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Farsça'da "yeni gün" anlamına gelen 
nevruz, 21 Mart'ta Orta Asya'dan Ortado
ğu'ya ve Balkanlar'a kadar geniş bir coğ
rafyada yaşayan halklar tarafından kutlan
maktadır. Antik dönemlerden itibaren çe
şitli halklar, tarımsal faaliyetlerin ortaya 
çıktığı baharın başlangıcında ve hasat mev
siminde kutlamalar yapmıştır. Mesela Es
ki Babil'de Akitu festivali denilen kutlama
lar yılın ilk ayı sayılan nisanın ilk on iki gü
nüne tekabül ederdi. İbraniler ise birinci, 
altıncı , yedinci ve dokuzuncu ayların ilk 
günlerini yeni yıl günü olarak kutlardı (Foh
rer, s. 382) . İsrailoğulları'nın , kökeni Ken
'anller'e kadar uzanan yedi günlük Fısıh 
(Mayas ız Ekmek) bayramı da yılın ilk ayın

da arpa hasadına denk düşerdi (Bright, s. 
164) . Tarımsal faaliyetlerin sonunu ifade 
eden ve Zagmug (Akiti) diye adlandırılan 
hasat bayramı Sumerler'ce de kutlanırdı 
(ER, X , 419) 

Nevruz kutlamalarının nerede ve ne za
man başladığı bilinmese de (Rizvi-Pant , 
LXXVIII/2 120041. s. 53) bu kutlarnalara 
dair en erken referanslara İran kaynakla
rında rastlanmaktadır. İran'da Zerdüşt ön
cesi dönemlerden itibaren hasat kutlama
larını ifade eden Mihrican ile (Mehrecan) 
bahar kutlamalarını ifade eden Nevruz'un 
var olduğu konusunda çeşitli bilgiler bulun
maktadır (ER, X, 341 ). Buna dair deliliere 
Ahamenller devrine ait (m .ö. 559-330) ka
bartmalarda rastlanır. Bu döneme ait sa
ray duvarlarında bulunan temsili resimler 
büyük ihtimalle Nevruz kutlamalarında 
krala yapılan yıllık hediye takdimini tem
sil etmektedir (Eliade, I, 320; Boyce, s. 57). 

iran'da güneş takviminin ilk ayı olan fer
verôınin ilk gününde güneş koç burcunda 
iken bahardaki gündüz-gece eşitliği za
manında kutlanmaya başlanan Nevruz, 
geleneksel İran düşüncesinde efsanevl İran 
kralı Cemşld'le veya Zerdüşt'le ilişkilendi
rilir. Başta Şahname yazarı Firdevsl olmak 
üzere birçok kişiden gelen rivayetlere göre 
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Nevruz, Cemşld 'in ifritlerce çekilen ilahi 
saltanat arabasıyla göklere yükselmesi anı
sına kutlanmaktadır. Bu ifritleri Cemşld'in 
yakaladığına ve insanların hizmetine ver
diğine inanılır (ER, X, 341) . Bir başka ge
leneğe göre ise Zerdüşt. eskiden beri ate
şin kutsiyeti anısına kutlanan bahar bayra
mını Nevruz şeklinde düzenlemiştir (Boy
ce, s. 34). 

İslam öncesi İran geleneğinde Nevruz 
hem miliT hem dini karakterde bir bayram
dı. İranlılar, Nevruz'u mitolojik kralları Ke
yümers ve Cemşld'in tahta oturuş günü, 
yeni kahraman Feridun'un, Cemşld'in iki 
kızını esir alan dev Azdahak'ı (Dahhak) öl
dürdüğü gün olarak kutlamışlardır (Widen
gren, s. 60 vd.; Eliade, I, 320) . Eski İran'da 
Nevruz aynı zamanda genelde tabiatın , 

