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Özet 

Maslenitsa, ba�ta Ruslar olmak üzere Slavyen halklar tarafından her yıl 
3-9 Mart günleri arasında kutlanan bir bayramın adıdır. 

“Ya�lı Bayram” / “Ya� Bayramı” anlamlarına gelen ve Halk Bayramı 
olarak kutlanan Maslenitsa’nın temelinde Ruslar’ın Hristiyanlık öncesinde 
do�ayla (kı�ın u�urlanı�ı ve baharın geli�iyle ilgili) ya�ayı� ve inanı�ları yatar.  

Maslenitsa, hem kutlanı� sebebi, hem de kutlama biçimiyle Türk 
dünyasında kutlanan Nevruz’la büyük benzerlikler gösterir.  

Bu makalede önce “Maslenitsa” sözcü�ü ve “Maslenitsa Bayramı” 
hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmi�; sonra da söz konusu bayramın “Nevruz 
Bayramı”yla benzerlikleri üzerinde durulmu�tur. 

Anahtar Sözcükler: Maslenitsa, Ya�lı Bayram / Ya� Bayramı, Rus, 
Slavyen halklar, Nevruz, Türk dünyası 

 

Abstract 

Maslenitsya is the name of holiday which is celebrated yearly by Slavic 
Nations including Russian people from March 3-9. 

Maslenitsya means “Oiled Holiday” and the basis of the  Maslenitsya 
which is celebrated as a holiday - is the Russian peoples’ mode of life before 
Christianity - harmony with nature and belief. 

There are many similarities between Maslenitsya and Nevruz in reason 
and type of celebration in Turkic people. 

This article includes detailed information about the word “ Maslenitsya” 
and about this holiday  as well as some about the similarities between Maslenitsya 
and Nevruz. 

Key Words: Maslenitsya, Oiled Holiday, Russian people, Slavic 
Nations, Nevruz, the Turkic civilisation. 
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Ø. Giri�:  

Ait oldu�u aile, toplum ve milletle birlikte aynı ortamı payla�an insano�lu, içinde 
ya�adı�ı do�ayla da sıkı ve sürekli bir ili�ki içinde bulunur. Nitekim insan ya�amının en 
vazgeçilmezi olan do�a, kimi zaman onun kaygılarının ve sıkıntılarının; kimi zaman 
beklentilerinin; kimi zaman da mutlulu�unun kayna�ı olur. Bu sebeple de insano�lu do�a 
olayları, mevsimler ve bunların kendi ya�amı üzerindeki etkileriyle ilgili olarak tarihin her 
döneminde (zamanla dinî ve millî özellik de ta�ıyan) “kar�ılama”, “u�urlama” “anma”, 
“kutlama”… günleri ve törenleri düzenlemi�tir.  

Düzenlenen e�lenceler, merasimler ise, bir seri gizli fonksiyonların tatminine 
yönelmi�tir. �lk olarak bu merasimler, cemiyetin da�ılmı� hâlde ya�ayan üyelerini belli 
zamanlarda bir araya toplamak, ortak bir faaliyete yöneltmek fonksiyonuna sahiptir. 
Böylece merasimler, ortak bir gaye yaratarak bunun etrafında birli�i sa�lamaktadır. �kinci 
olarak bu merasimler, hissî gerilim ve baskının, bereketin, verimin kaçmasıyla birle�erek 
meydana getirebilece�i kötü etkileri kontrol altına almak fonksiyonunu görürler. 
Merasimlere, e�lencelere katılanlar böylece, tabiat kuvvetlerini de kendi kontrolleri altına 
alabilecekleri inancını peki�tirirler. Böylece merasimler, çaresizliklerin de bir ilacı olma 
durumundadır. Merasimler, gerilimin yönetilmesi konusunda bir di�er unsurun kayna�ıdır. 
Bunlar cemaat üyelerinin gerçek hayatta belli bir süre için de olsa uzakla�malarını 
sa�lamaktadır. E�lenceler, törenler sırasında günlük endi�eler unutulmakta, mistik bir hava 
içinde fertler kendilerinden geçmektedirler. Burada önemli bir nokta, bu gizli 
fonksiyonların hiç birinin cemaat üyeleri tarafından fark edilmemesidir (Nirun-Özönder, 
1990, 260-261). 

 

1. Maslenitsa 

1.1. Maslenitsa (�����	
�a) Sözcü�ünün Kökü ve Anlamı: 

Maslenitsa kavram i�aretinin kökü hakkında iki farklı görü� bulunmaktadır: 

a). Maslenitsa kavram i�areti ya� anlamına gelen maslo kelimesinden 
türetilmi�tir. Nitekim sözcük maslennaya (ya�lı) sıfatına /–itsa/ ekinin getirilmesi ile 
ortaya çıkmı�tır (�anskiy-�vano- �anskaya,1971: 257). 

b). Maslenitsa kavram i�aretinin ya� anlamına gelen maslo sözcü�üyle hiçbir 
ilgisi yoktur. Söz konusu kavram i�areti güne� anlamına gelen solntse sözcü�üne 
Arapça’da yer ve zaman bildiren /ma/ öntakısının eklenmesiyle olu�turulmu�tur 
(http://sirag7.narod.ru/NNV/lecturesNNV/K05.htm).  

Maslenitsa kavram i�aretinin kökünün Rusça ����o / masla (ya�) sözcü�üne 
dayandırılması daha do�ru olandır. Zira kutlamalara katılanlar arasında tarafımızdan 
yapılan görü�melerde de sözcü�ün maslennaya ����o / masla (ya�) ve maslennaya ya�lı 
kavram i�aretleriyle ili�kilendirilip “Ya�lı Bayram / Ya� Bayramı” anlamlarında i�lek bir 
�ekilde kullanıldı�ı tespit edildi. Ancak sözcü�ün kökeninin ya�la ilgili olması kutlamaların 
vazgeçilmez sembollerinden biri olan güne�’in de�erini hiçbir �ekilde azaltmaz. Bu 
bayrama Ya�lı Bayram / Ya� Bayramı denmesinin temelinde ise, hem ya�ın bolluk ve 
bereketin sembolü olarak görülüp kutsal sayılması hem de kutlama süresince (daha sonra 
ba�layacak Büyük Oruç’ta yenilip içilmesi yasak olan) ya�, süt, peynir, kaymak ve bunlarla 
yapılan akıtma (krep), pasta, (etsiz) börek vb. fazlaca tüketilmesi yatar.  
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“Verimlilik Tanrısı Veles”le de ilgili olan Maslenitsa, kı� mevsiminin bitip 
güne�in yüzünü göstermesi, yava� yava� baharın gelmesi, baharla birlikte her �eyin 
yenilenmesi, canlanması sebebiyle kutlanır. “Halk Bayramı” da denilen bu bayrama, 
Hristiyanlı�ın Slavyen Halklar arasında kabul edilmesinden sonra, farklı bir kimlik 
kazandırılmı� ve Hristiyanlık’la ve Hz. �sa’nın yeniden do�u�uyla irtibatlandırılmı�tır.  

Maslenitsa’yı Hz. �sa ve Hristiyanlık’la irtibatlandıranlar, “ya�”ın “su”dan sonra 
vaftiz törenlerinin vazgeçilmez ögesi oldu�unu, yeni do�anların ömürlerinin sa�lık, bolluk 
ve mutluluk içinde geçmesi için vücutlarının tamamına ya� sürüldü�ünü; hastaların 
iyile�tirilmek için din adamları (piskopos veya rahipler) tarafından “kutsanmı� ya�lar”la 
ya�landı�ını; ölenlerin öbür dünyalarının parlak olması için yüzlerine “kutsanmı� ya�” 
sürüldü�ünü… bu sebeple de ya�ın do�umdan ölüme Hristiyan dünyası için öneminin 
tartı�ılamayaca�ını belirtmektedirler.  

Gerçekte Hristiyanlık’la hiçbir ilgisi bulunmayan Maslenitsa, Slavyen Halklar’ın 
özellikle de Ruslar’ın Hristiyanlık öncesinde do�ayla (kı�ın u�urlanı�ı ve baharın 
geli�iyle ilgili / kötülüklerin kovulup iyiliklerin davet edilmesiyle) ilgili ya�ayı� ve 
inanı�ının ürünüdür. 

Konuyla ilgili ara�tırma ve inceleme yapan bilim adamları da hem Maslenitsa’nın 
hem de bu kapsamda kutlanan di�er bayramların Hristiyanlık’la ilgisinin bulunmadı�ını, bu 
bayramların güne� takvimiyle ili�kili oldu�unu ifade etmektedirler (Propp, 2000, 17). 

