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ÖZET
Nevruz, dünyanın hemen hemen her tarafında kutlanan bir mevsim bayramıdır.
Nevruzda sıradan günlerin/yerini kutsal bir gün alır. Tabiatla birlikte bütün canlılar nevruzda
yeniden hareketlenir.
İlkel toplumlardan günümüze kadar

süren nevruz bayramı Hıristiyan VL Yahudi
da intikal etmiştir. Nevruz, Danıe zamarımdan. Eski Yunandan Çine dek. bütün
dünyada kutlanan bir bayramdır. Türkler için nevruz Ergenekon ve yeniden diriliş demektir.
bayramlarına

Muğla merkezinde ve bazı köylerinde unutulmuş, bazı köylerinde de devam etmiş bir
gelenektir. Gelenek, Alevi kültürünü canlı tutan köylerde varlığını sürdürmektedir. Diğer yerlerde
nevruz geleneği artık ya~ı1~amaktadır. Mu~la' da nev.:uz ~u.tl~malar \e cğlencelertegcrçekleşir.
Bu uygulamalar Türkıye'nın dığer bölgelerınde oldugu gıbıdır. Türbe ziyaretleri. "bayramınız
kutlu olsun" ifadeleri hem İslarnt, hem de Şamanı ritüellerle yürür. Alevi zümreler nevruzda
kurban da keserler. Kurban olarak kesilen horoz bir yandan kartal kıyafetindeki ilk şamanı
hatırlatmakta. diğer yandan İslami inanışla pekiştirilmektedir. Yeşil çirnen üstünde yuvarlanrna
ritüeli ise günahların dökülmesi ve çiğ tanelerinden şifa bulmak amacıyla yapılır.
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zamanın kutsallığına bırakır.

Bu kutsal zaman

çeşitli

törenlerle bayramlara

dönüşür.

Nevruzda efsancvi bir geçmişin başlangıcında meydana gelmiş kutsal
bir olay hatırlanır ve bu olay yeniden güncelleştirilir. Nevruz öncesinde zaman,
insanın varlığı, toplum ve evren eskimiş olarak kabul edilir. Nevruzda her şeyin
yenilendiğine. yeni bir var oluşun gerçekleştiğine inamlır.' ilk bahar ve yeni bir
yılın gelişi dünyanın yeniden doğuşu anlamındadır. Yeni yılla birlikte, yaratılış
anındaki saf zamanm yeniden ihya edildiğine inanılır. El-Birüni'rıin ifadesiyle,
nevruz gününde yaratılış yenilenir."
Nevruz kutlamalarını, dünyanın muhtelif bölgelerinde; çeşitli
toplumlarda ve milletlerde görmek mümkündür. Bu kutlamalardan bazıları
büyük dinlerin bayramlarına denk düşürülerek yeniden güncelleştirilmiş ve
yeniden isimlendirilmiş olarak devam ettirilmiştir. Hıristiyanlıkta Paskalya
Yortusu.' Yahudilerde Pesah Bayramı bu tür bayramlardandır."İran' da nevruz,
diğer pek çok inanışın yanı sıra,' dünyanın ve insanın yaratılış günü olduğu için
kutlanır. Sasaniler döneminde İran'da hükümdarlar, nevruz günü büyük
şenlikler düzenlerler, halk ateş yakıp birbirine su serper." İran Tatarları ilk
baharda toprak dolu bir kaba buğday tohumları ekerler. Bunu yaratılışı anmak
için yaparlar.' 1930-1935 yıllarında Erzurum'da İran balyozunun (elçiliğinin)
bulunduğu mahallede yaşayan Acemler, nevruz geleneğini kutlarlarken İran
Tatarları dönemindeki gibi, bir ay öncesinden tepsilere mercimek koyup üzerine
ince bir pamuk sererler. Mercime~ iyice yeşerdikten sonra, nevruz şenlikleri
yaparak eğlenirler.' Mercimek yanında buğdayla
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i
toplanıp ağaç dalları ile süslenerek şenlikler yapılır. i i Çin' de ilk baharda

