YEN‹/LENMEK VE NEVRUZ
To be renewed/refreshed and Nauruz
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ÖZET
Bu makalede, Türk dünyas›n›n ortakl›klar›ndan biri olan Nevruz’un, toplum ve birey aç›s›ndan, sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal yaﬂamdaki yenileyici iﬂlevi, örnek uygulamalardan da yararlan›larak belirlenmekte, aç›klanmakta ve yorumlanmaktad›r. Yine bireysel sa¤l›k aç›s›ndan, do¤ada, do¤al unsurlarla ve
do¤al olarak yenilenme ba¤lam›nda Nevruz’un önemi vurgulanmaktad›r.
Anahtar Kelimeler
Yenilenme, Nevruz, kültürel de¤iﬂim.
ABSTRACT
Nauruz which is renewing, refreshing in nature with natural things is one of the Turkish World’s common values. In this study, it is aimed to clarify and interpret the function of Nauruz in renewing socio-cultural, economic and political fields of Turkish society. Moreover, it is brought up the function of Nauruz in
terms of the individuals’ health.
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Giriﬂ: Yeni ve Yenilenme Olgusu:
“Yaﬂam›n gizemli, büyülü sözcü¤ü:
Yeni/lenme”
Yaﬂam bir anlamda “yeninin üzerine kuruludur ve yeniden beslenmektedir”. Yaﬂamdaki dinamizm, yeniyle ortaya ç›kar. Çünkü do¤adaki düzen, yenilenme üzerine kuruludur. “Yeni ya da
yenileﬂme”, ça¤›m›zda adeta sektörleﬂmiﬂtir. Eril söylem bu sektörün hedef
kitlesinin, genellikle kad›nlar oldu¤unu
belirtir. Bu söyleme göre, kad›nlar küçük, erkekler ise büyük çapl› de¤iﬂmelerin, yeniliklerin peﬂindedirler. Kad›nlar›n ise, gündelik ve biçimsel alanlarda
hep yeniliklerin peﬂinde olmalar›na karﬂ›n, gerçekte statükoyu savunduklar›
ileri sürülür. Erkekler, anlamsal alanda
ve daha çok yaﬂam› kökten de¤iﬂtiren
yeniliklerin peﬂinde olduklar› söylenir.
Bütün sektörler, yeni ve yenilenme ideolojisi üzerine kurgulan›r ve iﬂletilir. Yaﬂamda “yeni yoksa, dinamizm de yok-

tur”, aç›kças› tad da yoktur. ‹nsano¤lu
hep yeninin ve dolay›s›yla yenilenmenin
peﬂindedir. Bu durum, yaﬂam›n gizemli
yanlar›ndan biridir.
Yenilenme olgusu, bilim, sanat, teknoloji, ekonomi, reklam, moda gibi bu
gün yaﬂam›n pek çok alan›n›n ve bilim
dal›n›n ilgilendi¤i bir konudur. ”Yeni üsluplar, yeni fikir ak›mlar›, yeni tarzlar,
yeni icat ve ürünler, yeni yöntem ve yaklaﬂ›mlar, yeni dönem, yeni düzen, yeni
zaman, yeni Türkiye, yeni Avrupa...”,
hep bu dönüﬂümü vurgulamaktad›r. Birey ve toplum, “yeni temelinde yeniden
gerçekleﬂme, yenilenerek yeni bir döneme girme” amac›ndad›r. “Eskinin, eskimiﬂli¤in, yaﬂlanm›ﬂl›¤›n” karﬂ›s›nda aktif anlam ve ça¤r›ﬂ›mlar›yla “yenilenme”
olgusu, dimdik ayakta durmaktad›r. “Yeni bir ev, yeni bir otomobil, yeni bir giysi, yeni ülke, yeni bir dil, yeni bir tatil,
yeni bir hayat, yeni bir ...” ile baﬂlayan
her cümle, bireyi de¤iﬂtirir, farkl› bir
dünyaya götürür. Yaﬂam, eskinin temeli
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üzerine kurulur ancak, yenilenmeyle geliﬂir ve ilerler. Gelecek, yeninin ve yenilenmenin üzerine kurulur. Asl›nda her
eskinin, bir yeni oldu¤u unutulmamal›d›r. Di¤er bir ifadeyle her yeni, gelece¤in
eskisidir. Yeni gelince, var olan eskir.
Çok kere eski yaﬂlananlar›n, yeni de gelecekte yaﬂayanlar›n, yaﬂlanmay›p yaﬂ
kazananlar›nd›r.
Yeni ve yenilenme” sözcükleri, hemen hemen bütün insanlar›n içinde,
farkl› anlamlar ça¤r›ﬂt›rsa da, genelde
“canlanma”y› ifade eder. Bireysel ve toplumsal olarak insanl›k “yeninin ve yenilenmenin peﬂindedir”. Daha çok da, ayd›nlar›n yenilenmenin peﬂinde olduklar›
belirtilir. Ancak onlar(bilim adamlar›,
devlet adamlar›, gazeteciler, siyasetçiler,
bürokratlar vb.) bu yeni/lenme fikirlerini, var olan yap›ya, sisteme borçludurlar. Bu bir bak›ma, eskinin üzerinde yeninin üretilmesidir. En az›ndan yeni olgusunun ortaya at›labilmesi için eskiye
ihtiyaç vard›r. Genelde de yukar›dan
aﬂa¤›ya do¤ru bir yenilenme hareketinin
ortaya ç›kt›¤› vurgulan›r. Özetle küresel,
ulusal ve yöresel; toplumsal, bireysel,
hangi ölçekte olursa olsun, “yeni ve yenileﬂme” herkesi kendi büyülü dünyas›na
çeker. Birey ve toplum o büyülü dünyada oluﬂturulur, biçimlendirilir, de¤iﬂtirilir. Yeni, çok kere hayallerden beslenir.
Yeni ve yenilenme olgusu, bir süreci ifade eder. Örne¤in Türk toplumu, yaklaﬂ›k
iki as›rd›r, kavram biraz eskise de, “Yenileﬂme” hamleleriyle u¤raﬂmaktad›r.
Hele son günlerde bu yan› daha da depreﬂmiﬂ haldedir. Dünyada çok az toplum, Türkler kadar yenileﬂme tutkunudur.
Bu gün bireysel geliﬂim ve bak›m
konular›nda uzmanlaﬂm›ﬂ bireylerden
ve bunlar›n sunduklar› çeﬂitli yenileﬂtirici hizmetlerden oluﬂan, ba¤›ms›z ve
h›zla geliﬂen bir sektör bulunmaktad›r.
Bu sektör, sürekli yeninin üretimi ve sunumu temelinde faaliyetlerini yürütür.
Yenileﬂme sektöründe, “modac›, estetik
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doktoru, güzel konuﬂma uzman›, ruh bilimci, e¤lence uzmanlar›, imaj yarat›c›lar, diyetisyenler, masajc›lar, makyajc›lar, kondisyonerler vb.”bireyin yenilenmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›rlar. Eskimenin
önüne geçilmesi dahi, yenilenmenin
farkl› ifadesi olarak kabul edilebilir. Nitekim“anti-aging(yaﬂlanma karﬂ›t›) ve
meditasyon(yoga, müzik kasetleri vb.)
seanslar›, kürler, spor ekzersizleri, imaj
yarat›m teknikleri, müzik, dans, güzel
ve etkili konuﬂma ve davranma kurslar›,
akapuntur ve botaks uygulamalar›, ozon
tedavisi, kök hücre araﬂt›rmalar›, psikolojik dan›ﬂma, makyaj ve bak›m hizmetleri, bio g›dalar temelindeki diyetler, estetik cerrahi yöntemleri” gibi pek çok olguyla, günümüz insan›n›n “yenilenme
ya da eskimeme” arzular›n› giderilmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r. Bazen de, insan haf›zas›n›n yetersizli¤inden ve kaç›n›lmaz nesil de¤iﬂiklerinden yararlan›larak eski,
t›pk› giyim- kuﬂam modas›nda oldu¤u
gibi, yeni olarak sunulur. Di¤er bir deyiﬂle birey ve toplum, yenilenme yan›lsamas› içine sokulur.
Buna karﬂ›n do¤adaki do¤al güzellik, tekrarlar temelinde yok oluﬂ ve yeniden var oluﬂ sürecinde ortaya ç›kar.
Mutlak güzellik, bu süreçte ortaya ç›kar.
‹nsano¤lunun bütün çabas›na ra¤men,
yok oluﬂ kaç›n›lmazd›r. Di¤erleri, yan›lsama çabalar›ndan ibarettir. Do¤adan
uzaklaﬂanlar›n bütün bu gizleme/yan›lsama gayretlerinin yan›nda, do¤ayla
iliﬂkileri bir ﬂekilde devam edenler için,
do¤adaki de¤iﬂmeleri taklit ederek, do¤al dönüﬂüm unsurlar›ndan yararlanarak “yenilenme” söz konusudur. Do¤a,
yenilenme sürecinde canl›lara ve de dolay›s›yla insanlara yaﬂamalar› için gerekli bolluk ve bereketi sunar. Do¤an›n
kendini yenilemesi, insano¤lu taraf›ndan bolluk ve bereketin, yeﬂilli¤in, canl›l›¤›n geri gelmesi ﬂeklinde alg›lan›r.