1.2. Maslenitsa Bayramı’nın Kutlanma Zamanı: 

Maslenitsa, Ortodokslar’ın Büyük Oruçlar’ı öncesinde, Paskalya’ya 7 hafta kala, 
3-9 Mart günleri arasında kutlanır ve her zaman pazartesi günü ba�lar.  

Maslenitsa’nın 3-9 Mart tarihleri arasında kutlanıyor olmasının Nevruz’un Türk 
dünyasının birçok bölgesinde eski hesaba göre martın dokuzunda kutlanmasıyla ve “Mart 
Dokuzu Bayramı” �eklinde adlandırılmasıyla yakın ilgisi vardır. 

1.3. Maslenitsa Bayramı Kutlamaları Çerçevesinde Yapılanlar: 

1.3.1. Maslenitsa Bayramı Öncesinde Yapılanlar:  

Uzun ve çetin geçen kı� mevsimi yüzünden bunalan, ya�amları sıradanla�an 
Ruslar, Maslenitsa’ya birkaç gün (bir hafta) kala ola�anüstü bir hazırlık, gayret ve heyecan 
içinde görülürler. So�ukların tesirini yitirmeye; havaların yava� yava� ısınmaya yüz tuttu�u 
bugünlerde Ruslar’ın ya�adı�ı ortamla ve do�ayla ilgisi de artmaya ba�lar. Onlara farklı 
milletlerden ve inanı�lardan olmalarına ra�men uzun yıllar bir arada ya�ayan kom�uları da 
e�lik ederler. 

Rusya’da, Kırgızistan’da, Kazakistan’da, Özbekistan’da ve Azerbaycan’da farklı 
yıllarda konuyla ilgili tarafımızdan gerçekle�tirilen ara�tırma ve incelemelerde kı�ın 
çilesini, sıkıntılarını unutturaca�ına, her türlü iyili�i ve güzelli�i beraberinde getirece�ine 
inanılan bayram öncesinde genelde �unların yapıldı�ı tespit edilmi�tir: 

1. Çevre temizli�i yapılarak evlerin, bahçelerin, parkların, cadde ve sokakların 
sürekli temiz kalmasına dikkat edilir. 

2. Evlerin içleri ve dı�ları badanalanıp boyanır. Atılacak eski e�yalar atılır; 
yenilenecekler yenilenir; tamir gerektirenler ise, tamir edilir. 
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3. Evlerin bahçelerinde, caddelerde, sokaklarda ve parklarda bulunan a�açların 
bakımı yapılır; çiçeklerin toprakları de�i�tirilir.  

4. Mezarlıklara gidilerek mezarların bakımı, onarımı yapılır; üzerlerine veya 
etraflarına bahçe çiçekleri / bitkileri dikilir:1 

 

5. Kutlamaların gerçekle�tirilece�i alanlar görkemli bir �ekilde süslenip, donatılıp, 
ı�ıklandırılıp panayır yerine dönü�türülür. 

6. Hayvanların boynuzlarına veya boyunlarına canlılı�ın, dirili�in, sa�lı�ın ve 
sa�lamlı�ın sembolü olarak görülen “kırmızı renkli” özel olarak hazırlanmı� objeler (örme 
yularlar, boncuklar, halkalar, kurdeleler…) ba�lanır. Söz konusu objeler Maslenitsa 
süresince çıkartılmaz. 

7. Kutlamalar e�er kapalı mekânlarda yapılacaksa buralar da en az birkaç gün 
öncesinden Maslenisa’nın ruhunu yansıtan objeler ve materyallerle donatılıp kutlamalara 
uygun hâle getirilir. 

8. Maslenitsa’dan önceki dönem genelde evlenme dönemi olarak bilinir. 
Evlenecek gençler / kimseler evliliklerini Maslenitsa öncesinde yaparlar. Yeni evlenen 
çiftler Maslenitsa’da âdeta “çifte bayram” ya�arlar. 

9. Maslenitsa için özel kıyafetler alınır veya dikilir. 

10. Kı�ın a�ır geçti�i ve ula�ımın atlı kızaklarla yapıldı�ı bölgelerde Maslenitsa 
sırasında atlı kızak yarı�ları yapılır. Maslenitsa öncesinde bu ve di�er yarı�lar / yarı�malar 
için hazırlıklar yapılır.  

11. Maslenitsa, �arkıların söylenip, müzik aletlerinin çalınıp, dansın ve e�lencenin 
doru�a ula�tı�ı bir bayramdır. Bu sebeple de Maslenitsa öncesinde ekipler, korolar kurulur 
ve bu ekiplerde korolarda görev alanlar bir dinî ayine hazırlanır gibi hazırlık yaparlar. Aynı 

                                                 
1 Makale içinde yer alan foto�raflar Dr. Cengiz ALYILMAZ Ar�ivi’nden; Maslenitsa ve Nevruz’la ilgili görsel 
sitelerden alınmı�tır. Ar�ivinden ve de�erli bilgilerinden yararlandı�ım meslekta�ım Dr. Cengiz ALYILMAZ’a ve 
Kırgızistan’daki ara�tırmalarım sırasında yardımlarını gördü�üm Uz. Nurdin USEEV’e te�ekkür ederim. 
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ekip içinde görev icra edecek veya yarı�acak olanlar için Maslenitsa öncesindeki her gün 
ciddî bir hazırlık dönemi niteli�i ta�ır. 

12. Bayram süresince et yemek yasak oldu�undan Maslenitsa öncesindeki hafta 
bolca et ve etli ürünler tüketilir. Et tüketiminin en fazla oldu�u gün ise, Maslenitsa’dan bir 
önceki gün olan Pazar günüdür. Anılan güne bu sebeple “Et Pazarı” adı verilir.  

13. Bayrama adını verecek olan “kukla”nın yapımı için gerekli malzemeler alınıp 
bir tarafa konulur.  

14. Maslenitsa, co�kusunu yansıtan davetiyeler, afi�ler ve kartpostallar hazırlanır. 
Bunların üzerlerinde genellikle “güne�” ve “blini” resim ve �ekilleri yer alır.  

1.3.2. Maslenitsa Bayramı Sırasında Yapılanlar: 

Maslenitsa Bayramı, 3-9 Mart günleri arasında bir haftalık süreyle kutlanır. 
Kutlamaların yapıldı�ı her günün ayrı bir adı vardır. Bu ad o gün içinde yapılması gereken 
gelenek ve törenlerle ilgili bir kavram i�aretinden (sözcük veya sözcük grubundan) olu�ur.  

1. I. Gün (3 Mart Pazartesi): Bayramın ilk günü “Kar�ılama” olarak adlandırılır. 
Bugünde akrabalar, e� dost, konu kom�u birbirlerini ziyaret eder; bayramla�ır; yenilen 
“blini”ler (krepler / akıtmalar), içilen �araplar e�li�inde bayram süresince yapacakları 
etkinlikleri konu�urlar.  

Maslenitsa Bayramı’nın en vazgeçilmez ögesi hiç ku�kusuz ki, “güne�”i, “yeniden 
do�u�”u, “bolluk ve bereket”i sembolize eden “blini”dir: 

 

Blini taze, sıcak, yuvarlak ve sapsarı oldu�undan “güne�”in temsilcisi olarak kabul 
edilip bayramın ilk günü bolca yapılarak ba�ta yoksullar olmak üzere konuya kom�uya 
da�ıtılır.  

Bayramın I. gününü ayrıca adına “maslenitsa” denilen bir kukla yapılır. �çi 
samanla doldurulan kuklanın, üzerine renkli kıyafetler giydirilir ve ba� kısmının da güne�e 
benzemesine özen gösterilir: 
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2. II. Gün (4 Mart Salı): Bayramın ikinci günü erkeklerin kızlara; kızların da 
erkeklere kendilerini be�endirmeye çalı�tıkları çok özel bir gündür. Oyun, e�lence ve 
yarı�ların ba�ladı�ı bugünde erkekler kızları kızaklarla kaymaya ve blini ziyafetine davet 
ederler. Erkekler kadar olmasa da kızlar da kar�ı cinslerini etkilemek için gayret gösterir; 
onları çe�itli oyunlar oynamaya ve dans etmeye ça�ırırlar. Bugüne “oyun”, “cilve”, 
“cilvele�me” adları verilir. Önceki yıllarda evlenmek isteyen gençlerin birbirlerini 
görmeleri için en önemli gün ve fırsat olarak nitelendirilen II. Gün (Salı) günümüzde bile 
sonu evlili�e giden birçok ili�kiye olanak sa�lamaktadır.  

Düzenlenen tören alanlarında erkekler kızlara ve rakiplerine korkusuz, güçlü, 
sa�lıklı, cesur olduklarını ispat etmek için ba�larından a�a�ı buz gibi sular dökerler veya 
buz gibi so�uk sulara girerler. 