kabul edilir ve açık havada otlar üzerinde genç çiftler
birleşirler. Sümerler, yeni yılın İlk gününde elementlerin birleşmesini kutlarlar.
Sürnerlerde ilahların birleşmesi sonucu doğurganlığın ve bereketin artacağına
inanılır. 12 Yapılan bu şenlikler, bütün dünyada zihni yapıları ve dokularıyla hala
devam etmektedir. ı 3
evrenin

filizlendiği

Nevruz Türkler arasında İslamiyet öncesinden beri kutlanagelen bir
bayramdır. İslamiyet öncesi, ozanlar kopuzlarıyla şiirler söyler, kamlar dini
-çoğu kez ozan ve kam aynı kişidir- törenler tertip ederlcrdi." İslamiyet' i
kabulden sonra nevruz bayramı kutlamaları birtakım dini sebeplere
bağlanmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Dünyanın yaratılış günü olması, Hz.
Adem'in nevruzda yaratılması, Adem İle Havva'nın Arafat'ta buluştukları gün
olması vb. 15
Eski Türkler için nevruz, Ergenekon' dan

çıkış

ve yeniden

doğuş

anlamına gelir. Nevruz, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistarı'", Özbekistan."
20
Kırgızistan," Kazakistan," Başkutistan, Çuvaşistan, Kırım ve Balkanlara dek
bütün Türk dünyasında kutlanan bir bahar bayramıdır.r'

Türklerde İslamiyet öncesi dönemlerde, tabiatın yeniden doğuşu,
bitkilerin yeşermesi ile tabiatın soluşu, ölülerinin gömülrne kararını bile
etkilerdi. 22 Bu anlayış İslamiyet'! kabul ettikten sonra da devam eder. Ahmet
Yesevi'rıin yakınlarında bir yere gömülmeyi isteyen biri, eğer kışın ölürse,
ıı James G. Frazer, Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri
Yayınları, İstanbul, 1991, s.79-80.

1. ( çev. Mehmet H. Doğan) .Payel
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12.
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cesedi keçelere sarılarak ağaca asılır ve ilk baharda Ahmet Yesevinin yakınına
' J,
de f ne d i'l ır."
Çin kaynaklarında, her yılın başında Hun hakanının karargahındaki
tapınakta ayinler düzenlediği belirtilir. Bu ayinlcre 24 Hun boyunun
başbuğlarının katıldığı anlanlır.i" Marka Polo da seyahati sırasında, Türklerin
ilk baharda "Ak Bayram" dedikleri bir bayram kutladıklarını, bayramda aklar
giyinerek yemekler yediklerini anlatır. 25 Dede Korkut hikayelerinden "Dirse
Han Oğlu Buğaç Han Boyunı Beyan İder Hanım Hey" adlı hikayede, Bayındır
Han'ın bir yazın bir de güzün boğayla buğrayı savaştırdığı ifade edilir." Burada
geçen yaz ve güz, mevsim bayramlarını ima etmektedir.
Mevsim bayramı ve kutlamaları dini bayramlarla birlikte devam
ettirilmiş: ve günümüze kadar getirilmiştir. Mevsim bayramları (hıdırellez de
dahil) ile dini bayramlar içi içe yürütülmüş ve zamanla bayram ritüelleri
birbirlerine karıştırılmıştır. Yani, aynı insanlar önceki bayramlarında
yaptıklarını, İslam dinini kabul ettikten sonra da yapmışlar; mevsim bayramı
kutlamalarını dini bayramlardaki eğlencelere ve kutlamalara taşımışlardır.
Mesela Muğla'da, nevruz ve hıdırellez bayramlarının çeşitli oyun ve
eğlenceleri, yerini bazen dini, bezen de milli bayramlara bırakmıştır."

UNUTULAN NEVRUZ
Muğla'da nevruz derlemeleri, başta Muğla şehir merkezi olmak üzere,
bağlı bütün kasabalar ve her kasabadan yaklaşık on kadar köy gezilerek
yapılmıştır. Yaptığımız derlemeler, geleneğin son kalıntılarıdır. Derlemelerde
yüz yüze görüşme yöntemi uygulanmıştır. Kaynak kişilere, bahar bayramlarını
kutlayıp kutlamadıkları, bu bayramlara ne ad verdikleri, ne zaman kutladıkları,
inanışları, eğlenceleri ve uygulamalarına yönelik sorular yöneltilmiştir.