‹nsano¤lu, yaﬂam›ndaki her de¤iﬂmeyi, törenle karﬂ›lar. Olumlu de¤iﬂmeler ise, toplu e¤lencelerle kutlan›r. Do¤a
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ile iliﬂkileri devam eden topluluklar, tabiattaki dönüﬂümleri dikkatle gözler,
bolluk ve bereketin baﬂlad›¤› mevsim
olan bahar›n geliﬂini de, yine onun kuca¤›nda sevinçle karﬂ›lar. Kürler, do¤al diyetler, moda gibi bireysel yenilenme çabalar›n›n yan›nda, Nevruz örne¤inde oldu¤u gibi, toplu yenilenme etkinlikleri
de bulunmaktad›r. Nevruz, insano¤lunun do¤adaki canlanmaya paralel olarak, topluca yenilenme törenidir.
Geçmiﬂ dönemlerde yenilenme törenleri, toplu ve e¤lence-inanç kar›ﬂ›m›
ritüellerle gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Kitle kültürünün ve bireyselleﬂmenin egemen oldu¤u bu gün ise, geleneksel çalg›lar›n
yerini müzik setleri, wolkmenler, step
dans› seanslar›, yürüyüﬂ bandlar›, solaryum kabinleri, estetik cerrahi uygulamalar›, bak›m araç ve yöntemleri alm›ﬂt›r. Yerleﬂik yaﬂama geçiﬂ, kentleﬂme ve
kent tutsakl›¤›n›n pekiﬂmesi, sanayileﬂme, modernite, kitleselleﬂme, iﬂbölümünün geliﬂmesi, iﬂ yaﬂam›, e¤itim vb.etkenler, insan›n do¤adan uzaklaﬂmas›na
neden olmuﬂtur. (Toprak) Anas›ndan ayr›larak öksüzleﬂen/ yoksunlaﬂan insan,
gündelik yaﬂam›ndaki bunca olanaklara/rahatl›¤a, kolaylaﬂmaya karﬂ›n, mutlu olamamaktad›r. Kent tutsaklar›, tek
düze ﬂehir yaﬂam›n›n verdi¤i ac›larla,
doyumsuzluk sarmal›nda yok olmaktad›r. Ça¤ o hale gelmiﬂtir ki, kent merkezindeki parkta do¤adaki hareketlere,
seslere, görüntülere kendini kapt›rarak
kendinden geçerek yenilenmeye çal›ﬂanlar, ço¤unluk taraf›ndan garip karﬂ›lan›r
hale gelmiﬂtir. Bir dönem, yaﬂam›n her
alan›nda yapay ürünler moda olmuﬂtur.
Yaﬂam ve dolay›s›yla kaç›n›lmaz yenilenme olgusu, her türlü do¤all›¤›n› yitirip teknolojileﬂmiﬂ, sektörleﬂmiﬂ, bireyselleﬂmiﬂ, yapaylaﬂm›ﬂ ve sahteleﬂmiﬂtir. Bu yenilenme yan›lsamas›n›n fark›na varanlar, yeniden do¤aya yönelmekte
gecikmemiﬂlerdir. Dolay›s›yla 21. as›r
insan› ve toplumu, do¤a toplumu olacakt›r. Nitekim son dönemde sanayi ürünü

http://www.millifolklor.com

g›da, kumaﬂ ve yöntemlerin, teknolojik
yenilenme yöntem ve araçlar›n›n yerini
do¤allar› almaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu, do¤an›n insanl›k taraf›ndan yeniden keﬂfidir.
Do¤al yöntemler ve araçlarla, do¤adaki
gibi, do¤al dönüﬂümlerle bar›ﬂ›k ve
uyumlu olarak yaﬂamak hedeflenmektedir. “Çevrecilik, çevre bilinci, çevre savunucular› ve eylemcileri, dernekleri, vak›flar›, bilimi, do¤a turizmi, çevre fonlar› ve projeleri, do¤al beslenme, do¤al
ürünler” vb. ortaya ç›km›ﬂt›r. “Do¤ayla
mücadelenin yerini, do¤ayla bar›ﬂ›k uzlaﬂ› ve uyum içinde yaﬂama”, insanl›¤›n
yeni yaﬂam ideolojisi haline gelmiﬂtir.
Bu geliﬂmede, do¤al afetlerin, y›k›c›l›¤›n›n ve zararlar›n›n insanl›¤›n alg›lama
ölçülerini aﬂan boyutlarda olmas› da etkili olmuﬂtur. Koca ormanlar› gözünü
k›rpmadan yok eden insano¤lu, bir çi¤dem/Nevruz çiçe¤inin açmas›n› kutlayacak kadar duyarl› hale gelmiﬂtir. ‹nsanl›k, en büyük hazinenin içinde yaﬂad›¤›
do¤a oldu¤unun bilincine varm›ﬂt›r.
Özetle, do¤a yeniden ve hiç etkisini yitirmeyecek nitelikte moda haline gelmiﬂtir. Özetle “do¤a, sonsuz modad›r”.
Bu nedenle de H›z›r Cemi, Yumurta
Bayram›, Mart Bozumu,17’ler Bayram›,
Kardeﬂlik Kurban›, Musahiplik ﬁenli¤i,
Nevruz, H›drellez, E¤rilce, Köme ﬁenli¤i, May›z Yedisi, Yörük ﬁöleni, Yayla
ﬁenli¤i, Çi¤dem Pilav›, Ba¤ Bozumu,
Hasat ﬁöleni gibi(O¤uz ve Kas›mo¤lu
2005), do¤al dönüﬂümle ilgili kültürel
kutlamalar, yeniden moda haline gelmekle kalmayacak, bunlara yenileri eklenecektir. Belki de yak›n gelecekte,
Anadolu’nun bir köyündeki as›rl›k ç›nar
a¤ac› için her y›l, yaﬂ günü partileri düzenlenecek, ya da bu ç›nar a¤ac›nda yaﬂayan sincap ailesine yeni bir yavrunun
kat›lmas› kutlanacakt›r. Do¤ada, do¤al
yöntemlerle ve araçlarla, besinlerle do¤al olarak yenilenme, gelece¤in insan ve
toplumunun temel amac› olacakt›r. Belki de insanl›k bu ﬂekilde sonsuz bar›ﬂ›
ve mutlulu¤u yakalayabilecektir. 21.
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as›r kültür ve do¤a yüzy›l› olacakt›r.
K›zg›nl›k, sald›rganl›k, yok edicilik ve
ﬂiddetin yerini, sonsuz dinginlik alacakt›r. ‹nsanl›k, yapay kamusal yan›lsama
dünyas›n›n stres yarat›c› aktörlerinin
elinden kurtulup kendisiyle olman›n
hazz›n› tadabilecektir. Bu tür ortamlarda Nevruz gibi faaliyetler, “kültürel kirlenme” ad›n› verdi¤imiz her türlü siyasal ve ideolojik sapt›rmalardan ar›nd›r›l›p gerçek anlam›yla kutlanmaya devam
edecektir. Çünkü bütün kültür unsurlar›, paylaﬂ›lmak amac›yla yarat›lmaktad›r. Paylaﬂma, insano¤lunun birlikteli¤i
pekiﬂtirici, birleﬂtirici en olumlu etkinliklerinin baﬂ›nda gelmektedir. Ç›lg›n
aﬂ›k, ama kötü ﬂairlerin gece yar›s› yazd›klar› ﬂiirler de, topluca yenen keﬂkek
yemekleri de paylaﬂ›lmak, dahas› yörenin ve ülkenin ortak kültür unsuru olmalar› için yarat›lmaktad›r. Ortak kültür unsurlar› da, milleti var eder. Birey,
dolay›s›yla millet, milli kültürü, milli
kültür de milleti ve bireyi yarat›r. Birey
ve toplum, millet olma bilincine kendi
yaratt›¤›, H›drellez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram›, Kurban Bayram› gibi kültür ortamlar›nda var›r. Nitekim Türk
milleti, bu tür ulusal kültür ba¤lamlar›ndan da yararlanarak, özgün yarat›lardan oluﬂan ortak kültür ve tarih hazinesinden beslenerek sadece geçmiﬂi de¤il, gelece¤i de biçimlendirme ve yönetme gücüne sahip olur. Türk milleti ve
Türk kültürü, Akdeniz, ‹slam, Avrasya,
Do¤u, Orta Do¤u, Kuzay Afrika ve de
Bat› dünyas›ndaki kültür ve medeniyetleri etkilemiﬂ ve etkilemeye de devam
etmektedir. Yine son dönemde üyesi olmaya çal›ﬂt›¤›m›z ve dura¤anl›k, dolay›s›yla da gerileme dönemindeki Bat› dünyas›n› dönüﬂtürecek, canland›racak millet ve kültürlerin baç›nda da Türk milleti ve Türk kültürü gelecektir.