Bugün ayrıca at arabalarıyla, kızaklarla geziler de yapılır. At arabalarına, kızaklara 
binen erkekler, kadınlar, çocuklar oturdukları yerlerin (köylerin, mahallelerin) etrafını 
dairesel biçimde dolanırlar. Halk inancına göre bu dairesel geziler güne�i tazim etme, ona 
saygı gösterme amacını ta�ımaktadır (Lipinskaya, 1989, 122). 

3. III. Gün (5 Mart Çar�amba): Bayramın üçüncü günü “tatlı günü”, “a�zının tadını 
bilenler günü”, “damatlar günü” olarak adlandırılır. Temelinde kaynanalarla damatlar 
arasındaki kırgınlıkların, dargınlıkların kaldırması; sevginin, saygının peki�tirilmesi 
dü�üncesinin yattı�ı bu günde kaynanalar blini hazırlayıp damatlarını davet ederler. Bugün 
oynanan oyunlarda da kaynana-damat ili�kileri ön planda tutulur. 

4. IV. Gün (6 Mart Per�embe): Per�embe, bayram nimetlerinin sofralarda en bol 
�ekilde yer aldı�ı, cömertlikte herkesin birbiriyle yarı�tı�ı, her �eyin öncekinden en az 
birkaç kat fazla tüketildi�i, sevincin, ne�enin, e�lencenin âdeta dorukta ya�andı�ı gündür. 
Bu yüzden de bayramın IV. gününe “sefahat” adı verilmektedir. 

Bayramın IV. günü saflı�ın ve temizli�in, sevginin ve ne�enin, iyili�in ve 
güzelli�in, aydınlık gelece�in sembolü olarak kabul edilen çocuklar da sahnede yerlerini 
alırlar. Aileler çocuklarının giyimlerine ku�amlarına bir ba�ka özen gösterir; onlara en 
güzel, en canlı renklerden olu�an kıyafetlerini giydirirler. Son derece güzel giysiler içindeki 
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çocuklar da bayramın ve günün anlamına uygun �arkılar söyleyip ellerinde güne�i temsil 
eden kuklalar ta�ıyarak hem törenlerin ba� kahramanı / gözdeleri olduklarını gösterirler 
hem de bu gelene�in gelece�e ta�ınmasında önemli rol oynarlar. 

5. V. Gün (7 Mart Cuma): Maslenitsa’nın be�inci günü, Çar�amba gününün bir 
rövan�ı gibidir; nitekim ”kaynanalar günü” olarak kutlanmaktadır. Bugün damatlar taze 
bliniler yapar; birbirinden güzel içkiler hazırlar; masaları en güzel �ekilde donatıp 
kaynanalarına verdikleri de�eri göstermeye çalı�ırlar.  

6. VI. Gün (8 Mart Cumartesi): Bayramın altıncı günü “görümceler günü” olarak 
kutlanmaktadır. Bugün evin gelini evlerine davet ettikleri görümcelerine (e�inin kız 
karde�ine / karde�lerine) “kocasına sadık bir e�; yuvasına ba�lı, ba�arılı, becerikli bir ev 
hanımı” oldu�unu göstermenin / ispat etmenin gayreti içinde olur. Görümcelerinin 
takdirini, sempatisini kazanmak isteyen gelinler bugün görücüye çıkıyormu�çasına en güzel 
kıyafetlerini giymeyi de ihmal etmezler. Gün, gelinlerin görümcelerine hediyeler 
vermeleriyle sona erer.  

7. VII. Gün (9 Mart Pazar): Maslenitsa’nın son günü sevincin ve üzüntünün 
birlikte ya�andı�ı bir gündür. �nsanların hem bayram öncesinde hem de bayram süresince 
aralarında ortaya çıkan dargınlıklar, kırgınlıklar yüzünden birbirlerinden özür diledikleri, 
gönüllerini aldıkları bugün “özür günü”, “ba�ı�lama günü” ve “u�urlama günü” olarak 
adlandırılmaktadır. U�urlama gününde: 

a) Ormandan yeni yapraklanmı� bir a�aç dalı kesilip getirilir. Söz konusu a�aç dalı 
ev ev dola�tırılır. Sonra bu a�aç dalı kutlama alanına do�ru yola çıkarılır. �nsanlardan biri 
ye�il elbise giyip ba�ına çiçeklerden yapılmı� taç koyar; elinde süslenmi� a�aç dalıyla 
gösterinin en önünde yer alır. Kar�ı taraftan ise beyaz elbise giymi�, elinde kuru a�aç 
ta�ıyan biri yola kar serpe serpe gelir. Her iki taraf birbirine saldırır... Mücadelenin sonunda 
ye�il elbiseliler (yani bahar) beyaz elbiselileri (yani kı�ı) yener (Abbaslı, 2007, 24-29). 

b) Bayram süresince elden ele dola�an; kı�ın ve geride kalan yılın sembolü olan 
samandan yapılmı� kukla (“maslenitsa”) yakılır; külleri toplanıp bereket getirmesi için 
tarlalara serpilir. Kuklanın hem yanı�ı hem de küllerinin tarlalara serpili�i sırasında 
Tanrı’ya bir sonraki yılın bolluk ve bereketli geçmesi için dua edilir. 
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“Maslenitsa” adlı kuklanın yakılı�ı sırasında bazen “�aman” kılı�ına giren 
kimselerin ate�in etrafında dönüp elindeki �aman davulunu çalarak kötü ruhları kovmaya 
çalı�tıkları görülür: 

 

c) Kutlamalar için kurulmu� / olu�turulmu� alanlarda büyük bir ate� yakılır; hem 
bayramdan kalan atıklar, hem de bir sonraki yıl gerekli olmayaca�ı dü�ünülen e�yalar 
yakılan ate�lere atılır. Yanan �eyler tamamen tutu�tuktan sonra etrafında oyunlar oynanıp, 
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�arkılar söylenir. Ate�in seviyesi normale döndükten sonra da dilek dilenip üzerinden 
atlanır: 

 

Kı�ın a�ır geçti�i bölgelerde, karların, buzların bir an önce erimesi 
arzulandı�ından ate�ler sembolik olarak bir buz kütlesinin, kar kütlesinin veya kardan 
adamın etrafında yakılır.  

ç) Mezarlıklar ve toplumun önde gelenlerine ait mezarlar ziyaret edilir. 

d) Son bir kez daha konu kom�u ve yakınlar ziyaret edilip özür dilenip gönülleri 
alınır. 

e) Ailenin en büyü�ünün evinde toplanıp bir sonraki yıl için iyi dileklerde 
bulunulur. 

Maslenitsa bayramı bugün gelinen noktada yalnız Ruslar ve di�er Slavyen halklar 
tarafından de�il; onlarla sıkı ili�ki içinde bulunan Türk boyları (ba�ta Tatarlar ve 
Gagavuzlar olmak üzere) tarafından da aynı tarihte aynı co�ku ve heyecanla kutlanmaktadır 
(Tere�enko, 1999, 299). 

 

2. Nevruz 
2.1. Nevruz Sözcü�ünün Kökü ve Anlamı: 

Aslı Farsça olan ve ”yeni gün” anlamına gelen “nevruz < nev: yeni + rûz: gün)” 
kavram i�areti, baharın geli�iyle ilgili Türk dünyasında kutlanan bir bayramın adı olarak da 
bin yıla yakın bir süredir Türkçe’nin kullanım alanında, yazılı kaynaklarında (Divan ü 
Lügati’t-Türk’te) yer alır. Söz konusu kavram i�areti Türk lehçe, �ive ve a�ızlarında küçük 
fonetik de�i�ikliklerle �öyle geçmektedir: 
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Azerbaycan Türkçesi: novruz / nôruz / noyruz / nuhruz; Ba�kurt Türkçesi: nauruz; 
Batı Trakya  A�ızları mervis; Çuva�ça: nuras; Kazak Türkçesi: navruz / navrûz; Kırgız 
Türkçesi: nooruz; Nogay Türkçesi: navruz; Özbek Türkçesi: nevroz; Standart Türkiye 
Türkçesi: nevruz; Standart Türkiye Türkçesi’nin A�ızları: navrız / narvız / navruz / narvuz / 
nervuz; Tatar Türkçesi: nevruz; Türkmen Türkçesi: novruz; Uygur Türkçesi: norûz… 
(Gemalmaz, 1996, 155-157; Alyılmaz, 1998,1-5; Devlet, 1999, 1-99, Demir, 2002, 49-59; 
Yıldız, 2004, 36-39; Uca, 2007a, 137-170). 

