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ÇANAKKALE ZAFERİ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

Mart ayı Türk Milleti için şan, şeref ve 
gurur ayıdır. 

Çanakkale Boğazını geçerek 
Hasta Adam damgasını vurdukları Osmanlı 
Devletini haritadan silmek isteyen İtilaf Dev-
letlerine 18 Mart 1915 tarihinde vurulan dar-
benin 105. Yıl dönümünü kutluyoruz bu yıl. 

O dönemde dünyanın en güçlü devletleri 
olan İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazın-
dan geçerek hem Türkleri yok etmek hem de 
zor durumda olan ortakları Çarlık Rusya’sına 
yardım etmek amacı gütmektedirler. Ancak 
Hasta Adam olarak adlandırdıkları Osmanlı 
Devleti ilk günlerde özellikle Alman subay-
ların yanlış (kasıtlı) kararları sonrasında şöyle 
bir sendeler gibi olsa da sonra Türk subayların 
idareyi ele almaları ile kimliklerini hatırlamış-
lardır. Bu hatırlama sonrası gurur deryasına 
batmış İngiliz ve Fransız donanmasına “Ça-
nakkale Geçilmez” sözünü hatırlatmışlardır.

Bu hatırlatma sonrası Türkün kim olduğu 
ve iyi idare edilirse neler yapabileceği bütün 
dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. 

Çanakkale’yi geçemeyen düşman İstan-
bul işgalini 5 yıl sonraya ertelemek zorunda 
kalmış, yardım edemedikleri müttefikleri 
Rusya’da ise 1917 yılında Çarlık yıkılarak ye-
rine Komünist bir iktidar gelmiştir.

Beş yıl sonra olsa da İstanbul yine düş-
man işgaline uğramaktan kurtulamadı. Öy-
leyse Çanakkale’de yüz binler niçin şehit oldu 
sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabı Milli 
Mücadelenin içinde gizli…

Milli Mücadele tarihini iyi etüt eden biri-
sinin ilk karşılaşacağı gerçek bu mücadelenin 
ÖNSÖZÜNÜN Çanakkale Zaferi ile yazıldığını 
görecektir.

Çanakkale’de yazılan Önsöze bakacak 
olursak; Burada Milli Mücadeleyi başlatan 
kahramanların ön safta olduğunu müşahede 
ederiz. Burada Kurtuluş Savaşını veren kad-
ronun birbirlerine kenetlenmesini görürüz. 
Burada o güne kadar yenilmez armada olarak 
görülen İngiliz Donanmasının kuyruğunu ba-
cakları arasına sıkıştırıp kaçmasına vesile olan 
kahraman Türk askerinin inancını ve gücünü 
fark ederiz. 

Çanakkale Zaferi Türk Milletine Mondros 
Mütarekesi ve Sevr Anlaşması ile elinden alın-
mak istenen vatanını savunacak komutanları 
hediye etmiştir. Çanakkale Zaferi ile yıldızı 
parlayan komutanlar, Payitahtın işgalini beş 
yıl geciktirmişlerdir.  Bu gecikme sayesindedir 
ki Anadolu işgale karşı örgütlene bilmiş, ken-
disini yok etme çılgınlığına kapılmış olan Haçlı 
zihniyetine direnme gücü bulmuştur.

18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale’de ya-
zılan ÖNSÖZ bu yönü ile okunabilirse zaferin 
önemi ve değeri bir kat daha artar.

Şayet Çanakkale Zaferi olmasa idi, düş-
man İngiliz ve Fransız Donanması hiçbir en-
gelle karşılaşmadan İstanbul’a ulaşsa ve ora-
dan Karadeniz’e geçse idi ne olurdu?

Kurtuluş Savaşı sırasında daha ülkesinde 
tam idareyi sağlayamadığı için bize düşman 
olmak yerine dost olmayı tercih eden bir Rus-
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ya olmazdı. 
Bu ülkenin sınırları 

içinde yer alan Türk nü-
fus Rusya ile savaş halinde 
olacağımız için bize yardım 
edemezdi.