Nevruz ve Yeni/lenme:
Ritüeller ve gelenekler bileﬂkesi
olan Nevruz, yenilenen do¤ayla ilgili bir
bayramd›r. Ritüelin temel amac› bolluk
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ve bereketin sa¤lanmas›d›r. Bu da ancak, “yenilenme” ile gerçekleﬂebilir. Yenilenme, do¤al ve insani alanda, “tekrar”, eskinin yeniden, yeni olarak gelmesidir. Bu daha çok diﬂil alandaki bir yenilenmeyi ifade eder. Tanr›, yenilenme
sihrini, diﬂil varl›klara vermiﬂtir. Bu yenilenme ya da tekrar adl› süreçte erilli¤in iﬂlevi olsa da, as›l olan diﬂilliktir. Nitekim, ritüellerin pek ço¤u erkeklerce
düzenlense de, diﬂil dünya ile ilgilidir.
Yenilememe, eril ﬂiddetin gizli nedenlerinden biri olabilir. Bu yüzden yaﬂamdaki bütün eril varl›klar, streslidir, sürekli
sahte ve geçici yenilenme yan›lsamalar›
içinde yaﬂamak ister. Eril olan gökyüzü
daima(daima atad›r) hareketli, sorunlu,
ﬂiddetli, sald›rgan, kat›, haﬂin, yok edicidir. Buna karﬂ›l›k diﬂil yeryüzü/toprak
ise uyumlu, sakin, sevecen, affedici, koruyucu, besleyici, üretken ve anaçt›r.
Bununla birlikte yeryüzü, yani toprak
(anad›r) içerdi¤i tohumlar›n›n yeﬂermesi, dahas› yenilenme döngüsünü yaratabilmek için, gö¤ün suyuna ihtiyac› vard›r. Bu suyu ald›ktan sonra, yeﬂermeye,
canlanmaya, güzelleﬂmeye baﬂlar, eril
gökyüzüne ise toprak anaya uymak düﬂer. Güzelleﬂme, canlanma, yenilenme,
diﬂil varl›klara ait kavramlard›r. Neden
eril varl›klar(erkekler) bu amaçlara sahip de¤ildir? Bu amaçlar›n peﬂinde koﬂulmas›, eril dünya oldu¤u kadar, diﬂil
dünya taraf›ndan da hoﬂ karﬂ›lanmaz.
Eril gökyüzü, ilahi düzen gere¤i daima,
diﬂil, yani toprak anan›n hizmetindedir.
Eril gök, sözde eser, gürler, ﬂimﬂekler çakar, sonuçta daima sakin, dingin, olan
Toprak Ana’n›n dedi¤i olur. Özetle do¤ada, toprak anan›n dedi¤i olur, eril gökyüzünün iktidar› sözde kal›r. Do¤adaki
güzelli¤in, zenginli¤in, bereketin sa¤lanmas›nda bunca katk›s›na ra¤men, gö¤ün
ad› pek an›lmaz. Buna karﬂ›l›k, ne zaman toprak anada sorun ç›ksa (örnek
kurakl›k, sel bask›nlar›), hemen gök baba hat›rlan›r ve çok kere de o suçlu bulunur.
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Nevruz’un temelini “yeni ve yenilenme” oluﬂturur. Nevruz, do¤ada, do¤al
olarak, do¤al unsurlarla ve do¤ayla birlikte yenilenmedir. Bu do¤al ideoloji,
kültürel yarat›larla daha anlaml›, belirgin ve renkli hale getirilmiﬂtir. Her toplum, do¤ay›, kendi kültürüyle anlamland›r›r ve anlat›r. Dolay›s›yla bu dönüﬂümün fark›nda olan her toplum, do¤an›n
yeniden canlan›ﬂ›, bahar›n geliﬂi, kendi
kültürel ba¤lam›nda kutlar. Uzun süre
göçebe ve yar›-göçebe bir yaﬂam süren
Türkler de tarih sahnesine ç›kt›klar› andan itibaren bu mutlu, bolluk ve bereket
getiren do¤al dönüﬂümü, kendi kültürel
motifleriyle bezeyerek kutlamaktad›rlar.
Nevruz, özünde, toprak anan›n yeﬂermesinin, canlanmas›n›n, güzelleﬂmesinin, kutlanmas›d›r. Bu törenlerde kad›nlar›n, di¤er kutlamalar›n aksine, daha aktif ve neﬂeli olmalar› ilginçtir. Di¤er bir ifadeyle Nevruz, diﬂil dayan›ﬂman›n, sevincin, mutlulu¤un kutlanmas›d›r. Nitekim erkekler, do¤ay› bütün olarak görüp alg›larken, kad›nlar do¤an›n
en küçük ayr›nt›lar›na dikkat ederler.
Bu nedenle do¤a, kad›nlar için daha anlaml›d›r. Do¤aya tutkun erkekler, çok
kere “ince ruhlulukla” nitelenirler.Bu nitelik ise, “karizmatik”(!) erkek kimli¤i
bozar. Ne de olsa, ilahi diﬂil düzenin ortak kutlamas›d›r bu. Siyasal, askeri, dini kutlamalarda kad›nlar pek aktif olarak yer almazlar. Onlar bu türden mücadele alanlar›n› ya erkeklere terketmiﬂlerdir ya da erkekler kendilerine, do¤al
düzende baﬂka bir alan b›rak›lmad›¤›
için, bu alanlar› yarat›p onlarla u¤raﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Ancak eril dünyan›n kutlamalar›nda, diﬂil dünyan›n karlar aras›ndan püskürttü¤ü nevruz çiçe¤inin verdi¤i taddan, coﬂkudan, mutluluktan eser yoktur. Erkekler, Nevruz’da
biraz “öteki” olarak yer al›rlar ve çok kere de kendi kutlama alanlar›ndaki sahtelikten kurtulmak için, diﬂil kutlamaya
k›y›s›ndan köﬂesinden kat›lmaya çal›ﬂ›rlar.
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Yenilenme, daima bir yok oluﬂ, tohumlanma, do¤um öncesi/yeniden var
olman›n yaratt›¤› bask›/stres ve sonuçta
da do¤um ve “rahatlama, sevinç, sakinlik, huzur, dinginlik”, devrelerini içerir.
‹nsani alandaki bu olgunun ortaya ç›kmas›, küçük çapl›, yak›n akrabalar aras›nda kutlan›rken, do¤adaki yenilenme,
bütün insanlar, hatta canl›lar›n kat›l›m›yla kutlanmaktad›r. Nevruz, temelde,
do¤al do¤umun kutlanmas›d›r. Türk
milleti gibi, her toplum bu do¤al nedeni,
kendi renkleriyle bezeyerek kutlamaya
dönüﬂtürür. Nevruz, do¤al bir dönüﬂüm
çevresinde yarat›lan geleneklerin bileﬂkesi ya da pek çok gelene¤inin yarat›lmas›n› sa¤layan, kültürel bir olayd›r.
Ancak bütün kültürel ö¤elerine
karﬂ›n, Nevruz’un özündeki temel fikir,
“yenilenme”dir. Nevruz kutlamalar›nda
uygulamalar›n tamam›, bireysel ve toplumsal aç›dan “yenilenme”ye vurgu yapmaktad›r.
Takvim yapraklar›n›n kopar›lmas›,
bir taraftan yaﬂlanmay›, yok oluﬂu, di¤er taraftan da yeni bir y›l›n geliﬂini yani, yeniden ve yeni olarak var olmay›
ifade etmektedir. ‹nsanlar, y›l sonunu
de¤il, y›l baﬂ›n› kutlarlar. Garip olan,
her iki kavramda ayn› zaman noktas›n›
ifade etmektedir. Son, ayn› anda baﬂlang›ç; baﬂlang›ç, ayn› zamanda sondur. ‹nsanlar sonu de¤il, baﬂlang›c›, yeniyi kutlama e¤ilimindedirler. Son a¤›tlarla,
gözyaﬂlar›yla u¤urlan›rken, baﬂlang›ç
sevinçle, kutlamayla karﬂ›lan›r. ‹nsanlar
hep baﬂlang›çlar›n, yenilenmenin peﬂinde mutlulu¤u yakalamak isterler. K›ﬂ
sonu kutlamalar› hep, yeni dönemin
baﬂlang›c› anlam›n› ve coﬂkusunu taﬂ›r.