Nevruz

geleneği

bazı

Alevi köylerinin
unutulmuştur. Muğlaltıara göre nevruz adı:

dışında,

önemli

ölçüde

1- Gündönümü, (K- 13)
2- Mart Dokuzu,
3- Sultan Nevruz, (
4-

K- 9, K- 8)

Sultan Mavruz'dur. (K-14)

M.Fuad Köprülü, "Ahmed Yesevi" İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, i. Cilt,

23

İstanbul, ı 993, s.3 i i.
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- Inan, a.g.e, s. 3.
25 İrerıe Melifoff, Uyur İdik Uyardılar Alevılik-Bektaşilik Araştırmaları, Cem Yayınevi, İstanbul,
1994, s.37.
2li Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitabı i Giriş - Metin - Faksimile, 4.b., TDK Yayınları,
Ankara, 1997, s, 8 i .
::7 Özel arşivimizdeki bilgilerdir. Konu üzerine çalışmalarımız sürmektedir.
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21 Marttan birkaç gün önce, nevruz hazırlıklarına başlanır. Herkese
haber verilir ve herkes nevruz kutlamalarına heyecanla hazırlanır. Çeşitli yemek
hazırlığı görülür. Börek, sarma, kalburbastı tatlısı yapılır ve yumurtalar
kaynatılır. Hısım akraba, eş dost hep birlikte, bir bayram havası içinde kırların
yolu tutulur.(K-15)
Nevruzun kutlandığı zamanlarda, çay ve kahve takımları alınarak güneş
doğmadan evvel yeşil alanlara gidilir.. Muğla şehir merkezinde, eski terminalin
alt tarafındaki -bir zamanlar var olan- ağaçlık, meyvelik olan yer tercih edilir.
Kimi otomobil tutar Gökova'ya, Alişan'a gider. Kırlarda yemekler yenir, çaylar
ve kahveler içilir. Gramofon ve diğer çalgılar çalınır ve oynanır. Kadınlar da
çeşitli oyunlar çıkarırlar. Yedi sekiz hanım bir tarafta, yedi sekiz hanım diğer
tarafta olur, birbirlerine gidip gelerek maniler söylerler. (K-IS)
Kutlu günlerde, mutluluğunun paylaşılması tebriklerIe devam eder.
Küçükler büyüklere: "Sultan nevruzunuz mübarek olsun," der. (K-IS)
Kazan

Nevruzda şehrin çeşitli türbeleri ziyaret edilir. Şahidi, Üç Erenler,
türbesi ve diğer türbelere gidilerek çeşitli dileklerde bulunulur.

Şeyh

Nevruz geleneği
unutulmuştur. (K-IS)

Muğla

şehir

merkezinde 1945

yılından

sonra

merkezinin dışında, köylerde de kutlanır. Köylerde,
nevruz baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Nevruz "insanların olduğu kadar,
hayvanlarımızın bayramıdır," denir. Nevruz günü çift sürülmez, hayvanlara hiç
bir iş yaptınlmaz. (K- 12)
Nevruz

şehir

Gürıdönümünde,

yani nevruzda yılanbıçağı (bir bitki türü) ile
hayvanlara vurulur. Uygulama, hayvanlara hastalık geçmesin veya hastaysa iyi
olsun diye yapılır. Ülker böylece hayvanları vurmayacaktır. Ülker, "herhalde
tabiatta bir olay olur" şeklinde izah edilir. (K- ı ı)
Milas' ın Çoınakdağı Kızılağaç köyünde
şöyle anlaşılır: "Dıgguk" adı verilen bir kuş -buna bahar kuşu da deniyorbaharın müjdecisi olarak kabul edilir. "Oiggi.ık digguk"' diye öter. Bu kuşlar
Qclince: .. nevruz geldi, bahar geldi" denir. (K-S)
Nevruz

_

zamanının geldiği.