“Nevruz” kavram i�aretinin kar�ıladı�ı kavramı ifade edebilmek için Türkçe’de 
“mart dokuzu”, “mart bozumu”, “gün dönümü”, “döl katımı”, “yeni gün”, “yeni yıl”, 
“yılba�ı”, “yıl sırtı”, “ulusun ulu günü”, “yaz bayramı”, “bozkurt”, “ergenekon”… sözcük / 
sözcük grupları da kullanılmı�tır. Hem nevruz hem de anılan bu sözcük gruplarının tamamı 
kı�ın sona eri�i, baharın geli�i, yeni bir yılın ba�langıcı ile ilgilidir. 

Nevruz teriminin kullanıldı�ı co�rafya, Türkler ve yakın kom�uları olarak 
sınırlanmaktadır. Nevruz teriminin kullanıldı�ı, nevruz mitlerinin ya�adı�ı ve ritüelistik 
törenlerinin icra edildi�i co�rafya, kendi içinde iklim özellikleri bakımından önemli 
farklılıklar göstermemektedir. Yani bu co�rafyanın bir bölümü baharı ya�arken di�eri güz 
ayında de�ildir veya bir bölümü dört mevsime sahipken di�er bölümü kutuplar gibi so�uk 
veya tropik bölgeler gibi sıcak de�ildir. Kuzey yarımkürede yer alan bu co�rafyada, kı�lar 
çok sert geçmekte ve yazın geli�i özlemle beklenmektedir. Bu özlemle bekleyi�, yaz ve kı� 
mevsimlerinin nasıl olu�tu�unu merak eden ilk dönem insanına büyük bir mitler dünyası 
hazırlamı�tır: Yaz tanrısı, kı� tanrısı, onların büyük kavgaları, turnalarla, leyleklerle veya 
öksüz o�lan, çi�dem, nevruz gibi çiçeklerle gelen Yaz tanrısının zafer müjdesi... Bu 
nedenle, do�al olarak yeryüzünde yaz ve kı� mevsimleri arasında büyük iklim de�i�iklikleri 
olmayan co�rafyaların Nevruz mitleri yoktur ve bu bölgelerde Nevruz ritüelleri 
uygulanmamaktadır. Nevruz’un gece ile gündüzün e�itlendi�i gün kutlanması, ertesi gün 
gündüzün uzamasına, dolayısıyla güne�in daha fazla yer yüzünü ısıtmasına kar�ı duyulan 
sevinci göstermektedir (O�uz, 2002). 

Önceleri tamamen do�ayla ilgili olarak kutlanan Nevruz bayramına sonraları (tıpkı 
Maslenitsa bayramında oldu�u gibi) dinî bir kimlik kazandırılmaya çalı�ılmı�tır. Nevruz 
bayramının kutlandı�ı güne (21 Mart) dinî ve mistik anlam yükleyenler için bugün: 
dünyanın ve Hz. Adem (a.s.)'in yaratıldı�ı günü, Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva (r.a.)'nın 
cennetten kovulduktan sonra ba�ı�lanıp tekrar bir birlerine kavu�tukları günü, Hz. Nuh 
(a.s.)'un gemisinin karaya oturdu�u günü, Hz. Yunus (a.s.)'un balı�ın karnından kurtuldu�u 
günü, Hz.Yusuf (a.s.)'un atıldı�ı kuyudan kurtarıldı�ı günü, Hz. Muhammed (s.a.v.)'in 
peygamberlik hil'atini giyindi�i günü, Hz. Ali (r.a.)'nin do�um gününü, Hz. Ali (r.a.)'nin 
halife oldu�u günü, Hz. Ali (r.a.)'nin Hz. Fatıma (r.a) ile evlendi�i günü… bildirmektedir. 
(Çay, 1991, 21-23; Alyılmaz, 1998, 1-5; Söylemez, 1999, 40-45; Çobano�lu, 2000, 57, 
Uca, 2007b, 151-161). 

Nevruz’un eski Türk ya�ayı� ve inanı�ıyla, Türk kültür ve uygarlı�ıyla ilgisini 
ortaya koymaya çalı�an ara�tırmacılar bu bayramın tarihinin Türk boyları arasında milattan 
öncesine kadar gitti�ini; Çin kaynaklarından (Tu-you’nun T’ongdian adlı eseri, Chou 
Sülalesi Tarihi…) edinilen bilgilere göre önceleri Hunlar tarafından kutlanıldı�ını; 
Hunlar’ın bir kolu olan ve devamı olan (Kök)türkler’in de otlar ye�ermeye ba�ladı�ında bu 
bayramı kutladıklarını dolayısıyla Nevruz’un hem baharın geli�iyle hem de Türkler’in 
Ergenekon’dan çıkı� günüyle ilgili oldu�unu belirtmektedirler (Çay, 1991, 23-27; Ekrem, 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 2/7   Spring  2009  
 

 
 
 
 
 
 
Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki �li�ki                                                            39 

39 

1995, 155-160; Turan, 1998, 1-2; Kalafat, 2001, 112-119; Ekici, 2002, 61-70; Ercilasun, 
2007, 444-447; Ercilasun, 2009). 

Türklük bilimi ara�tırmacısı Dursun Yıldırım, “[Ergene Kon] = [Erkin Kün] mü?”, 
ba�lıklı makalesinde söz konusu bayramın Türkler’in özgürlük ve kurtulu� bayramı 
oldu�unu ancak adının “Ergene Kon” de�il; “Erkin Kün” olması gerekti�ini savunur 
(Yıldırım, 2000, 61-149). 

Bazı bilim adamları ise, “Nevruz” bayramı ile “Ergenekon” ve “Bozkurt” adlarıyla 
bilinen destanların ve bayramların birbirleriyle ve Türkler’le ilgisi bulunmadı�ını; bunların 
“Türkle�tirilme” kaygı ve amacıyla birlikte anıldı�ını ve kutlandı�ını; gerçekte 2550 yıllık 
bir �ran ve �ranlı bayramı oldu�unu kaydetmektedirler (Tekin; 1993; Tekin, 1995; Ölmez, 
2003). 

Nevruz’un Sultan Melik�ah'ın Celalî Takvimi'ni hazırlatıp güne�in koç burcuna 
girdi�i günü yılba�ı olarak ilan edi�iyle, �ran Hükümdarları'ndan Cem�id'in Azerbaycan'ı 
ziyaretiyle ili�kilendirildi�i de bilinmektedir. 

Türk dünyasının farklı bölgelerinde (Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, 
Azerbaycan, Türkiye…) bizzat katıldı�ım Nevruz bayramı kutlamalarında bu bayramın da 
tıpkı Maslenitsa gibi kı�ın u�urlanı�ı ve baharın geli�iyle ilgili ya�ayı� ve inanı�ın ürünü 
oldu�unu tespit ettim. 

2.2. Nevruz Bayramı’nın Kutlanma Zamanı:  

Nevruz bayramının hazırlıkları ve bir iki hafta öncesinden ba�lamı� olsa da Türk 
dünyasının genelinde bayram gece ile gündüzün e�it oldu�u 21 Mart günü büyük törenlerle 
kutlanmaktadır. Türk dünyasının bazı bölgelerinde bayramın 22 Mart günü de aynı co�ku 
ile kutlandı�ı bilinmektedir.  

Türk Cumhuriyetleri’nde halkın gönül rahatlı�ıyla bayram hazırlıklarını ve 
kutlamalarını yapmaları; kırsal kesimlerde ya�ayanların �ehir merkezlerinde yapılacak 
törenlere katılabilmeleri için bütün resmi kurum ve kurulu�lar Nevruz bayramı süresince 
(ortalama 5-7 gün boyunca) tatil edilmektedir.  

2.3. Nevruz Bayramı Kutlamaları Çerçevesinde Yapılanlar: 

2.3.1. Nevruz Bayramı Öncesinde Yapılanlar:  

Türk dünyasında Nevruz bayramının hazırlıklarına bir iki hafta öncesinden 
ba�lanır. Canlanan, uyanan, tazelenen do�ayla birlikte insanlar da yeni bir yıla her türlü 
pislikten, kötülükten ve çirkinlikten ayıklanmı�, tertemiz bir dünyada, sa�lıklı mutlu ve 
huzurlu bir �ekilde girmeyi hedeflerler. Bu sebeple de insanlar Nevruz öncesinde hem 
içinde ya�adıkları çevrenin fizikî yapısında, hem de kendi ya�ayı� ve davranı�larında 
de�i�iklikler yapma gere�ini duyarlar. 