Di¤er bir deyiﬂle, yeni dönem, zahmetli,
zorlu, s›k›nt›l› dönemin bitti¤i, mutlu bir
an olarak alg›lan›r. Nitekim Anadolu’da
özellikle Do¤u Anadolu bölgesinde Büyük ya da Küçük Çile adlar›yla yap›lan
kutlamalar, bu türdendir. Nevruz, k›ﬂ›n
çilesinin, dolay›syla yoksulluk, yoksunlu¤un bitiﬂinin kutlanmas›d›r. Toprak
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Ana, insano¤luna bütün bereketini (bitkisel ve do¤al olarak hayvansal ve insani-Anadolu’da do¤umlar genelde baharda olur- alandaki bereket) sunar, böylelikle bolluk, bereket, mutluluk, sevinç
yeniden dünyaya hakim olur.
Do¤an›n yenilenmesi, insanlar taraf›ndan çeﬂitli uygulamalarla taklit
edilir. Bu, bir bak›ma do¤an›n taklidiyle
bireysel ve toplumsal yaﬂam için fayda
sa¤lama çabas›d›r. Do¤adaki de¤iﬂmenin, dönüﬂümün bilincinde olan insano¤lu, do¤an›nkini and›ran çeﬂitli uygulamalarla yenilenmeye çal›ﬂ›r. Aﬂa¤›da örneklenece¤i üzere, Anadolu’da ve Türk
dünyas›nda, bu türden pek çok uygulama bulunmaktad›r.
Do¤adaki yenilenmenin, insano¤lu
taraf›ndan öncelikle alg›lanan yan›,
ateﬂ, su, toprak ve rüzgar alan›ndaki de¤iﬂme, dönüﬂüm, dahas› yenilenmedir.
Güneﬂ daha çok görünmeye ve yeryüzü
›s›nmaya baﬂlar(ateﬂ alan›). Rüzgar ›l›k
esmeye, karlar›n erimesiyle ›rmaklar
kabarmaya baﬂlar. Gerçek bereket, ›s›nan topra¤›n yeﬂermesiyle ortaya. Pek
çok kültürde yarat›l›ﬂ ve yenilenme mitlerinin as›l dinamikleri olan, “ateﬂ, su,
toprak ve rüzgar”, Nevruz türünden pek
çok bahar kutlamas›n›n da temelini
meydana getirmektedir. Buradaki anlam, sözü edilen dinamiklerle yenilenme
ya da bu unsurlardaki yenilenmedir. Ancak bu do¤al yenilenme, insano¤lu taraf›ndan en aç›k ve etkin bir ﬂekilde toprakta gözlenmektedir. Gerçekte topraktaki yenilenme, di¤er dinamiklerdeki yenilenmenin, de¤iﬂimin, dönüﬂümün eseridir. Ancak insano¤lu, yenilenmenin
son aﬂamas›n› oluﬂturan topraktaki yenilenme (yeﬂerme, gö¤erme) sayesinde
bolluk ve bereketin ortaya ç›kt›¤›na inan›r. As›l olan sonuçtur, di¤er dinamiklerdeki yenilenmenin de içinde oldu¤u süreç de¤ildir. Burada Anadolu’daki “Cemrelerin Düﬂmesi” prati¤inde bu dönüﬂümün süreç olarak alg›land›¤›n› belirtmekte yarar vard›r. Önce havaya, sonra
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su ve topra¤a düﬂen cemreler, do¤adaki
dönüﬂümün bütüncül olarak alg›land›¤›n›n kan›t›d›r. Kentlileﬂen, sanayileﬂen,
kitleselleﬂen ve dolay›s›yla do¤ayla ba¤lar› zay›flayan ya da kopan insanlar
için, bu türden bir yorumlama, anlams›z
ve gereksiz oldu¤u kadar da ilkeldir. ‹nsano¤lu süreçten çok, sonucun, yani topra¤›n yenilenmesiyle, bolluk ve bereketini do¤urmas›yla ilgilenir. Bu nedenle de
güneﬂ/ateﬂ, rüzgar ve su ile ilgili kültürel uygulamalardan büyük bir bölümünü unutmuﬂtur. Nevruz da bu sürecin
biraz daha canl› kalabilen ya da di¤er
dinamiklerin gücünün de içinde eritildi¤i/vurgulanabildi¤i, son aﬂama olan, topraktaki yenilenmenin sembolü haline
geldi¤i için, hala kutlanabilmektedir.
Do¤an›n yeniden keﬂfi ya da onunla bar›ﬂ›k ve uyum içinde yaﬂama düﬂüncesinin yayg›nlaﬂmas› sayesinde,güneﬂ, rüzgar, su ile ilgili eski ya da yeni kültürel
uygulamalar›n yeniden ortaya ç›kabilece¤i söylenebilir. Di¤er bir ifadeyle gelecekte, sanayileﬂme, modernite, kitleselleﬂme vb. olgularla önemini yitiren do¤ayla ilgili kültürel yarat›lar›n say›s›nda art›ﬂ olacakt›r(Nevruz’la ilgili yenilenme uygulamalar› hk. bkz. Çay 1991,
Atatürk Kültür Merkezi 1995 ve 2000,
Milli Folklor 1996-2002 v.d.).
A. Tarihi, Sosyo-Kültürel Aç›dan Yeni/lenme ve Nevruz:
a.Kutlaman›n Ad› ve Yeni/lenme:
Nev-ruz, Türkler aras›ndaki yayg›n
kullan›m›yla yeni gün(yengi gündür) anlam›ndad›r ve dolays›z olarak “yenili¤e,
yenilenmeye, yeniye” vurgu yapmaktad›r. Kutlaman›n ad›n›n, “yenilenme”den
baﬂka bir anlam içermemesi dikkat çekicidir. Ayn› ﬂekilde bu bayram›n çok kere
Türkler taraf›ndan, yenilenme anlaml›,
“köklem(Afganistan- Sar› Pul), yengi
gün, y›l baﬂ›, erkin kün, ulusun ulu küni” adlarla kutland›¤› bilinmektedir.
b.Kutlama Zaman› ve Yeni/lenme:
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Evrendeki düzen ve iﬂleyiﬂin (dünyan›n dönüﬂü mevsimleri ve tabiat›, tabiat yaﬂam biçimini ve kültürü oluﬂturur ve biçimlendirir. Bu büyülü dönüﬂümün en kolay gözlendi¤i alan tabiatt›r.
Bu do¤al dönüﬂüm insano¤lunda yaﬂam›n yenilenerek devam etti¤i duygusu,
heyecan› ve mutlulu¤unun uyanmas›na
neden olur. Bitkisel, hayvansal bolluk ve
bereketin bir yok olup sonra yeniden
gelmesi, insano¤lunda güven ve süreklilik fikrini do¤urur. ‹nsano¤lu, bu sayede
zaman bilincine var›r.
Nevruz, bahar›n baﬂlad›¤› dönemde
ya da günde kutlan›r. 21 Mart, do¤adaki
yenilenmenin baﬂlad›¤› tarihtir. Do¤adaki gerçek y›l baﬂ›, Miladi 21-22 Mart/Rumi 9 Mart’t›r. 31 Aral›k gecesi, do¤al hiç
bir de¤iﬂikli¤e iﬂaret etmez. Bu tarih yaz›l› kültürün, 21 Mart ise sözel kültürün, gelene¤in, dahas› do¤an›n y›lbaﬂ›d›r. Güneﬂin koç burcuna girip, yeryüzünü daha çok ›s›tmaya baﬂlad›¤› bir tarihtir. Gece ile gündüz eﬂitli¤i, yeni y›l›n en
temel göstergelerindendir. Döngüsel zaman›n s›f›rlan›p yeni bir döngünün geçerli oldu¤u bu tarihten sonra do¤a yeﬂermeye, canlanmaya, do¤urmaya, bolluk ve bereketini sunmaya, konuklar›n›
a¤›rlamaya baﬂlar. Türkler tarihin ilk
döneminden beri, 21 Mart’› Nevruz’u, y›l
baﬂ› olarak kutlam›ﬂlard›r. 12 Hayvanl›
Türk takviminde de y›lbaﬂ›, 21 Mart’t›r.