L

_

"

Nevruzda hasarata varıncaya dek her ~ey canlarur. can\ı ne varsa
hareket eder. Hava ısınır, Yörük göçeeelesc nevruzdan sonra göçer. (K - 7)
Muglada,

nevruzda
hıdırcllczdc yapılır. ( K- ı O)

ateş

olmaz,

ateşten

atlama

ncvruzda

değil.

Köylerde nevruz eğlenceleri köyün bulunduğu coğrafi duruma göre
şekillenir, Oncc liklc her köyde suyıı ve yeşili h,)1 ol.m bir yer seçilir '-'ahil
kenarında bir köv ise sahil tercih edilir Sahil kcu.uınd.m uzak bir ki): isı'
kcudi lcıiuc,' uygun hir yer seçilir. ILııı I-;ôyknk :ıs:ıı:ı t hix.u) \'Iı,.ı1II, 'ıen ir.
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içilir; gezilir, tozulur ve eğlenilir. (K-14) Eskiden kutladıkları nevruz geleneği
kaynak kişiler tarafından özlemle hatırlanır: "Biz yumurta gaynadırız, yemek
yaparız, galkar gideriz dağlara. Eveli hindi yoga (yok ya). Giderdik baharın
dağlara... Oturur, yerdik, hindi yoga, hepsi kalktı," (K-S)
Kaynatılan yumurtanın

içine soğan kabuğu konur. Böylece yumurta
renklendirilir. Ondan sonra yumurta tokuşturulur. Alna da şaka olsun diye
'" yumurta vurulur.
Sabah kalkınca ilk olarak yeşil çimenler üzerinde yuvarlanılır. Herkes
kendine göre dua eder, bildiği süreleri okur, topraktan güç alır. "Topraktan
geldik, toprağa gideceğiz" denir. Köyün kenarındaki yüksek tepelere çıkılır.
Oralarda.dolaşrlır,çocuklar oynar, koşarlar ve yuvarlanırlar. (K-S, K-lO)
Milas bağlı Karacahisar köyünde 1937 yılına kadar okullarda nevruz
kutlamaları yapılmış. Öğretmen: "Yarın nevruz günü çocuklar! Yumurta
kaynatın gelin, soğan kabuğu katın renkli olsun," denniş. Ertesi gün asara
gidilir. Pınar yerinde eğlenilir. Bir başka yakın köyün öğretmeni ile Karacahisar
köyünün öğretmeni önceden aralarında anlaşırlar, samıcın yanında buluşurlar.
İki köyün çocukları kendi aralarında güreş tutar, koşu yaparlar. Çocuklar
güreşten sonra, bildikleri oyunları oynarlar. Bir birlik (birdirbir), hamam kızdı,
dikme taş ve diğer oyunlar oynanır.
Bu oyunlardan hamam kızdı oyunu şöyledir: Beş altı kişi bir tarafta,
beş altı kişi bir tarafta olur. Yaş kuru diye taş atarlar ve bir taraf ortaya geçer.
Beşi kafa kafaya verirler, ellerini birbirlerinin omuzlarına koyar, biraz eğilirler.
Başlarında elinde kalın ipi ile çoban bekler. Diğer taraf ortadakilerin sırtlarına
binmeye çalışırlar. Bu arada çoban koruyuculuk yapar. Diğerleri çobanı atlatıp
binmeye çalışırlar. Çoban bindinnemeye, onlar binmeye çabalar. Binen sırtta
istediği kadar kalır. Çoban sırta atlamadan vurabilirse öbür taraf ortaya geçer.
Böylece oyun devam eder. (K- ı 1)
Dikme taş oyunu ise şöyle oynanır: Üçer kişilik bir grup bir yanda üçer
kişilik bir grup bir yanda olur. Karşı karşıya taşlar dikilir. Bir yandaki taşlar üç
sıra art arda olur. Karşı taraf da aynı şekilde taşlarını dizer. En uzak karşı
üçüncü sıra, kolun yetiştirebileceği uzaklıkta olmalıdır. Başlayan taraf, bir taşla
karşı tarafın art arda dizilmiş iki taşını yıkarsa buna İsmailoldu denir. YeniIdi
anlamına gelir. Üç kişi karşı tarafın dizili üç art arda taşlarını yıkarsa kazanır.
Diğerlerinin sırtlarına biner kendilerini taşıtırlar. Yıkamayınca karşı tarafa sıra
geçer, oyun böylece devam eder.(K-4)
Nevruzda çocuklar, kendilerince daha başka pek çok oyunlar oynar, bir
bayram havası içinde eğlenirler. O günü bir bahar bayramı olarak
öğretmenlerinin gözetiminde kutlarlar.