Nevruz bayramı öncesinde Türk dünyasında genelde �unlar yapılmaktadır: 

1. Çevre temizli�i yapılarak evlerin, bahçelerin, parkların, cadde ve sokakların 
sürekli temiz kalmasına dikkat edilir. Evlerin, bahçelerin, parkların, cadde ve sokakların 
temizli�inde u�ur getirece�ine inanılan (akarsulara, ırmaklara karı�ıp gelen) kar sularının 
kullanılmasına özen gösterilir. 
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Çevrenin temizli�inde kullanılan süpürgelerden (“saggavullar”dan) üzerlerine eski 
püskü kıyafetler giydirilerek kuklalar yapılır. Ya�lı bir kadın görüntüsü verilen ve geride 
bırakılan yılı ve kı�ı sembolize eden bu kuklalar 21 Mart günü ak�amı yakılan büyük 
Nevruz ate�ine atılır. 

2. Evlerin içleri ve dı�ları badanalanıp boyanır. Atılacak eski e�yalar atılır; 
yenilenecekler yenilenir; tamir gerektirenler ise, tamir edilir. 

3. Evlerin bahçelerinde, caddelerde, sokaklarda ve parklarda bulunan a�açların 
bakımı yapılır; çürüyen, kırılan dalları kesilir; çiçeklerin toprakları de�i�tirilir.  

4. Mezarlıklara, türbelere, ziyaretgâhlara gidilip bez ba�lanır; adaklar adanıp 
dualar edilir. Bayram öncesinde yapılan bu mezar ziyaretine “kabirüstü” denilir. Kabirüstü 
ziyareti sırasında hem acıyı unutturmak hem hayır yapmak amacıyla kimi bölgelerde 
(Azerbaycan, Nahçıvan, Türkiye…) �erbet, �eker, �ekerleme da�ıtılır. 

5. Kutlamaların gerçekle�tirilece�i alanlar görkemli bir �ekilde süslenip, donatılıp, 
ı�ıklandırılıp panayır yerine dönü�türülür. 

6. Nevruz öncesinde kirli olan bütün çama�ırlar, yataklar, yorganlar, örtüler, 
günlük kullanılan halılar kilimler vb. yıkanıp temizlenir. Bu i�ler yapıldı�ında gerekti�inde 
yakın akrabalardan ve kom�ulardan yardım alınır / imece usulüne ba�vurulur.  

7. Nevruz’un ruhuna uygun yeni elbiseler alınır veya dikilir. 

8. Nevruz günü yeme�i / tatlısı (semeni, sümelek, sumalak) yapılmak veya bolluk 
bereket sembolü olarak evlerde, tören alanlarında masalara konulmak üzere küçük kaplar 
içinde bu�day (semeni) ye�ertilir: 
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9. Nevruzun ritüeli durumundaki objeler (genelde yeni yıl sa�lık ve sıhhat getirsin 
diye “S” harfi ile ba�layan yiyecek ve içecekler (sarımsak, sümbül, sumak, susam, safran, 
su, süt, salep, sirke vd)) hazırlanır. Bunların ba�ında yeniden do�u�un, bollu�un ve 
bereketin sembolü olan “yumurta”lar pi�irilip boyanır; Nevruz günü hem da�ıtılmak hem 
de toku�turulmak üzere hazır hâle getirilir: 
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Nevruz günü herkesin görebilece�i yüksekçe bir yere konulan ve bir sonraki yıla 
kadar kadar tazeli�ini koruyabilen; yuvarlak biçimde (“güne�”i hatırlatan) “ekmek”ler 
pi�irilir: 

 

10. Nevruz günü kesilecek olan kurbanlar alınıp bakımı yapılır. 

11. Birkaç gün üst üste toplanan kaymak, yayıklarda yayılarak taze tereya�ı elde 
edilir. Yayık yayılırken genç kızlar bir araya gelip Nevruz’la ilgili maniler ve türküler 
söyler; birbirleriyle �akala�ırlar. O yıl elde edilecek ürünün bol ve bereketli olması için 
yayı�ın üzerine küçük çocuklar oturtulur. 

Nevruz günü yapılan yemeklerde bu taze ya�ın kullanılmasına özen gösterilir. 

12. Nevruz günü at yarı�larına, orta oyunlarına, folklor gösterilerine… katılacak 
olan yarı�macılar / ekipler ya�amlarındaki en büyük / en önemli gösteriye çıkacaklarmı� 
gibi hazırlık yaparlar. 

13. Yakınlar ve çocuklar için hediyeler alınır. 

14. Ni�anlı kızlara “Nevruz kurbanı” ve “Nevruz’la ilgili hediyeler (honça)” 
gönderilir. 

15. Kimi yerlerde (ba�ta Güney ve Kuzey Azerbaycan olmak üzere, Nahçıvan, 
Kars, I�dır, Ardahan…) Nevruz’dan önceki Çar�amba günü (Ahır Çer�enbe / Kara 
Çer�enbe / �lahir Çer�enbe / Son Çar�amba) güne� çıkmadan önce aydınlık ve huzur dolu 
bir gelecek için suyun üzerinden atlanır; korkak olanların korkaklı�ının sona ermesi, 
sa�lıklı ve güçlü olması için ba�ından a�a�ıya su dökülür; ate� yakılıp (tongal galanıp) 
üzerinden atlanarak dilekler dilenir. Yakılan ate�ten arta kalanlar toplanıp bir a�acın dibine 
dökülür. Bugün yakınlar ziyaret edilir; bayram çöre�i / ekme�i pi�irilir; kavurga (bu�day) 
kavrulur; gelinlik kızların, koçların ve Nevruz’da kesilecek kurbanların ba�larına kırmızı 
kurdele / bez ba�lanır; fal açılır; bacalardan hediyeler sallanıp kar�ılı�ında hediyeler alınır; 
do�acak olan çocukların be�ikleri alınıp süslenir; kızlar ellerine kına yakarlar; kapılar 
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dinlenir; insanlar birbirleriyle �akala�ır; hamama gidip temizlenirler. Ahır Çer�enbe günü 
evin bereketi gider diye bazı �eyler de yapılmaz: Örne�in: dı�arıya (konuya kom�uya) 
herhangi bir �ey (elek, ekmek, ya�, süt, yumurta, para, un, hububat, kibrit, ate�…) verilmez 
(Nebiyev, 1989, 115-116; Ahundov, 1994, 434-435; �drisi, 1995, 143; Heyet, 1995, 120; 
Bozyel, 1996, 111-119; �im�ek, 2002, 167-172; Sakao�lu – Alptekin, 2004, 379-408; 
Abbaslı, 2007, 24-29).  

 

Türk dünyasının seçkin, saygın ve unutulmaz �airi Mehemmed Hüseyin �ehriyar 
Heyder Babaya Selam adlı manzum eserinde Ahır Çer�enbe ve Nevruz günü ba�ta Güney 
ve Kuzey Azerbaycan olmak üzere, Nahçıvan, Kars, I�dır, Ardahan’da… yapılanları �öyle 
dile getirmektedir:  

Bayram yeli çardahları yıhanda 
Novruz güli gar çiçe�i çıhanda 
A� bulutlar köyneklerin sıhanda 

Bizden de bir yad eleyen sa� olsun 
Dertlerimiz goy dikelsin da� olsun 

… 
Bayram ıdı gece gu�ı ohurdi 
Adahlı gız bey corabın tohurdi 
Herkes �alın bir bacadan sohurdi 

Ay ne güzel gaydadı �al sallamag 
Bey �alına bayramlı�ın ba�lamag 

�al istedim men de övde a�ladım 
Bir �al alıp tez belime ba�ladım 
Gulamgil’e ga�dım �alı salladım 
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Fatma hala mene corab ba�ladı 
Han nenemi yada salıp a�ladı 

… 
Bayram olup gızıl palçıg ezeller 
Nakgı� vurup otagları bezeller 
Tahçalara düzmeleri düzeller 

Gız-gelinin fındıgçası henası 
Heveslener anası gaynanası 

Bakiçinün sözi sovı ka�ızi 
�neklerün bulaması a�ızi 
Çer�enbenin girdekanı mövizi 

Gızlar diyer: ‘atıl matıl çer�enbe 
Ayna tekin behtim açıl çer�enbe' 

Yumurtanı göyçek gülli boyardıg 
Çakgı�dırup sınanların soyardıg 
Oynamahdan birce meger doyardıg 

Eli mene ya�ıl a�ıg vererdi 
�rza mene novruz güli dererdi 

(�ehriyar, 2002, 2-4, 18-22; Ergin, 1981, 1, 6-7). 