Göktürk ve Uygurlar y›l›n 5.ay›nda büyük bir tören düzenlerlerdi. Çuvaﬂ Türkleri, Naurus’u/Novruz Oy›x’› 21 Mart’ta
kutlam›ﬂlard›r. K›rg›z Türklerinde y›lbaﬂ›, terim olarak vard›r. Daha çok kentli
kültür kapsam›nda de¤erlendirilen 21
Mart A¤aç Dikme Bayram›’nda, do¤ay›
yeniden keﬂfetme, koruma ve geliﬂtirme
amaçl› faaliyetler yer almaktad›r. Ölçüsüz tahribatlar›n sonucu olarak ortaya
ç›kan do¤al afetlerin y›k›c›l›¤›, bu bayram› daha önemli hale getirmiﬂtir. Özellikle son y›llarda küresel, ulusal ve yöresel
çevrecilik, do¤ay› koruma ve geliﬂtirme,
k›saca do¤ay› yenileme çabalar›n›n art-
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t›¤› gözlenmektedir. Bu geliﬂmeler, bir
bak›ma di¤er do¤a dönüﬂümleriyle ilgili
kutlamalar gibi, Nevruz’un da gerçek biçim ve iﬂleviyle kutlanmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Nevruz’un bu do¤al yenilenmeyi
vurgulayan kutlanma zaman› ile ilgili
olarak yarat›lan pek çok kültürel motif
de bulunmaktad›r. Genellikle mitoloji ve
din kökenli bu kabul ve anlat›lar›n ortak
noktas›, yeni bir dönemin baﬂlad›¤›n›
vurgulayan anlamlar taﬂ›malar›d›r. Örne¤in Nevruz, Türklerin Ay Ata’s›n›n yarat›lma günü, baﬂka bir ifadeyle Türk
soyunun var oluﬂ, do¤um günü olarak
kabul edilmektedir. Bu yarat›l›ﬂ söylencesindeki ateﬂ, su, rüzgar ve toprak, ayn› zamanda yenilenmenin de temel faktörleridir. Yine bu gün, dünyan›n ve Hz.
Adem’in Allah yarat›ld›¤› gün olarak kabul edilmektedir. Çünkü do¤al döngü
içinde baﬂka hiç bir zaman dilimi, bu tür
yüce bir yarat›c›l›k etkinli¤e uymamaktad›r. Bu tarih, dünyada bolluk ve bereketin, do¤umun tarihidir. Özetle yenilenme, ancak bahar›n niteli¤i olabilir.
Ayn› ﬂekilde “Türkler aç›s›ndan erkin
yeniden kazan›l›ﬂ günü, Hz. Nuh’un Tufan sonras› karaya ç›kt›¤› gün, Hz. Musa’n›n M›s›r’dan ayr›l›p yeni bir dönemi
baﬂlatt›¤› gün, topra¤›n, ateﬂin temsilcisi Hz. H›z›r ile suyun ve gökyüzünün
temsilcisi ‹lyas’›n birbirlerine kavuﬂtuklar› gün, Hz. H›z›r’›n at›ndan indi¤i gün,
Hz. Ali do¤du¤u, Hz.Fat›ma ile evlendi¤i
ya da halife ilan edildi¤i gün, Hz. Hasan
ve Hüseyin’in do¤um günü vb.” kabuller
de “yeni” bir dönemin baﬂlad›¤›n› ortaya
koymaktad›r.
c. Sosyo-Kültürel Aç›dan Di¤er
Yeni/lenme Yorumlar› ve Nevruz:
‹nsanlar Nevruz’un birleﬂtirici,
mutluluk verici, eﬂitleyici, rahatlat›c› ortam›nda, ortak geçmiﬂ tazelenir, sorunlar çözümlenir, düzen gözden geçirilir,
özetle toplumsal doku yenilenir ve canland›r›l›r, güçlendirilir. Do¤a merkezli
di¤er kutlamalar gibi, Nevruz da, birleﬂ-
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tiricidir ve ayr›mc›l›¤› yok edici güce sahiptir. Sadece yöreyi, ülkeyi de¤il, insanl›¤› birleﬂtirici güce sahiptir. Birey ve
toplum do¤a dönüﬂümleri karﬂ›s›nda
birleﬂir. Farkl› amaçlarla kullan›m›, do¤al de¤il, yap›, anlam ve iﬂlev bozulmas›d›r.
Bütün di¤er geleneksel kutlamalarda oldu¤u gibi, Nevruz ba¤lam›nda,”dans, müzik, sözlü edebiyat(mani,
türkü, bilmece), yemek, giyim kuﬂam,
geleneksel sanatlar gibi” kültürün pek
çok gelene¤i, icra edilir, hat›rlan›r, yaﬂat›l›r, aktar›l›r ve yenilenir. ‹çinde bulunulan toplumun iletiﬂim biçimleri geliﬂtirilir ve yayg›nlaﬂt›r›l›r. Bu kültürel yenilenmedir. Gelenek, yenilenme üzerine
kurulmuﬂtur. E¤lence ve kutlamalar, gelenekler bileﬂkesidir. Bu ortamlarda
(meydan sofras›nda Özbek pilav› yenirken, k›m›z içilirken, horon tepilirken,
harmandal›, gökbörü-cirit oynan›rken,
güreﬂilirken, yumurta tokuﬂtururken,
fal aç›l›rken, mani söylenirken, hediyeleﬂilirken, sohbet edilirken, toklubaﬂ›
bükmesi yenirken, çökertme türküsü
söylenirken, all› yazmalar örtülünürken,
bayraml›klar giyilirken...) birey kimlik
sorunlar›n› çözümler, kültürünü tan›ma,
özümseme olana¤›n› elde eder. Özetle
Türk kimli¤i ve kültürü de, di¤er kutlamalar›n yan›nda Nevruz’da yarat›lmakta ve yaﬂat›lmaktad›r.
Nevruz vb. kutlamalar, sözel kültür
toplumunu en önemli e¤itim ve bilgi
edinme ortamlar›d›r. Bu durum, bireysel
ve toplumsal yenilenme için gerekli altyap›y› yaz›rlar. Örne¤in Uygur, Kazan,
Miﬂer Türkleri, Nevruz’da Ergenekon
Destan›’ndan parçalar seslendirerek ortak geçmiﬂi canland›r›rlar. Bu ortak haf›zan›n yenilenmesidir. Nevruz gibi kutlama törenleri arac›l›¤›yla ortak tarih ve
kültür yaﬂat›l›r, gözden geçirilir ve yenilenir. Türk dünyas›nda çocuklara ve yerleﬂim yerlerine Nevruz ile ilgili adlar verilmesi de ayn› amaca hizmet etmektedir. Bu uygulamayla bir bak›ma Türk
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soyunun ve vatan›n›n gelece¤i, dahas›
yenilenerek canl› tutulmas› sa¤lanmaktad›r.
Sözel ve de eril nitelikli geleneksel
toplumda, Nevruz ve benzeri kutlamalar, kad›nlar için çok daha önemlidir. Bu
ortamlarda kad›nlar, çeﬂitli yöntemlerle
kendilerini ifade etme, ötekilerle iletiﬂim kurma, dost ve arkadaﬂ edinme, en
temelinde kendini oluﬂturma ve gösterme olana¤›n› elde ederler.
Apteslikte bir yi¤it
Aptes al›r o yi¤it
Alsa da olur almasa da
Cennetliktir o yi¤it , diyebilme özgürlü¤üne sahip olur.
Türk insan›, Nevruz’da toplumsallaﬂ›r, kiﬂilik ve kimlik oluﬂumunu sa¤lar, tarihi ve kültürel anlamda derinlik
ve geniﬂlik kazan›p gelece¤e daha güvenle bakmaya baﬂlar. Nevruz gibi etkinlik ortamlar›nda, ben-öteki iliﬂkisini
sa¤l›kl› olarak kurarak, milletini ve ülkesini tan›r, sever ve benimser. Kutlaman›n eﬂitleyici etkisiyle yaln›zl›ktan
kurtulur, canlan›r. Bu, yenilenmedir.
B. Siyasal Aç›dan Yenilenme ve
Nevruz:
Nevruz, mitolojik ve tarihi dönemlerden beri Türk siyasi tarihi aç›s›ndan
da çok önemli bir yere sahiptir. Türklerin Ergenekondan ç›kt›klar›, yani erklerini, ba¤›ms›zl›klar›n› yeniden kazan›p
devlet olduklar› ve dünyaya yay›ld›klar›
gün, Nevruz’dur. Bu siyasal anlamda yeni dönemin, oluﬂumun, kuruluﬂun ve yenilenmenin ifadesidir. Yine, bu gün Yörük Bayram›, Sö¤üt ﬁenlikleri Ertu¤rul
Gazi’yi Anma Günü ad›yla gerçekleﬂtirilen kutlamalarla, bir bak›ma Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun kuruluﬂuna ya da
Anadolu’da Türk birli¤inin yeniden sa¤lanmas›na vurgu yap›lmaktad›r. Ayn› ﬂekilde 21 Mart 1922 y›l›nda Atatürk ve
arkadaﬂlar›n›n da kat›l›m›yla Keçiören’de gerçekleﬂtirilen Nevruz kutlamas›, da¤›lan bir imparatorluktan yepyeni bir Türk devletinin, di¤er bir ifa-
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deyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
kuruluﬂu ortaya koyar gibidir. 1990 sonras›nda yeni Türk devletlerinin ba¤›ms›zl›klar›n› elde ediﬂlerinin (ki buralarda
Nevruz, resmi bayram ve tatildir) ve bölgesel birlikteliklerin do¤uﬂunun sembolü haline gelen Nevruz kutlamalar›,
Türk dünyas›nda yeni bir dönemin baﬂlad›¤›n›n ifadesidir. Nevruz, devletler
ba¤lam›nda Türk birli¤inin yeniden sa¤lanmas›n›n sembolü olarak kabul edilmektedir. Son dönemde siyasetçilerin
Nevruz gibi kutlamalara kat›larak seçmenleriyle görüﬂtükleri, oylar›n› art›rmaya çal›ﬂt›klar› görülmektedir. Bütün
bu örnekler, Nevruz’un Türk siyasi tarihinde, siyasal yeni/lenme olarak kutland›¤›n› kan›tlayacak niteliktedir.