Nevruz

DEVAM EDEN NEVRUZ

Alevi kültürünü devam ettiren köylerde, nevruz daha
Bu
beraber hala
Alevi köylerden
köylerde nevruz
Ula'ya
köyünde, "sultan nevruz"
müjdecisi
ve Hz. Ali'nin dünyaya
yani 21 Mart
kabul edilir. Nevruzda kurban olarak horoz kesilir. Horoz
Hz. Cebrail ifadesi
ve
en

Nevruz
gün olarak
için

Fevziye köyü Alevileri sultan nevruzu dini bir bayram
olarak kabul etmektedirler. "Büyüklerimiz öyle derdi, dedelerimiz de
Köyde Hz.
Ali 'nin nevruz günü dünyaya
Nevruz dini bir bayram
için, öncelikle temizlik
edilir. Bu bayramda çelimser
hareket olmaz. Her
yerli yerince olur. Bele kement
Bu
kement Muhammet
parça
kementtir. O kement
aittir. Kemendin
"Alt
ile üst
sohbetler muhabbetler
temiz
gelir.
Kim benimserse o gelir, ailesiyle birlikte gelir ve dini görevlerini yerine
getirilir.
koyun olur.
Birlik

Erene gidilir. Kurban kesilir. Kurban ekseri
kesilir. Bir bayram gibi
da semah
Kuzu,
kesilir. Burada herkesin
olur.
bir
ve ibadet edilir. Gelenek hfrHi devam etmektedir. ( K- i 2)

195Ü'li
Alanya'dan Ortacaya gelen Alevilerin önceki
geleneklerini burada da sürdürdükleri görülLir: Nevruzda" kurbanlar kesilir.
çünkü
Yemek
Horoz
Gençler gece
yaparlar. (K-2)
Ortucu Kernalive
ise. Alevi kultürü )()-6() sene evvel nevruzda
. kövünde
.

töreni
i\C\TUZ
1965
kadar daha
yürütülürken zamanla bu
:2 i
toplasrln, bir araya gelinir. Bütün evlerin
bu toplanma olur. Bir evde bir
arada ..vcnir. icilir
ve muhabbet edilir, ('L'lcnL'0.in
,
- llarda
calnur. sentah
......

'-

Kcmlivc kövünde. kurban olarak bir tck
kcsj lir. baska bir vcruck
o
Gcnc llik lc "horaz" kesilir. her l'\e
Nevruz'da kesebilen
kurban keser. sonra
ve nefesler
lcnir. i II. Aliniu
_

"'

_

\11:;,1,\ i

l

p

Mehmet Naci ÖNAL

olarak kabul edilen bir bayram olduğu için Hz. Ali ve yakınları ile ilgili nefesler
söylenir. Bu nefeslerden biri aşağıda verilmiştir:
Gece gündüz arzumarum Kerbela
aşkına

Gel gidelim on iki imam
Senden

başka

Hazır olalım

Ali Gaffar

yok sermaye elimde
aşkina

on iki imam

çiğneyim

de götür

Aslan Ali bunu bir bana yetir
Rఀĥܳ〉ࡁІ䔥ࡀ 氀漀欀洀愀猁渁1
meydana

getir

Telleyelim on iki imam

aşkina

Çalar da

çağırır kırklar

Birisinde

kalır

Kayabaşı

deller

Gel

gonalım

Şah Hat.ıyi

Ah

ahırı

külli

birisi

varısı

şahın

borusu

on iki imam

aşkina

mani diyelim

vah

ahır:

divelim

Allah bir Muhammed Ali diyelim
Gel gidelim on iki imam

aşkina

(K-6)