özelde ise ateşin yaratılışıyla ilgili dini bir 
bayramdı. Dolayısıyla Mecusllik'te Nevruz 
ateşin efendisi Aşa Vahişta'ya atfedilmiş
tir. Nevruz'da, sonbaharla birlikte yeryü
zünden ayrılan bitkilerin ve suların koru
yucusu ilahi varlık Rapltvln'in ilkbaharda 
yeniden yeryüzüne dönüşü de kutlanmak
tadır (ER, X, 34 ı) . Bundan başka İran ge
leneğinde Nevruz günü "fereveşller" (ölü 
ki ş il erin ruhları) inancıyla da irtibatlı gö
rülür. Buna göre 20 Mart'ta dünyaya da
ğılan fereveşller bugünün sonunda yeryü
zünden çekilmektedir (Boyce, s. 72-73). Bu 
bağlamda Nevruz eskiye ya da eski yıla 
ait kötülüklerin, uğursuzlukların ve kıtlığın 
sona erdiği , yeni bir sevinç, umut ve bere
ketin başladığı gün olarak görülmektedir. 
Bu da bu bayramın İranlılar'ca dini motif
lerle bezenmiş tarımsal karakterli yeni yıl 
kutlaması olduğuna işaret etmektedir. 

İran geleneğinde Nevruz'la ilgili çeşitli 
kutlamalar dikkati çekmektedir. Bunlardan 
rahipler Nevruz'u Azer ayının 1-6'sında, 
halk Nevruz'u Perverdin'in 1-6'sında kut
lardı. Sasan'iler döneminde 1-6 Ferver
dln'e (21-26 Mart) rastlayan Nevruz kut
lamalarının yeni yılın ilk gününe denk dü
şen birinci gününe "Nevruz-i kuçek" (kü
çük Nevruz) veya Nevruz-ı amme, altıncı 
gününe ise "Nevruz-i büzürg" (büyük Nev
ruz) ya da Nevruz-i hassa denilirdi. Nev
ruz-i hassa Zerdüşt'ün doğum günü ola
rak da kutlanırdı (Boyce, s. '180; Taqiza
deh, IX 119381. s. 607-608; ERE, V, 872). 

Bugün az sayıda da olsa İran'da varlığı
nı devam ettiren Mecus'iler'le (Gabarlar) 
Hindistan'daki Parsiler Nevruz (Cemşld- i 

Nevruz) kutlamalarını sürdürmektedirler. 
Mecusller'in 21 Mart'ta başlayan Nevruz 
bayramı yaklaşık iki hafta devam etmek
tedir. Yezdller ise bu kutlamayı temmuz 

sonundayapmaktadır (Boyce, s. 221 ). Nev
ruz kutlarnalarına Sabil geleneğinde de 
rastlanmaktadır. Sabiller, kendi takvimleri
ne göre Kam Davla'nın ikinci gününde bir 
tür yeni yıl bayramı olarak kutladıkları Dih
ba Rabba'yı Nevruz Rabba (büyük Nevruz) 
olarak da adlandırırlar (Gündüz, Sabifler, 
S. 166). 

Ortaçağ'dan itibaren çeşitli Türk boyla
rınca tabiatın yeniden uyanışı ve tarımsal 
faaliyetlerin başlangıcı vesilesiyle düzen
lenen 21 Mart bahar kutlamaları Nevruz 
olarak adlandırılmıştır. Aynı tarih bazı Türk 
boylarınca kullanılan takvimlerde yılbaşını 
temsil etmektedir. Nitekim gerek güneşe 
göre düzenlenen on iki hayvanlı Türk tak
viminin, gerekse Sultan Melikşah'ın Cela
lüddevle lakabına atfen kullanılan CelfıiT tak
viminin başlangıcı (Nevruz-ı sultan!) 21 Mart'
tır (Genç, s. 17-1 8; Kafalı, s. 25). Çeşitli 

Türk boyları 21 Mart'taki yılbaşı bayramı 
için Nevruz kelimesinin farklı telaffuzlarını 
kullanmaktadır (Karaman, sy. 44 1 ı 9991. 

s. 39; Kazbekov, s. 4; Arnaut, sy. 4 11995 J, 
s. 8-9; Şimşir, XU469 120021. s. 269) . 