Nevruz, dünya siyaseti ve uluslar
aras› iliﬂkiler aç›s›ndan da önemlidir.
Nevruz’un kutland›¤› 21 Mart, dünyada
Irk Ayr›m› ile Mücadele Günü olarak da
kabul edilmektedir. Bu durum, Nevruz’un ülkeler aras›ndaki bar›ﬂ, huzur
ve hoﬂgörünün tesisi, sürdürülmesi, geliﬂtirilmesi ve kal›c› hale getirilmesi aç›s›ndan ne kadar önemli oldu¤unu da ortaya koymaktad›r.
C. Ekonomik Aç›dan Yenilenme
ve Nevruz:
Türkler aras›nda Nevruz, tarihin
ilk dönemlerinden beri ekonomik yap›da
canlanman›n, yeniden düzenlemenin ve
gözden geçirmenin gerçekleﬂti¤i bir kutlamad›r. Söz konusu yenilenme ve canlanma, hem toplumsal hem de bireysel
olarak gerçekleﬂmektedir. Örne¤in ülkenin ve dolay›s›yla devletin yenilenme dönemi, Mart ay›d›r. Hunlar döneminden
beri Türkler aras›nda hayvan say›mlar›,
arazi taksimleri ve hazinenin gözden geçirilmesi gibi uygulamalar, Nevruz’da
yap›lm›ﬂt›r. Yine Türklerin mali y›lbaﬂ›s›
olarak, 21 Mart (ya da Mart ay›) kabul
edilmiﬂtir. Osmanl›lar da, öncülleri Büyük selçuklu sultan› Melikﬂah’›n haz›rlatt›¤› ve 21 Mart’›n Mali Y›lbaﬂ› oldu¤u
Celali Takvimi’ne göre mali sistemlerini
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yürütmüﬂlerdir. Ayn› uygulama, uzun
süre Türkiye Cumhuriyeti döneminde de
geçerlili¤ini korumuﬂtur.
Göçebe, yar›-göçebe ya da yerleﬂik
olsun, tar›m ve hayvanc›l›kla geçinen
toplumlarda bahar ay›, ekonomik anlamda yenilenmeyi ifade etmektedir.
Hayvansal ve bitkisel anlamda ilk ürünler bu dönemde elde edilir. Bu dönemde
hayvanlar yavrulamaya, dolay›s›yla süt
vermeye, tarla ve bahçelerde de mevsimin ilk mahsulleri toplanmaya, di¤er bir
deyiﬂle bütün k›ﬂ haz›rdan yiyen köylünün durgun ekonomik yap›s› canlanma
baﬂlar. Yeniden üretmeye baﬂlayan köylünün al›m sat›m gücü, k›ﬂ öncesi seviyesine ulaﬂ›r.
Ayn› zamanda Nevruz, eskiden beri, toplu harcaman›n (yeni yiyecekler, giyecekler, araç ve gereçler, yeni yat›r›mlar, yeni evlilik haz›rl›klar›), çok kere de
gere¤inden fazla harcaman›n yap›ld›¤›
bir gündür. Türk kültür tarihinde bu
günde gerçekleﬂtirilen potlaç, ulufe da¤›t›m›, nevruziyyeler, piﬂkeﬂler, meydan
sofralar› ve kurbanlar, Nevruz’un ekonomiyi canland›r›c› iﬂlevini ortaya koymaktad›r.
Yukar›daki gerçekçi belirlemelerin
yan›nda, bu günde her türlü dileklerinin
kabul edilece¤ine inanan insanlar›n parayla ilgili dileklerde de bulunduklar›
görülür. Örne¤in Gaziantep’te, yak›nlara
kadar baz› insanlar, Nevruz öncesi gece
doldurduklar› kaplar›n içindeki suyun
alt›na dönüﬂece¤i ne inan›rlard›. Türk
dünyas›n›n pek çok yerinde insanlar, tabiattaki bolluk ve bereketin yeniden ortaya ç›kmas›ndan yararlanarak, çeﬂitli
dualar ederek ve uygulamalar yaparak
k›sa yoldan zengin olma hayali kurarlar.
Gerçek ya da hayali hangi aç›dan de¤erlendirilirse de¤erlendirilsin, insanlar bu
dönemden itibaren daha fazla para düﬂünmeye baﬂlarlar. Nitekim baharla birlikte insanlar›n harcama isteklerinin
artt›¤› görülmektedir.
D. Sa¤l›k Aç›s›ndan Yenilenme
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ve Nevruz:
“Yetiﬂti mart, kurtuldu kart.”
Nevruz’da bireysel sa¤l›k aç›s›ndan
inanç temelli çeﬂitli uygulamalar gerçekleﬂtirilmektedir. Bunlar›n büyük bir bölümü, ruhsal ve fiziksel olarak ar›nma,
korunma dolay›s›yla yenilenme, yeniden
canl›l›k kazanma, canlanma, dinçleﬂme
uygulamalar›d›r. Bu pratiklerde, daha
çok su, ateﬂ ve bitki kültlerinden etkin
bir ﬂekilde yararlan›lmaktad›r.
Ateﬂin büyülü gücüyle yenilenme:
Nevruz, güneﬂin koç burcuna girerek yenilendi¤i, dünyay› daha fazla ›s›tmaya
baﬂlad›¤› bir günde kutlanmaktad›r. Bu
nedenle, di¤er milletler gibi Türkler de
güneﬂin ve onun dünyadaki temsilcisi
kabul edilen ateﬂin ar›nd›r›c, sa¤alt›c›,
dahas› yenileyici, canland›r›c› gücünden
yararlanmak isterler. “Ateﬂin Tanr› Ülgen’in arma¤an› olmas›, Ergenekon’dan
ç›k›ﬂ›n sembolü olarak ateﬂte k›zd›r›lan
demirin çekiçle dövülmesi, ocaktaki ateﬂin suyla söndürülmemesi, Kuzey Altayl› gelinle damad›n ilk ateﬂlerini çakmak
taﬂ›yla yakmalar›, geleneksel hekimlikte
s›kl›kla kullan›lan da¤lama ve tütsüleme yöntemleri vb.”, ateﬂ kültünün Türkler aras›ndaki önemini ortaya koymaktad›r. Ateﬂ kültü temelinde en s›k kullan›lan rastlanan ar›nma, sa¤alt›m uygulamas›, Göktürkler döneminden beri bilinen, “ateﬂ üzerinden atlama, duman
içinden geçme, tütsüleme(evin veya hayvanlar›n)”dir. Bu uygulamalarla günahlardan, kötülüklerden(kötü ruh, u¤ursuzluk, ﬂans›zl›k, zararl› canl›lardan) ve
hastal›klardan kurtulunulaca¤›na inan›lm›ﬂt›r. Do¤a güneﬂle nas›l bütün s›k›nt›lar›ndan kurtuluyor ve canlan›yorsa, güneﬂin dünyadaki temsilcisi ateﬂ
sayesinde de insano¤lu yenilenece¤ine
inanm›ﬂt›r. Tekirda¤l›lar, bol duman ç›karan ve eski y›l›n sembolü olan bir has›r› yakarlar ve bu grubu toplay›c› bir iﬂleve de sahip olan meydan ateﬂinin üzerinden atlarlar.