16. Gösteri alanı yakınlarında kurulan tezgâhlarda satılmak üzere otantik e�yalar 
hazırlanır. 

17. �airler Nevruz’da okunmak üzere �iirler (nevruziyeler) yazar (Çetin, 2004, 95- 
128); ressamlar da Nevruz günü sergilenmek ve satılmak üzere resimler, tablolar yaparlar. 
Türk dünyasında baharın sembollerinden biri de da� keçisi / tekedir. Da� keçisi 
boynuzlarının �eklinden (boynuzlarındaki güne� ı�ınlarını hatırlatan dilimlerden / 
çıkıntılardan) dolayı güne�in, dirili�in, yeniden do�u�un, canlanı�ın, hareketlili�in, 
ilkbaharın sembolü olarak kabul edilmektedir. Eski Türk ka�an ve kumandanlara ait 
yazıtlarda, süs ve kullanım e�yalarında, kaya üstü tasvirlerde (petrogliflerde) sıkça 
kar�ıla�ılan da� keçisi tasvirlerine Nevruzla ilgili tablolarda da rastlanmaktadır. 

18. Nevruz co�kusunu yansıtan davetiyeler, afi�ler ve kartpostallar hazırlanır. 

2.3.2. Nevruz Bayramı Sırasında Yapılanlar: 

Nevruz bayramının en önemli günü olan 21 Mart’ta genelde �unlar yapılmaktadır: 

1. 21 Mart sabahı mümkün oldu�unca erken kalkılır. Tan yeri a�armaya ba�lar 
ba�lamaz bayramla�ma da ba�lar. Bazı bölgelerde ise, saatler 21 Mart’ı i�aret etti�i anda 
kutlamalara ba�lanılır.  

Türk boyları arasında Allah’ın insanlara rızıklarını Nevruz günü da�ıttı�ına bu 
yüzden de bugün uyumanın do�ru olmayaca�ına inanılır. 

2. Ölenlerin ruhlarının dola�tı�ına, kendilerini bekledi�ine inanılarak çok erken 
saatlerde mezarlıklar ziyaret edilir; mezarların üzerlerine su dökülür; mezarların sunak 
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kısmına Nevruz için hazırlanan ve genelde kuru olan yiyecekler (kuruyemi�, �ekerleme… 
vd.) bırakılır; sadaka için mezarlıklara gelenlere / dilencilere para vb verilir. 

3. Nevruz için alınıp hazırlanmı� özel kıyafetler giyilir. Bu kıyafetlerin mensubu 
bulunulan boyun özelliklerini yansıtmasına dikkat edilir. Ço�unlukla da bayram için “millî 
kıyafetler” giyilir. 

4. Kutlamalara öncelikle aile içinde ba�lanır; büyüklerin elleri öpülüp; onlardan 
harçlık ve hediyeler alınır. Daha sonra yakın akrabalar, kom�ular, hastalar ve ya�lılar 
ziyaret edilerek kar�ılıklı hediyeler alınıp verilir.  

21 Mart gece ile gündüzün, zengin ile yoksulun, yöneten ile yönetilenin e�it 
oldu�una inanılan bir gündür. Bu yüzden zengin yoksul ayrımı yapılmadan bayramla�malar 
gerçekle�tirilir. Birbirlerine dargın, kırgın, küskün olanlar da bugünü fırsat bilip 
birbirleriyle bayramla�ıp barı�ırlar.  

5. Türk dünyasının birçok yerinde çocuklar bir a�aç dalına “Nevruz çiçekleri” 
ba�layıp bunları ziyaret ettikleri evlerin sahiplerine söyledikleri �arkılar, türküler, 
tekerlemeler e�li�inde verir; kar�ılı�ında da hediyeler (yumurta, �ekerleme, kuruyemi� 
bazen de harçlık) alırlar. 

6. Kurbanlar kesilip yemekler hazırlanır. Yapılan yemekler arasında bayrama 
birkaç gün kala ye�ertilen bu�daydan yapılmı� semeninin (sümelek, sümöölök, sumalak) 
ayrı bir yeri vardır. Ayrıca bugün “köje / köjö / köcö”, “ya�lı çörek”, “bi�i”, “samsa”, 
“lokma tatlısı”, “sütlaç”, “çakçak”, “borsok”, “kuymak”, “be� parmak” ve bollu�un 
bereketin sembolü bol taneli yemekler (nohut, bezelye, mercimek, bulgur pilavı, bol sebzeli 
ve safranlı pirinç pilavı…) yapılıp evlerde, caddelerde, sokaklarda da�ıtılır. 

Yemek da�ıtmada her zaman çocuklara, hastalara ve ya�lılara öncelik tanınır. 
Yatalak durumda olan hastaların ve bakıma muhtaç ya�lıların Nevruz yemekleri ve 
hediyeleri evlerine götürülür.  

Nevruz günü ne kadar yemek pi�irilip da�ıtılırsa, ikrâm sahiplerine o kadar fazla 
rızık verilece�ine inanılır:  

Ulus künü kazan tolsa  Ulus günü kazan dolsa 
Ol jılı ak mol bolar  O yıl süt bol olur 
Ulı ki�iden bata alsa  Ulu ki�iden dua al(ın)sa 
Sonda ajalı jıl bolar  O zaman o yıl mutlu ol(un)ur.  

(�brayev, 1996, 193). 

Kazak Türkleri, bugün için özel olarak besledikleri atları ve öküzleri kurban 
ederler. “At”ı gökyüzünün (göyün aygırı); “öküz”ü ise, Ülker yıldızının sembolü olarak 
gördüklerinden Nevruz’da genelde bu iki hayvanı kurban etmektedirler. Ülker yıldızı, 
Nevruz’da “güne�”in onu kapatması / üzerinden geçmesi yüzünden görünmemektedir. 
Ancak Orta Kazakistan’da Ülker’in ikili yıldızı batan güne�in iki yanında öküzün iki 
boynuzu gibi görünür. Bu yüzden de Kazaklar kutsal saydıkları “at”ın yanında kurban 
olarak “öküz” de kesmektedirler (�brayev, 1996, 192). 

Azerbaycan’da ise, önceleri genelde iki kurban kesilirmi�. Kurbanlardan biri “Ahır 
Çer�enbe / Son Çar�amba” günü “güne�e gurban aparma / güne�e kurban sunma” 
töreninde; ikincisi ise, Nevruz günü (21 Mart’ta) kesilirmi�. Güne�e kurban sunma 
töreninde: kurban olarak seçilen at, öküz, deve, koyun, koç… yüksek bir tepeye götürülerek 
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güne� do�maya ba�ladı�ında kesilir. Güne�in ilk ı�ıklarıyla birlikte kesilen kurbanlar 
yakılan büyük ate�e atılır. Sonra ate�in etrafında dönülerek dua edilir; güne�in büyüklü�ü 
anlatılarak ona övgüler dizilir. Kurban sunumu daha ziyade iki ki�i tarafından yapılır. 
Güne� do�duktan sonra kurbanı sunun ki�iler evlerindeki oca�ı tutu�turup bereketi artırmak 
inancıyla yanan ate�ten birer köz alarak evlerine dönerler (Nebiyev, 1993, 32-33). “Güne�e 
kurban sunma töreni” Azerbaycan’da kırsal kesimde ya�ayan zengin kimseler tarafından 
hem inançlı hem de varlıklı ve güçlü olmanın göstergesi olarak (az da olsa) bugün devam 
ettirilmektedir. 

7. Kutlamalar için hazırlanmı� alanlara gidilip yapılan törenler izlenir; �arkılar, 
türküler söylenip, oyunlar oynanır; folklor gösterileri yapılır; toplu hâlde halaylar çekilir. 

Türk dünyasının birçok bölgesinde kutlamalara devlet ba�kanları ve toplumun 
önde gelen isimleri (a�saggallar / ak sakallılar meclisi) de e�leriyle birlikte katılırlar.  

Devleti yönetenler halkın arasına karı�ıp oyunlar oynar; söylenen �arkılara, 
türkülere e�lik ederler. Onların alana gelmesi ve oyunlara katılmasıyla e�lence ve co�ku da 
doru�a ula�ır. Bu durum Eski Türk devletlerinde çe�itli vesilelerle düzenlenen “�ölenler”de 
“ka�anın ve katun”un tören alanına geli�i ve halkı selamlayı�ıyla büyük benzerlik gösterir. 

8. Saflı�ın, temizli�in, yeni yılın, ilkbaharın temsilcisi / sembolü olarak “Bahar 
Kız”, “Bahar Hanım” adı verilen ya küçük bir kız çocu�u ya da beyaz gelinlik �eklinde 
elbise giymi� genç bir kız davullar, zurnalar e�li�inde tören alanına getirilir ve ilkbaharın 
bu temsilcisi tören sonuna kadar kutlama alanın en güzel yerinde oturur. Bahar Kız’a bazı 
bölgelerde (Azerbaycan, Kırgızistan…) Dede Korkut’u / Korkut Ata’yı temsilen bir erkek 
de e�lik eder: 

  

9. Kötü ruhlardan ve kem gözlerden korunmak için tören alanında, evlerde ve 
hayvan barınaklarında tütsüler (ardıç tütsüsü, üzerlik otu tütsüsü… vd.) yakılır: 
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Tütsü yakılırken dua edilir; dua, temenni içerikli maniler, tekerlemeler söylenir: 

Üzerriksen havasan   Üzerliksin havasın 
Cemi derde davasan   Bütün derde devasın 
Üzerrikler çıtdasın   Üzerlikler çatlasın 
Yaman gözler pırtdasın   Kötü gözler patlasın 

(Nebiyev, 1993, 24). 

