46-49). 

Manisa’n�n ünlü “mesir bayram�” da Nevruz günü kutlanan bir bayramd�r. Nevruz 
günü, türlü otlardan ve çiçeklerden al�nm�� maddelerle yap�lm�� ve kâ��tlara sar�lm�� küçük 
macun parçalar�n�n minareden at�lmas� ve a�a��da toplanm�� halk�n, �ifal� sayd��� bu 
macunlar� kap��mas� törenin en önemli kesimi say�l�yor.  

Nevruzla �lgili �nanç ve Adetler 
Anadolu’da nevruz inanc�na ba�l� dü�ünceler farkl� olmakla birlikte geleneksel 

uygulamalar birbirine benzemektedir. Bu uygulamalar� dört ana ba�l�k alt�nda toplayabiliriz. 

a) �ifa ve Sa�l�k �ste�ine Yönelik �nanç ve Âdetler: 
- �ebinkarahisar’da Nevruz sabah� akarsularda y�kan�ld��� takdirde kuvvet ve sa�l�k 

kazan�laca��na inan�l�r. 

- Mart ay� içerisinde Anadolu’nun baz� yerlerinde (Nevruzla ba�lant�l� olarak) görülen 
bir ba�ka gelenek de “kara çar�amba”d�r. Bu günde bir yabani gül a�ac� dal�, iki ucu 
kesilmeden ortadan ikiye ayr�l�r. Sonra iki ucundan tutularak bast�r�l�r ve bir daire olu�turulur. 
Daha sonra, ba�ta hastalar olmak üzere herkes bu dairenin içinden geçer. Böylece hastal���n 
geçece�ine, s�k�nt�lar�n yok olaca��na  inan�l�r. 
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b) Bolluk, Bereket, Mal, Mülk ve U�ura Yönelik �nanç ve Âdetler: 
- Do�u Anadolu’da Nevruzdan bir gece önce aile reisi, aile bireylerinin say�s� kadar 

küçük ta� toplar. Bunlar� evin bacas�n�n etraf�na dizer. Ta�lar�n kimi temsil etti�i önceden 
belirlenir. Nevruz sabah� ta�lar�n alt� kontrol edilir. Hangisinin alt�nda k�rm�z� böcek 
bulunursa, u�ur ona say�l�r. Böylece ailenin o u�urlu bireyinden dolay� Tanr�’n�n r�zk�n�n 
kendilerine verildi�ine, o ki�inin evin kaderi üzerinde etkili olaca��na inan�l�r. 

- Orta Anadolu’da Nevruz sabah� erkenden kalk�larak, mezarlar ziyaret edilir, dilekte 
bulunulur. Dilekte bulunan ki�i, mezarlardan birer ta� alarak k�rka tamamlar. Bir torbaya 
koyup evine asar ve bir y�l bekler. Dile�i kabul olursa ta�lar�n k�rk bir adet olaca��na inan�l�r. 
Bir dahaki Nevruzda dilek kabul olsa da olmasa da ta�lar al�nd��� yere konur. 

- Sivas’ta Nevruzda (mart dokuzu) gök gürlerse o y�l ürünün bol olaca��na inan�l�r. 

- Nevruz günü çimenler ne kadar çok çi�nenirse, o kadar çok büyüyece�ine inan�l�r. 

Tunceli’de de Nevruz baca dizme ve ta� dizme adetleriyle kutlan�r. 

c) K�smet Açma ve �ans �ste�ine Yönelik �nanç ve Âdetler: 
- Gaziantep’te 22 Mart gününe “Sultan Navr�z” denir. Halk aras�ndaki inanca göre 21 

Marta ba�lanan gece sultan Navr�z, belli olmayan bir saatte, bat�dan do�uya göç eden güzel 
bir k�zd�r. Sultan Navr�z�n geçti�i saatte uyan�k olanlar�n dileklerinin gerçekle�ece�ine 
inan�l�r. Evdeki bütün kap kaca�a su doldurulur, sabaha kadar beklenir. �nanca göre, dilek 
kabul edilirse sular alt�na dönü�ür. 

-Birçok yöremizde Nevruz günü gençler dilek dileyip so�uk suya girerler. En az üç 
kez bütün vücudu suya dald�r�rlar. Böylece k�smetlerinin aç�laca��na, dileklerinin 
gerçekle�ece�ine inan�l�r. 

- Yozgat’ta genç k�zlar, gelecek y�l koca evinde çocuk kucakta olal�m dile�inde 
bulunarak çimen veya sebzeleri dü�ümlerler.  

d) Gelece�i Anlama ve Yönlendirme Amac�na Yönelik �nanç ve Âdetler: 
- A�r�’da gençler “g�llik” ad� verilen, tuzlu hamurdan yap�lm�� bir çöre�in yar�s�n� yer, 

hiç su içmeden yatarlar. Rüyada kendilerine su verilece�ine ve suyu veren ki�iyle 
evlenilece�ine inan�l�r. Ak�amdan kalma çöre�in di�er yar�s� da sabahleyin evin dam�na 
b�rak�l�r. Az sonra bir karga gelir bu çöre�i al�r giderse ve kimin dam�nda yerse, dilek tutan 
ki�inin  o evin k�z� ya da o�lu ile evlenece�ine inan�l�r. Karga herhangi bir evin dam�na 
konmam�� ve uzakla�m��sa uzaklardan birisiyle evlenece�ine inan�l�r. 

- Genç k�zlar bir evde toplan�rlar. Hiç konu�madan bir çe�meye giderek su getirirler. 
Suyu derince bir le�enin içine dökerler. �ki i�nenin ucuna iplik ve pamuk sar�p her birini 
le�enin bir taraf�ndan suya b�rak�rlar. �ki sevgiliyi temsil eden i�neler birbirine yakla��rsa 
sevgililerin kavu�aca��na uzakla��rsa kavu�amayaca��na inan�l�r. 

- Uzun k�� günlerinin s�k�nt�s�ndan kurtulmak, yeni y�l�n s�k�nt�s�z ve iyi olmas�n� 
sa�lamak amac�yla suya 13 ta� at�l�r, daha önceden çimlendirilen bu�daylar suya b�rak�l�r. 
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