Suyun gizemli gücüyle yenilenme:
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Nevruz’da havan›n ›s›nmas›yla birlikte
karlar erimeye, ve sular ço¤almaya, nehirler ve çeﬂmeler daha dolu akmaya,
kuyular dolmaya baﬂlar. Tabiatta her
unsurun bir iyesinin (sahibinin) bulundu¤u kabulü üzerine kurulan yer-su
inanc›yla ilgili motifler de taﬂ›yan pek
çok uygulama, Nevruz’de ar›nma ve sa¤alt›m amac›yla gerçekleﬂtirilir. Türkler,
Nevruz’daki suya,“Zemzem Suyu” diyerek, bir taraftan ‹slamiyet öncesi inançlar›n› devam ettirmiﬂler, di¤er taraftan
da kutsal suyla yenilenmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Kupkuru topra¤a can veren tertemiz, buz gibi Nevruz suyunun, insanlar›
da canland›raca¤›na inan›lm›ﬂt›r. “Akarsuda y›kanma(ﬁebinkarahisar), su üzerinden atlama, kaynak-p›nar suyunda
y›kanma ya da el yüz y›kama, içme(zemzem suyu), hayvan sulama, k›rk dalgadan al›nan suyu evi dört yan›na dökme,
saçma (Trabzon), çad›ra su serpme gibi”
pek çok Nevruz uygulamas›, ar›nma, sa¤alt›m ve dolay›s›yla bireysel yenilenme
amac›na yöneliktir. Son dönemde do¤al
suyun her gün olumlu bir keﬂfedildi¤i de
dikkate al›n›rsa, geleneksel insan›n bu
yöndeki uygulamalar›n› do¤al ve mant›kl› karﬂ›lamak gereklidir. Suyla ilgili
pratikler sadece fiziksel rahats›zl›klardan de¤il, günahlardan, u¤ursuzluklardan, kötülüklerden de ar›nmak için yap›lmaktad›r. Örne¤in, Tunceli ve çevresinde, Nevruz’da erkekler, günahlar›ndan ar›nmak için, al›nlar›na sürdükleri
karalar›, sabah erken su kayna¤›nda temizlerler. Suyun u¤ur getirme ve k›smet
açma iﬂlevlerinin de oldu¤una inan›lm›ﬂt›r. Nitekim, Giresun’daki Mart Bozumu’nda akarsudan al›nan su, u¤ur getirmesi/u¤urlu bir dönemin baﬂlamas›
için evlere serpilmektedir. Ayn› ﬂekilde
genç k›zlar, baﬂta evlilik olmak üzere
pek çok dilek tutup su üzerinden atlarken, niyet çömleklerinden bahtlar›n› çekerken, suyun büyülü gücüne s›¤›nm›ﬂlard›r.
Bitkilerin sihirli gücüyle yenilenme:
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Nevruz, güneﬂ ve yenilenen sular›na yeniden kavuﬂan tabiat›n yeniden yeﬂil örtüsüne bürünmeye baﬂlad›¤› gündür.
Do¤a, Nevruz’da canlan›r ve ba¤r›nda
gizledi¤i bolluk ve bereket tohumlar›n›
yeryüzüne filizlendirir. Nevruz adl› çiçekler/kardelenler, çi¤dem çiçekleri yeniden do¤a anan›n yeﬂil giysisini süslemeye baﬂlarlar. ‹nsano¤lu, yeﬂiller üzerinde
yuvarlanarak, yenilenmenin sembolü
olan Sümelek/Semelek/Semeni’den, yabani otlardan(toklubaﬂ›, kuzu kula¤›,
›s›rgan otu vb.) yapt›klar› yemekleri,
Nevruz-köcö’yü, pilavlar› ve börekleri yiyerek dertlerine ﬂifa bulmaya ve yenilenmeye çal›ﬂ›r. Çocuklar, çi¤dem çiçekleri tak›p yeﬂertmeye çal›ﬂt›klar› kuru
çal›lar› ev ev dolaﬂt›r›p bahar› müjdelerken, insanlar ev saçaklar›na ›s›rgan otlar› asarken (Giresun), hep bitkilerin
ar›nd›r›c›, sa¤alt›c›, bolluk ve bereket
getirici gücünden yararlanmaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. A¤aca ip ba¤lama ya da meyve vermeyen a¤ac› balta ile korkutma
da, do¤adaki yenilenmeyi garanti alt›na
alma çabas›d›r. Bu arada Nevruz’un
Anadolu’da çok kere evliya türbelerinin
bulundu¤u, ormakl›k, su kayna¤›n›n yan›ndaki H›d›rl›k adl› yerlerde kutland›¤›na da dikkat çekilmelidir. Bu, do¤an›n
kuca¤›nda, do¤al olarak, do¤al besinlerle yenilenmedir. Belki de Nevruz’daki
bitki kökenli yenilenme unsurlar›ndan
en önemlisi, Nevruzziyye adl› macunlard›r. K›rk çeﬂit baharattan yap›lan Nevruzziyye adl› macun, güç ve kuvvet vermesi için Nevruz’da hekimbaﬂ› taraf›ndan padiﬂaha sunulurdu. Yine 16. as›rdan beri 21 Mart’a yak›n tarihlerde Manisa’da yap›lan Mesir Macunu Bayram›’na halk›n yo¤un ilgisi de, bitkilerin
gücüyle yenilenmenin önemini ortaya
koymaktad›r. Bu macunlar›n her derde
deva oldu¤u belirtilmektedir.
Nevruz Kapsam›ndaki Di¤er Yenilenme Uygulamalar›:
Boyal› Yumurta: Döllenmenin, canlanman›n, do¤umun, oluﬂumun, dahas›
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yeninin dolay›s›yla da bolluk ve bereketin sembolü olan boyal› yumurtalar Nevruz kutlamalar›nda yer almaktad›r.
ﬁ Harfiyle Baﬂlayan Yedi Yiyece¤in
Bulundu¤u Sofra Haz›rlamak: “ﬁ” harfi,
alfabenin belki de en canland›r›c›, renkli, cilveli ve yenileyici, canland›r›c› harfidir. Bu harf, Türkler aras›nda genellikle, güzeli, iﬂveyi, paray›, cümbüﬂü, e¤lenceyi, do¤ay›, daha yerinde bir deyiﬂle
canlanmay›, yenilenmeyi ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Tacikler aras›nda Nevruz Bayram›’ndaki sofraya “ﬂ” harfi ile baﬂlayan 7
yiyecek ve içecek konulmaktad›r. “ﬁarap, yeniden do¤uﬂu, ﬂir(süt), temizli¤i,
ﬂirini(tatl›), yaﬂama sevincini (bu nedenle olsa gerektir, yeni dönemler tatl› ile
baﬂlar), ﬂakar(ﬂeker), refah›, ﬂarbat(ﬂerbet), serinli¤i, dinlenmeyi, rahatlamay›
(ohhh denilirken canlanma ve yenilenme söz konusudur), ﬂam(mum), s›cakl›¤›, ﬂonal(tarak), kad›n güzelli¤ini“ temsil etmektedir. “Yeniden do¤uﬂ, ar›nma,
yaﬂama sevinci, refah, rahatlama, s›cakl›k ve de kad›n”, yenilenmenin temel unsurlar›d›r.
Sal›ncakta Sal›nmak: Sal›ncakta
sallan›larak, hastal›klardan, kötülüklerden ar›n›laca¤›na, dahas› yeni bir döneme baﬂlan›laca¤›na inan›lmaktad›r. Ayr›ca, genç k›zlar sal›ncakta sallad›klar›
arkadaﬂlar›n›, sevdi¤ini söylemeden b›rakmamalar› ise, yeni bir evlili¤e iﬂaret
etmektedir.
Temizlenmek ve Temizlik Yapmak:
Nevruz arifesinde ve kutlamalr s›ras›nda ateﬂ, su ya da dumanla ar›nmakla,
temizlenmekle ve yap›lan temizlikle(evin, eﬂyalar›n, giysilerin) yeni bir döneme baﬂland›¤›na vurgu yap›lmaktad›r.
Yenilenme için, öncelikle fiziksel ve ruhsal ar›nma, temizlenme ﬂartt›r. ‹nsan,
yenilenmeyi öncelikle temizlenme, ar›nma olarak alg›lamaktad›r. Örne¤in Gagavuzlar, “Mart içeri, pire d›ﬂar›, diyerek
evlerini temizlerler. Her türlü temizlik
ve ar›nma(bedensel, mekansal, eﬂya), eskinin, eskimiﬂin, kötünün, kötülü¤ün,
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kötü ruhlar›n kovulmas›n›, kirlenmiﬂli¤in, günahkarl›¤›n giderilmesini ve yeninin kutlanarak karﬂ›lanmas›n›, dahas›
eskinin yok edilerek yeninin geçerli k›l›nmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu temizlik s›ras›nda eski has›rlar yak›l›r, eski elbiseler at›l›r, eski çömlekler evin duvarlar›na at›larak k›r›l›r. Bu bir aç›dan kötülüklerin, hastal›klar›n, u¤ursuzlar›n, eskinin kovulmas›d›r, gerçekte ise yeni elbise, yeni kap ve yeni has›rlarla yenilemek, yenilenmektir.
Bayraml›klar›n Giyilmesi: Türkler,
Nevruz kutlamalar› s›ras›nda, yeni döneme baﬂlaman›n gere¤i olarak, en güzel ve yeni elbiselerini giyerler. ‹letiﬂim
aç›s›ndan bayraml›klar›n giyilmesi, o
toplumda özel bir günün, dolay›s›yla yeni bir durumun varl›¤›n›n iﬂareti say›lmaktad›r.