21 Mart Nevruz şenlikleri gerek Asya 
Türk boylarında gerekse Selçuklu ve Os
manlı Türkleri'nde büyük bir coşkuyla kut
lanmıştır. Selçuklular'da Nevruz resmi bay
ramdı (Korkmaz, sy. 8 11 9991. s. 253). Os-

Nevruz ile ilgili şiirlerin okunduğu eğlence mecl isini tasvir 
eden minyatürlü bir sayfa (iÜ Ktp. , FY, nr. 1422) 



ınanlılar döneminde kaleme alınan nevru
ziyyeler, hekimbaşılar tarafından saraya 
takdim edilen Nevruz macunları ve Nev
ruz bahşişleri bilinmektedir. Takvimler mü
neccimbaşı tarafından her yıl nevruzda 
hazırlanır, padişaha. sadrazama ve diğer 
devlet ricaline takdim edilirdi. Nevruz. Os
manlı devlet adamlarının ve aydınlarının 
birbirlerini tebrik ettikleri bir bayramdır 

(Oğuz, sy. 53 [2002]. s. 23). Nevruz kutla
maları özellikle 1980'li yıllardan itibaren 
Türk cumhuriyetlerinde resmi bayram ha
lini almıştır (Karaboyev, s. 45; Separalin, 
s. 29; Kuli-zade, VIII/90 [1994]. s. 55) 

Nevruz'un bizzat Hz. Peygamber tarafın

dan tasvip edildiği yönündeki telakki doğ
ru olmayıp bu kutlama büyük ihtimalle 
İran'ın müslümanlarca fethedilmesinden 
sonra İslam geleneğine girmiştir. Nevruz'u 
ilk resmlleştirenin Haccac b. Yusuf es-Se
kafi olduğu ve Fatımiler döneminden iti
baren bu kutlamaların yapıldığı bilinmek
tedir (Abdülmün'im Sultan, s. 169; Shos
han, s. 40) . Abbas! Halifesi Mütevekkil 
Alellah'ın Nevruz merasimlerinden çok hoş
landığı , oyunculara ve halka kırmızı-siyah 
ve sarıya boyanmış dirhemler dağıttığı söy
lenir. Nevruz İslami gelenekte çeşitli ta
rihi şahsiyetler ve olaylarla irtibatlandırıl

mıştır. Şii ve Bektaşi geleneğinde Hz. Ali 
ile ilgili birçok olayın Nevruz gününde vu
ku bulduğu, mesela Nevruz'un Hz. Ali'nin 
doğum günü, Hz. Fatıma ile evlendiği gün 
ve Hz. Muhammed tarafından halifeliği
nin ilan edildiği gün olduğu ileri sürülmüş
tür (Ponafidine, s. 357; Noyan, sy 2 [ 1983]. 
s. 102-103) Halk inanışına göre Hz. Adem 
Nevruz gününde yaratılmış, Adem'le Hav
va Arafat'ta o gün buluşmuş. yine o gün 
Allah insandan kendisinin rab olduğuna 
dair söz almıştır. Nevruz'un Hz. Nuh'un tU
fan sonrasında karaya ilk ayak bastığı, Hz. 
Yusuf'un kuyudan, Hz. Yunus'un balığın 
karnından kurtulduğu, Hz. İbrahim'in put
ları yıktığı gün olduğu da düşünülmüştür 
(Uslu, 1/4 [ 19871. s. 24; ER, X, 342) Bu
nunla birlikte bazı İslam alimlerinin Nev
ruz kutlarnalarına karşı çıktıkları ve bu
nun ateşperest geleneğin bir uzantısı ol
duğuna dikkat çektikleri bilinmektedir (Ah
med b . Hüseyin el-Beyhaki. IX, 234; is
mail Şehld, s. 143) 