10. Yarı�malar yapılır. Yarı�malarda önce dilekler dilenip “yumurtalar 
toku�turulur.” Daha sonra büyük oyunlar (at yarı�ları (cirit, gökbürü, atlı kızak…), okçuluk 
müsabakaları, koç dövü�leri, bo�a dövü�leri, horoz dövü�leri, deve güre�leri, ya�lı ve 
minder güre�leri, orta oyunları…) gerçekle�tirilir. 

11. Alanlara kurulan stantlarda satı�lar yapılır; hediyelik e�yalar alınır.  

12. Evlenme ya�ı gelen genç kızlar ve erkekler parklarda, bahçelerde, ırmak 
kenarlarında, kafelerde birlikte gezip dola�ıp e�lenerek birbirlerini tanımaya çalı�ırlar. 

13. Ho�görünün doru�a ula�tı�ı bayram günleri kız istemek için en uygun 
zamanlardır. Yıl içinde defalarca istenildi�i hâlde alınamayan kızlar için bir kez de bugün 
istemeye gidilir. Ço�unlukla da sonuç alınır. 

14. Çifte bayram olsun diye bazı dü�ünler özellikle bugün yapılır. 

15. Bayram öncesinde evlenmi� olan çiftler kızın annesini babasını ziyarete gider, 
onlarla bayramla�ır; aile fertlerine ayrı ayrı hediyeler sunarlar. 

16. Ak�am hava kararmaya yüz tuttu�unda “Nevruz ate�i / Nevruz tongalı” yakılır.  
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Nevruz ate�ine yeni yılda i�e yaramayaca�ına inanılan e�yalarla birlikte 
törenlerden arta kalanlar da atılır. Türk dünyasının bazı bölgelerinde (Türkiye Kars-
Ardahan-I�dır) eski süpürgeden veya a�açtan yapılan; üzerlerine eski püskü kıyafetler 
giydirilerek âdeta ya�lı bir kadın görüntüsü verilen ve geride bırakılan yılı ve kı�ı sembolize 
eden kuklalar da Nevruz ate�ine atılır.  

Nevruz ate�inden atlayanların bütün dertlerinden, hastalıklarından, sıkıntılarından 
ve borçlarından kurtulaca�ına inanıldı�ından yediden yetmi�e her ya�taki insan yakılan ate� 
üzerinden dilekler dileyip atlar: 

A�rım u�rum tökülsün,  A�rım hastalı�ım dökülsün 
Oda dü�üb kül olsun,  Ate�e dü�üp kül olsun,  
Yansın alov saçılsın,  Yansın alev saçılsın, 
Menim bahtım açılsın  Benim bahtım açılsın 

      (Ahundov, 1994, 27) 

Nevruz ate�inden arta kalan küller daha sonra toplanıp bereket getirsin diye 
a�açların diplerine veya bahçelere, tarlalara serpilir. 

17. Nevruz ak�amı evdeki ki�ilerin sayısınca mum yakılır.  

18. Nevruz günü bazı �eylerin de yapılmamasına özen gösterilir. Örnek: günlük 
kıyafetle dola�ılmaz; ev temizlenmez; günlük i�ler yapılmaz; kavga edilmez; küfür edilmez; 
gıybet edilmez; yalan söylenmez; beddua edilmez; insanlara küsülmez; hayvanlara 
vurulmaz; Nevruz gülü dı�ındaki çiçekler, güller, bitkiler koparılmaz…  

 

Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki �li�ki: 

Yukarıda dikkatlere sunulan ve büyük bölümü gezi, gözlem ve alan ara�tırmasına 
dayanan bilgiler Maslenitsa ve Nevruz bayramları arasında çok yakın bir ili�ki oldu�unu 
açıkça gösterir niteliktedir. Bu ili�ki hiç ku�ku yok ki, söz konusu bayramları kutlayan 
milletlerin birbirleriyle olan tarihî ve sosyo-kültürel ili�kilerinin ürünüdür. 

Yüzyıllardır birbirlerine yakın co�rafyalarda iç içe ya�amakta olan Ruslar ve 
Türkler, tarihin her döneminde sosyal, siyasal, kültürel, ticari, askerî ve insanî ili�ki içinde 
bulunmu�lardır. Bu iki millete mensup halklar arasında kimi zaman dostluk, karde�lik, barı� 
ve dayanı�ma; kimi zaman da kin, nefret, sava� ve dü�manlık egemen olmu�tur. Ancak 
bütün bunlara ra�men Asyalı bu iki millet arasındaki irtibat hiçbir zaman kesilmemi�tir.  

Ruslar’la Türkler (Türk boyları) arasındaki ili�ki, Napolyon’a: “Hangi Rus’un 
birkaç göbek altını kazırsanız Tatar (Türk) çıkar” sözünü söyletecek kadar ciddî boyuttadır 
(Barthold, 2000; Gumilev, 2003).  

Dünya üzerinde ya�ayan ve birbirleriyle sürekli temas durumunda olan toplumların 
medeniyetleri bakımından birbirlerini etkilemeleri, birbirlerinden �u veya bu biçimde 
ödünçleme yapmaları tabiidir. Bu tür etkile�imleri, ilerleme yolunda edinilen kazanımlar gibi 
görmek gerekir. Dünya medeniyeti, bu tür etkile�imler içinde kendini yenilemi�tir. 
Toplumlar, bu ödünçlemeleri yaparken onları yeni yaratıcılıkları için kullanmı�lar ise, 
ardından yeni terkipler ortaya koymakta gecikmemi�lerdir (Yıldırım, 2000, 32-45). 
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Benzer do�a ko�ullarının, mevsimlerin, mevsim de�i�ikliklerinin birbirleriyle sıkı 
ili�ki içinde ya�ayan insanlarda (geni� anlamda milletlerde) benzer algı, tepki ve 
davranı�ların olu�masına neden olması kadar da do�al bir �ey yoktur.  

Ruslar ve di�er Slavyen Halklar tarafından kutlanan Maslenitsa bayramı ile 
Türkler ve di�er Asyalı milletler (Çinliler, Japonlar, Koreliler, Farslar…) tarafından da 
kutlanan Nevruz (Yangı Kün / Yeni Gün, Ulusun Ulu Günü. Cılgayak) bayramları hiç 
ku�kusuz ki, birbirlerine yakın co�rafyalarda ve aynı do�a ko�ullarında ya�ayan insanların 
benzer algı, tepki ve davranı�larının ürünüdür. Bu bayramları kutlayanların birbirlerinden 
etkilenmemeleri, birbirlerinden bir �eyler almamaları da mümkün de�ildir. Nitekim: 

1. Tarihleri ve kutlanı� biçimleri arasında farklılıklar bulunmu� olsa da Maslenitsa 
ve Nevruz bayramlarının her ikisi de “ilkbaharın geli�i” ve “kı�ın u�urlanı�ı” ile ilgilidir.  

Mevsim de�i�ikliklerinin toprak, hava, su, hayvan ve insan üzerinde derin etkisi 
oldu�u bilinen bir gerçektir. �nsanları fizyolojik, psikolojik ve kültürel açıdan en fazla 
etkileyen mevsim ilkbahardır. Zira ilkbahar, üremenin, ye�ermenin, ço�almanın ba�langıcı; 
canlılı�ın, enerjinin artmasıdır. Hatta bu mevsim do�um ile özde�le�tirilir. Tıpkı yeni do�an 
varlı�ın sevinci gibi, baharın geli�i de insanlarda co�ku yaratır. Bu co�ku insanın beden 
dilini de harekete geçirir ve çe�itli oyunlara vesile olur. Bahar oyunları aynı zamanda 
ölümü temsil eden kı�ın kovulmasından duyulan mutlulu�u da anlatır. �nsanlar her ça�da 
tabiattaki bu de�i�imi, bir ölüm kalım meselesi gibi algılamı�tır. Bu algılama biçimi insanı 
tavır almaya yöneltmi�; insano�lu bir takım eylemleriyle tabiat olaylarını çabukla�tırıp 
geciktirebilece�ine inanmı�tır. Ya�mur ya�dırmak, güne�i çıkarmak, hayvanları ço�altmak, 
toprak ürünlerini artırmak için insanlık, çe�itli ve co�kulu törenler, oyunlar düzenlemi�tir. 
Bu oyunların u�uruyla yeni yıla bolluk ve bereket gelece�ine de inanılmı�tır (Töre, 1999, 
105). 