SONUÇ
Nevruz, Muğla merkezinde ve bazı köylerinde kaybolmakla beraber,
bazı köylerde hala devam bir gelenektir. Nevruz, Muğla merkezinde 1945
yılında,ቐ硧ʇ聈ᢀ搀瀆倆쀆倆們逆à
bittiği köylerinde 1965- i 970'li yıllara kadar devam etmiştir.
Görüştüğümüz kaynak kişilerin pek çoğu,ቐ唀စ抔ܡ爈 ِِِٰ۠ۀᇰڐ
bilmemekteydi. Hatta
relevizyonda gördükleri tatsiz olayları hatırlayarak yüzümüze tuhafça
bakanların sayıları da az değildi. Geleneği bilenler ise, yıllar önce yapılan
uygulamalardan ancak bir veya birkaçını hatırlayabiliyorlardı. Bu çalışmada.
hatırlanabilen nevruz gelenekleri bir araya getirilerek geleneğin son kareleri
birleştirilmeye çalışılmıştır.

i ()()

Muğla'da

Nevruz

Nevruz, bütün dünyada şu mantık üzere kutlanır:'Baharın gelmesi ve
tabiatın canlanması. Bundan hayvanlar da nasibini alır. Bu bayramda hayvanlar
da çalıştırılmaz. Bir bakıma nevruz bütün canlıların bayramıdır.
Dıgguk adı

verilen kuşun örüşü ile ilkbaharın geldiği düşünülür. Bu
inanışta, bütün canlılarla birlikte kuşların da sevindiği anlamı çıkarılabilir.
Hayvanlara yerel adı "yılanbıçağı" (Areceae) olan bir çeşit otla vurulur.
29
Bu bitki, uzun ve kokmuş et gibi bir rayiha salan bir bitkidir. Böylesine pis
kokan bir bitki ile hayvanlara vurulması tesadüf değildir. Bu davranış da bizi
eski inançlara götürür. Kötü ruhların kovulması anlamına gelir. Tıpkı doğum
adetlerinde bebek ve annenin bulunduğu yere soğan ve sarımsak konulması
gibi, kötü ruhların bu kez hayvanlardan uzaklaştırılmasıamaçlanır.
Milas'a bağlı Karacahisar köyünde ı 937'li yıllarda nevruzun bir bahar
bayramı olarak öğretmenler ve öğrenciler tarafından da kutlandığına şahit
oluyoruz. Yani 1 Mayıs bahar bayramlarından önce 2 ı Mart nevruz bayramının
bahar bayramı olarak kutlanması söz konusudur. Çocukların oynadığı oyunlar
bu kadarla sınırlı değildir." Fethiyeye bağlı İncir köyde dini bayramlarda aynı
oyunlar hem çocuklar, hem de büyükler tarafından oynanır. Milas'ın Selimiye
bucağında, bahar bayramı törenlerinin kalıntıları milli bayramlarda zaman
zaman sergilenmiştir. Bu oyunların çoğu, savaş oyunlarını hatırlatır cinsten
oyunlardır. Türkiye'de, kasaba ve şehir
merkezlerinden uzak köylerde bu
oyunların seyrek de
olsa devam ettiğini söyleyebiliriz. Mesela, dini
bayramlarda. Aydın'ın Tekeler köyünde gençler arasında bu tür oyunlar
oynanmaktadır. Bu oyunları ve köy seyirlik oyunlarının kökenlerini ilk mevsim
bayramlarına kadar götürmek mümkündür. 3 ' Konya' da bir zamanlar yapılan
eğlenceleri ve oyunları.Y Kazaklarda 33 ve dolayısıyla bütün Türk dünyasında
görmek mümkündür.
.ii
Yapılan

bir başkauygulama da. sabah erkenden yeşil çımenler üzerinde
vuvarlanmadır. Avnı zamanda "herkes bildiğini süreleri okur" ifadesi ik.
"
geleneğe dini bir anlayış kazandırır. Aynı geleneğin hıdırellezde de
'--
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uygulandığını

görülmektedir. Sabah şafak sökmeden daha karanlıkta kırlara
gidilmcsinin bir sebebi vardır. Gün doğarken yeşil çimenter üzerinde, çoğu kez
elbise1cr çıkarılarak y ̥ކ眑㙠ໞ 6怎툆À
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