öteden beri Nevruz kutlamalarında en 
çok dikkat çeken hususlar arasında ateş 
ve su ile ilgili unsurlar yer almaktadır. Nev
ruz günü ve akşamı insanlar meydanlarda 
yakılan ateş başında toplanarak günahla
rından arınmak ve talihlerini düzeltmek 
için ateş üzerinden atlarlar. Bazı Türk boy
larında Nevruz günü ateşte demir ısıtılıp 

dövülür. Nevruz öncesi buğday, mercimek 
vb. tahıllar ısıatılıp çimlendirilir; elde edi
len yeşil bitkiler ilave taze yapraklar ve çi
çeklerle birlikte evlerde hazırlanan Nevruz 
masalarında kullanılır. Nevruz masalarına 
Kur' an, boyalı yumurtalar, ayna, su dolu 
kase, çeşitli meyve, tatlı ve baharatlar ko
nulur (The Oxford Encyclopedia, III, 244). 
Bazı toplumlarda söz konusu bitkiler kut
lamalar sonunda törenle nehre atılır. Ba
zı topluluklarda bu bayram için ayrılan sı
ğırlar kurban edilir. Nevruz için özel olarak 
pişirilen yemeğin topluca yenilmesi, bay
ram süresince çeşitli yarışmalar düzenlen
mesi ve oyunlar oynanması gibi adetler de 
yaygındır. 

Nevruz kutlamalarında 7 sayısıyla ilgili 
bazı gelenekler göze çarpmaktadır. Mese
la eski İran geleneğinde Nevruz törenle
rinin bir parçası olarak yedi saksıya yedi 
çeşit tohum ekilir ve kutlamaların başlan
gıcında kralın önüne yedi çeşit tahıl. yedi 
ağaçtan taze dallar ve yedi gümüş para 
konurdu. Yine Nevruz dekorasyonu yedi 
çeşit nesneyle yapılırdı (Efr., XL 524-526). 
Günümüzde de Nevruz yemeğinde yedi 
çeşit tahılın kullanılması bu sayıyla ilgili ge
leneğin devam ettiğini göstermektedir. 

Nevruz sözlü ve yazılı kültürün en önem
li kaynağı olmuş, başta Fars edebiyatı ol
mak üzere müslüman milletierin edebi
yatlarında önemli bir yer tutmuştur. Özel
likle Şla'daki konumu sebebiyle dini me
tinlerde yer almış ve birçok eserin konu
sunu teşkil etmiştir. Şla'nın İran'da resmi 
mezhep haline geldiği Safeviler dönemin
de bu konuda çok sayıda risale yazılmış
tır. Şii kültüründe dini rivayetlerde çokça 
zikredilmiş olan Nevruz'un Kitabü Nüz
heti'z-zahid ve Kiteıbü Lebbi'l-elbô.b 
gibi eserlerde önemi ve mahiyeti üzerinde 
durulmuştur. Şii geleneğinde adetterin SÖZ 

konusu edildiği kitaplarda da bahsi geçer. 

Fars edebiyatında Nevruz başta Firdevsl, 
ömer Hayyam, Ferruhl-i Slstanl, Nizarnl-i 
Gencev'i, HakEml-i Şirvanl. Sa'dl-i Şlrazl. Na
sır-ı Hüsrev. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve 
Hafız-ı Şlrazl gibi büyük şairterin divanla
rında ve birçok eserde yer almıştır. Bu 
eserlerden bazıları şunlardır: Mlrzade Aşı
ki, Man?ume-i Nevruz (İstanbul 1336); 
Ömer Hayyam, Risale-i Nevruziyye (Tah
ran 1312 hş.); Seyyid Haşim b. Abdülhay 
Tabatabal, Risale-i Nevruziyye (Yezd 
1371 hş.); Yahya Zeka. Nevruzname (Tah
ran 1326 hş.); Seyyid Mehdi Nesevl, Nev
ruzname be Na?m (Hoy 1308 hş.); Mol
la Hüseyin Feyz-i Kaşanl. Nevruz si Ruz 
(Tahran 1325 hş.); Seyyid Hüseyin Takiza-
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de, Nevruz si Ruz (Tahran 1327 hş.; da
ha geniş bilgi için bk. Aga Büzürg-i Tah
ran!, XIV, 379-384) 
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