2. Özel bir merasim veya benzer davranı� kalıbı ile açılan / ba�layan bayramlar 
aynı �ekilde kapanı�ı / biti�i belirleyen bir i�aret i�levindeki merasim veya davranı� kalıbına 
kadar sürer. Biti�i yahut kapanı�ı belirleyen i�aretten sonra toplumsal yapı normal ve her 
zamanki düzenine kavu�ur. Bu iki belirleyici ile belirlenen süre bayramdır ve bireyler ona 
göre davranmalıdırlar. Bu ba�lamda bayramlar âdeta toplumsal düzenin gözden geçirilip 
kendini yeniledi�i toplumsal yapının aksayan yönlerinin tamir edilip yeniden düzenlendi�i 
toplumsal yenileni� günleridir (Çobano�lu, 2000, 56). 

Türkler, Ruslar ve di�er Slavyen halkların “toplumsal yenileni� günleri”nden 
Maslenitsa ve Nevruz bayramları çerçevesinde yapılan faaliyetlerin (küçük ayrıntılar bir 
tarafa bırakılırsa) büyük bölümü ortaktır. Her iki bayramda da kutlamalar “güne�”, 
“ilkbahar”, “sıcak”, “toprak”, “ate�”, “su”, “a�aç”, “hava”, “ocak”, “çiçek”, “da�”, “ya�”, 
“ekmek”, “yemek”, “birlik”, “bütünlük”, “bolluk”, “bereket”, “sa�lık”, “mutluluk”, 
“huzur”, “barı�”, “karde�lik”, “büyük”, “küçük”, “ata”, “ruh”, “mezar”, “sevgi”, “saygı”, 
“süreklilik”… “dayanı�ma”, “dans”, “oyun”, “e�lence”, “�ükür”, “dua”… kavram 
i�aretlerinin kavram alanları çerçevesinde gerçekle�tirilmektedir. Anılan kavramların 
önemli bir kısmı (ate�, su, a�aç, da�, ocak, ata…) Türkler tarafından kutsal sayılan 
kavramlarla (kültlerle) ilgilidir.  

3. Maslenitsa bayramına adını veren “ya�”, tarihin her döneminde Türkler ve 
Türkler’le kom�u olan di�er Asyalı milletler (Mo�ollar, Mançular, Koreliler…) tarafından 
insan ya�amının vazgeçilmez ögelerinden “hava”, “su”, “ate�” ve “toprak” gibi kutsal 
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sayılmı�tır. Kutsal sayılan ve bollu�un bereketin sembolü olarak kabul edilen “ya�”ı 
insanlar kendi yüzlerine ve vücutlarına sürdükleri gibi, de�er verdikleri, saygı duydukları 
objelerin (anıtlar, yazıtlar, mezar ta�ları, a�açlar, ibadet yerleri, heykeller…) üzerlerine de 
sürmekte; “oboolar”a, ziyaretgâhlara, yanan ate�e… saçı olarak saçmaktadırlar (Alyılmaz, 
1999, 25-28).  

Ate�e saçılan, �amanlar tarafından kullanılan objeler (tözler ve dinî içerikli 
törenlerde kullanılan araç gereç) üzerine sürülen “ya�” bazı ara�tırmacılar tarafından 
‘kansız kurban” olarak da nitelendirilmektedir (Gömeç, 1998, 39-50). 

Yeni yılın (Nevruz’un) ilk elde edilen (yayıkta yayılan) ya�ından evlerin, ahırların 
kapılarına sürülür; bu ya� kutsal sayıldı�ından evlerin, ahırların kapılarına asılan 
hayvanların (da� keçisi, geyik, koç, yak…) boynuzları da aynı ya�la ya�lanır.  

�slamiyet’ten önce Türkler, çocukları ya da torunları ilk avlarını vurdukları zaman 
�eylan ya da çe�n denilen ziyafetler düzenlerdi. Daha geç devirlerde bu törenlere Türkçe’de 
ya�lama; Mo�olca’da ise, (Türkçe’den geçme) yaghlamishi adı verilmi�tir. Re�ideddin’in 
Camiyyü’t-tevarihi’nde de bu törenler / �ölenler hakkında bilgi bulunmaktadır (Çoruhlu, 
2006, 168). 

Kazak Türkleri arasında bugün bile ya�ayan ve üremenin, bollu�un bereketin, 
mutlulu�un sembolü olarak kabul edilen ”Umay Apa / Umay Ene / Umay Ana” inancı 
vardır. Bu inanı�a göre “güne�”, her �eyin kayna�ıdır ve onun birçok adı vardır; “ot / ate�” 
ve “may / ya�” da onun en önemli özelliklerini yansıtan adlarındandır. Bu sebeple eve yeni 
gelen gelin içeri girmeden önce güne�e do�ru dönerek “ Ot Ene, May Ene Jarılka (Ate� 
Ana, Ya� Ana (sen bizleri) ba�ı�la / (bizlere) lütfet” derler (Ömirzakov, 1991, 20; �brayev, 
1996, 189-193). 

Ya�, Kırgız Türkleri arasında da bollu�un, bereketin, zenginli�in ve aydınlık 
gelece�in sembolü olarak görülmekte ve yeni do�an çocu�un a�zına ya� sürülmektedir. 
A�zına ya� sürülen çocu�un büyüyüp delikanlılık ça�ına geldi�inde annesine babasına 
kar�ı saygılı ve merhametli olaca�ına; rızkının hiçbir zaman kesilmeyece�ine; uzun, sa�lıklı 
ve mutlu ömür sürece�ine inanılır. Bu sebeple de yeni do�an her çocu�un a�zına ya� 
sürülür. “Oozandıruu” diye adlandırılan bu i�lem sırasında gün görmü� anneler / nineler 
tarafından “Ömür yolun ya�lı, sütlü olsun; mallı canlı ol…” �eklinde dualar edilir (Polat, 
2008, 98-99). 

4. Nevruz’un Türkler’in büyük bölümünün mensup oldu�u �slamiyet’le; 
Maslenitsa’nın da Ruslar’ın önemli bir kısmının mensubu bulundu�u Hristiyanlık’la hiçbir 
ilgisi yoktur. Bu sebeple de her iki dinin ileri gelenleri (rahipler, imamlar, din bilginleri) 
söz konusu bayramları “pagan dönemi ürünü” olarak nitelendirmekte ve kutlamaya 
katılanları da ciddî biçimde ele�tirmektedirler. Bütün bunlara ra�men halk da gün geçtikçe 
bu bayramlara daha fazla önem vermekte ve dinî nitelik kazandırma gayreti içinde 
görülmektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

1. Türk boyları arasında Yangı Kün / Yeni Gün, Ulusun Ulu Günü, Yıl Ba�ı, Mart 
Dokuzu, Bozkurt, Ergenekon… kavram i�aretleriyle kar�ılanan Nevruz, birbirleriyle kom�u 
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olan (aralarında uzak veya yakın akrabalık ili�kisi de bulunan) Asyalı milletlerin ortak 
bayramıdır. Bu bayram Türkler ve Ruslar tarafından da yüzlerce yıldır kutlanmaktadır. 

2. Türkler ve Ruslar tarihin her döneminde birbirleriyle sıkı ili�ki içinde olmu�; 
ya�ayı� ve inanı�larıyla, gelenek ve görenekleriyle de birbirlerinin ya�amında derin izler 
bırakmı�lardır. Nevruz ve Maslenitsa bayramları arasındaki ili�ki de Türkler’le Ruslar’ın 
birbirleriyle olan ili�kileri kadar yakın, iç içe ve eskidir. 

3. Temellerinde de kı�ın ve bir önceki yılın sıkıntılarından, acılarından kurtulup 
yeni yılda içinde ya�anılan aile, cemiyet ve milletle birlikte sa�lıklı, mutlu, huzurlu ya�ama 
arzusunun / iste�inin yattı�ı Nevruz ve Maslenitsa bayramları üzerinde iki ülke bilim 
adamları ortak ara�tırma ve incelemeler yapmalı; söz konusu bayramlarla ilgili CD ve 
kitaplar hazırlanmalıdır. 

4. Ruslar ve Slavyen halklar tarafından kutlanan di�er bayramlarla (ba�ta Paskalya 
Bayramı olmak üzere) Türkler tarafından kutlanan bayramlar (ba�ta Nevruz olmak üzere 
Hıdırellez, Sabantoyu, Emel Bayramı, Karga Botkası Bayramı, �agaa Bayramı …) 
arasındaki benzer, aynı veya farklı yönlar tespit edilip; bu konularda bilimsel ara�tırma ve 
inceleme eserleri hazırlanmalıdır.  
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