E¤lenceler: Nevruz kutlamalar›n›
oluﬂturan dans, müzik, yar›ﬂma ve
oyun(at yar›ﬂlar›, güreﬂ, cirit, Gökbörü,
Yaﬂ›l Yaprag, G›z›l Gül, Benövﬂe, Alaylar, Menevﬂe Mendilin Düﬂe), sohbet ve
gezintiler, bireyi ve toplulu¤u heyecanland›rmakta ve canland›rmaktad›r. Sadece geleneksel de¤il, modern insan için
de, müzi¤in, dans›n ve oyunun önemi
büyüktür. Bunlar, yenilenme için gerekli
altyap›y› haz›rlamaktad›r. Yüzlerce kiﬂi,
kol kola girip horon teperken kemençenin na¤meleriyle kendinden geçerler. Yenilenme hissi, grubun tamam›na yay›l›r.
‹nsanlar, gündelik yaﬂamlar›nda hiç olmad›klar› kadar canl›d›rlar. Yine, klasik
Türk müzi¤inin en iﬂlek, canl› birleﬂik
makamlar› aras›nda, Nevruz-buselik/
hicaz/ bayati’nin bulunmas› rastlant› olmasa gerektir. Nevruz, özünde bir e¤lencedir. Do¤a, gerçekte oldukça neﬂeli ve
e¤lencelidir. E¤lence, zorunluluklardan,
ba¤›ml›l›klardan, k›s›tlamalardan, s›n›rlamalardan kurtulundu¤unda ortaya ç›kar. Böyle bir durum da, bireyin ve toplumun yenilenmesine neden olur. “Uygarl›k için boﬂ zaman ve e¤lence ﬂartt›r”.
E¤lencesiz bir dünya çok s›k›c› olurdu.
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Kültürün büyük bölümü, e¤lence ortam›nda ve e¤lence olarak yarat›lmaktad›r. ‹ﬂ yaﬂam›, san›ld›¤›ndan daha verimsiz ve renksizdir. Buna karﬂ›l›k, iﬂ
yaﬂam›n›n en karl› ve de ciddi alanlar›n›, gayri-ciddi olarak nitelenen e¤lencelerin oluﬂturmas›, dikkat çekici bir çeliﬂkidir. Yine, so dönemde iﬂ yaﬂam›nda verimlilik ve baﬂar› elde etmek için “iﬂi e¤lenceye dönüﬂtürün” ö¤ütleri, daha s›k
duyulmaktad›r. Bu geliﬂmeler, e¤lencenin yarat›c›l›ktaki iﬂlevinin yeniden keﬂfedilmeye baﬂland›¤›n› ortaya koymaktad›r. E¤lenceyi iﬂten ay›ran insan o¤lunun, yaﬂam›n› yeniden birleﬂtirme, bütünleﬂtirme çabas›d›r. Nevruz da di¤er
kutlama ve e¤lenceler gibi, çokanlaml›
ve çokiﬂlevlidir(E¤lence hk. bkz. Özdemir 2005). Bu aç›dan Nevruz, Türk toplumunun toplu yenilenme faaliyeti ya da
do¤al yenilenmenin insani dünyada,
kültürel yarat›larla sembolleﬂtirilerek
taklit edilmesidir. Nevruz türünden kutlamalar, bireyi ve dolay›s›yla toplumu
yenilenmek, dahas› her türlü özgün kültürel ürünü ortaya koymak için güdüler
ve teﬂvik eder. Bu güdünün tatmin edilmesi, yeni yarat›n›n ortaya konulmas›
demektir. Nevruz’da kültür aktörleri,
ürünlerini birbirlerinden de etkilenerek
yarat›rlar ve sunarlar. Kutlaman›n elveriﬂli ortam›nda, kültür yaratma iste¤i,
bir bireyden di¤erine geçerek kat›l›mc›lar›n tümüne yay›l›r. ‹lk bak›ﬂta yüzlerce insan, ilk önce sanki tek baﬂlar›na horon tepiyormuﬂ gibi alg›lan›r. Gerçekte
ise, her kiﬂi farkl›, özgün kendi dans›n›
sergilemektedir. E¤lence ortamlar›nda
insanlar, yaﬂamlar›n›n di¤er hiçbir alan›nda olmad›¤› kadar aktif, canl›, uyumlu ve yarat›c›d›rlar. Bu ortamlarda kendi yeteneklerini farketme, gösterme ve
geliﬂtirme olana¤›n› bulur. Bu bireysel
ve dolay›s›yla toplumsal yenilenmedir.
E¤lencede yaﬂam›n s›radanl›¤›, tekdüzeli¤i ortadan kalkar. Bu de¤iﬂimdir, yenilenmedir. Sonuçta e¤lence, ay›rma, tükenme ya da tüketme de¤il, birleﬂtirme
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ve yaratma, canlanma ve yenilenme ortam›d›r. Türk insan› ve Türk toplumu,
Nevruz sayesinde yenilenerek, dinamik
bir yap›ya sahip olmaktad›r.
Fallar: Nevruz’da aç›lan fallar, yak›n gelecekle ilgili de¤iﬂmeleri ve dahas›
yenilikleri içerdiklerinden dolay› ilginçtir. De¤iﬂmezlik, içeren falc› aç kal›r.
“Baca Fal›, Tasla Ev Dinleme, Dü¤üm
Fal›, Yiyecek Fallar›, Baht Çömle¤i, biri
sefa, di¤eri cefan›n sembolü olarak fasulye ve m›s›r ekme, Gök gürlemesine
bakarak gelen y›lla ilgili yorumlar yapma vb.”, Nevruz’da özellikle kad›nlar›n
gerçekleﬂtirdikleri uygulamalard›r. Fal
anlatan da, dinleyen de en aktiftir. Birey
fal sonunda, bir yenilenme yan›lsamas›na kendini kapt›rmaktad›r. Benzer de¤erlendirmeler, tuzlu kete(çörek) yenilmesi sonras› görülen rüyalar›n yorumlanmas›nda da geçerlidir.
K›smet Açma: Köy ve kasabalarda,
Nevruz, genellikle suyun baﬂ›nda kilit
açma, dü¤üm çözme vb. pratiklerle k›smetlerin aç›ld›¤› ya da k›smetlerle karﬂ›laﬂ›ld›¤› önemli f›rsatlardand›r. Çok kere, ak›llar bu dönemde devreden ç›kar,
gönül kuﬂu bu günlerde uçar. Dolay›s›yla Nevruz’da, genç k›z ve erkeklerin birbirlerini görerek, birbirleriyle bak›ﬂarak, görüﬂerek, söyleﬂerek, sözleﬂerek,
manilerle at›ﬂarak yeni ailelerinin temellerini att›klar› görülür. Hatta pek
çok yörede Nevruz’da kesilen sözün hay›rl› olaca¤›na inan›lmaktad›r. Yeni ailelerle, toplum yenilenmektedir.
Topra¤a Bir ﬁey Gömme: Nevruz’da
insanlar s›k›nt›, üzüntü ve dertlerini,
“tuz, kömür” gibi yerden bitmeyen maddelerle sembolleﬂtirerek topra¤a gömerek ar›nmaya ve dolay›s›yla yenilenmeye çal›ﬂ›rlar.
Evliya Türbesi ve Kabrinin Ziyaret
Edilmesi: Bu dönemde, kutlaman›n yap›ld›¤› h›d›rl›ktaki evliya türbe ve kabirleri ziyaret edilir. Ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluﬂturdu¤u bu ziyaretçiler, iki rekat
namaz k›l›p, dua ettikten sonra, çeﬂitli
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uygulamalarla (a¤aca bez ba¤lama, kurban adama, mum yakma vb.) gelecekteki kendi ve yak›nlar›yla ilgili dileklerde
bulunurlar. Kad›nlar›n, “evlenme, erkek
çocuk sahip olma” gibi genelde eril içerikli dilekler için, yine genelde erkek evliya mezarlar›n›n ziyaret edilmesi dikkat çekmektedir. Bütün bu dilek uygulamalar›, yeni bir yaﬂama baﬂlama amac›na yöneliktir.
Yemek ve ‹çmek: Nevruz ve benzeri
kutlamalarda zengin sofralar›n kurulmas›na katk›da bulunmak ya da sofra
kurmak, servetinin zekat›n› vermek, bir
bak›ma varl›¤›n paylaﬂ›larak devam›n›
ve yenilenmesini sa¤lamaya yöneliktir.
Di¤er yandan ortak tarihi ve kültürel
miras bu sofralarda canland›r›lmaktad›r. Örne¤in Trabzon’daki Nevruz gününde, sofralar› “çevrilen kuzular, tavuk
dolmalar, yalanc› dolmalar, un helvalar›,
hamsi bu¤ulama” süsler. Genç k›z ve erkeklerin haz›rlad›¤› bu sofralarda özellikle yaﬂl›lar, yaﬂamlar›na yeni y›llar ekleyip horon teperler.
Sonuç:
Türk toplumunun do¤al bir nedenden hareketle, kendi kültürel gelenekleriyle, uygulama ve unsurlar›yla oluﬂturdu¤u ve bezedi¤i Nevruz, sonuçta sosyal,
siyasal, ekonomik, bireysel ya da toplumsal aç›dan tam bir yenilenme etkinli¤i, kutlamas›d›r.
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