Doğu Cephesinde bu-
lunan Kazım Karabekir 
Paşa emrindeki 15. Kolor-
du Rusya da harpte olacağı 
için mütareke şartları gereği 
silahlarını teslim etmek zo-
runda kalırdı.

Çanakkale geçilse idi İstanbul beklenme-
dik bir işgale uğrayacak, Anadolu’da Milli Mü-
cadele için gerekli hazırlıkların yapılabilmesi 
için zaman bulunamayacaktı.

İngiltere ve Fransa zinde kalacak, özellik-
le sömürgelerindeki iç karışıklıklar meydana 
gelmeyecek ve bütün gücü ile Osmanlı üze-
rine çökecekti.

***
Çanakkale’de 18 Mart günü kazanılan bu 

büyük zaferden sonra geçen sürede bu cep-
hede dökülen şehit kanları üzerinde bir Nev-
ruz Çiçeği misali istiklal ve hürriyet çiçekleri 
açtı. 

Burada açan istiklal ve hürriyet meşalesi 
Nevruz Çiçeği misali bütün Anadolu’ya ya-

yıldı. Çanakkale adeta Türk 
Milleti için ikinci bir Ergene-
kon’dan çıkış oldu.

Türk Milleti tarih bo-
yunca Gün Dönümü, Yeni 
Gün “Yenikün, Yenkigün, 
Yeniyıl”, Teze Yıl, Cılgayak, 
Çilpazı; Ergenekon, Bozkurt 
Bayramı; Baş Bahar, İlkyaz, 
Ulu Kün adı altında kutladı-
ğı milli bayramını Çanakka-
le Cephesinde yetişen kah-
raman subayları sayesinde 

başlattığı Hürriyet Mücadelesi ile kutlamaya 
devam etti.

Çanakkale’de açan Nevruz Çiçekleri sa-
yesinde Türk Milleti tekrar özüne döndü. 100 
yıl sonra ilk defa geri çekilmedi. Kendisini yok 
etmek isteyen Haçlı Zihniyeti karşısında galip 
geldi, “yeter artık” dedi. 

18 Mart milletimiz için yeniden başlama-
nın, kötü gidişten iyi ve mutlu zamanlara ge-
çişin Gün Dönümü oldu.

Çanakkale’de düşmanın emellerini de-
nizin derinliklerine gömerek Türk Milletine 
yeniden yaşama umudu aşılayan şehitlerimi-
zi ve bu umudu 5 yıl sonra Milli Mücadeleye 
taşıyan kahramanlarımızı rahmet ve şükranla 
anıyorum.

‘Tiryaki Sözleri’nin
GÖLGESİNDE

Ahmet 
Sevgi

 Hakîkî fazîlet itikâdımca cemiyyete fâideli işlerdir. Kâtibin 
fazileti kaleminden damlar, çiftçininki alnından terler.

(C. Şahabeddin)

GÖNÜL ALMAK
En faziletli iş cemiyete faydalı olmaktır,

Düşkünlere el uzatıp gönüllerini almaktır.
(Ahmet Sevgi)
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
105. YILDÖNÜMÜ

PROF. DR 
AHMET 
SEVGİ

Bugünlerde Çanakkale Zaferi’nin 105. 
yıldönümünü kutluyoruz. Tarihî şahsi-
yetlerimizi anmak yahut geçmişte ka-

zandığımız zaferleri kutlamak bizim için kadir-
şinaslıktan ziyade bir görevdir. Elbette maziye 
takılıp kalmayacağız. Yüzümüz geleceğe dönük 
olacak. Ama gözümüzü de geçmişten ayırma-
yacağız. Çünkü geçmiş bizim için bir aynadır. 
Bu aynaya bakarak zaferlerimizi de hezimetle-
rimizi de göreceğiz. Ve dün yaşadıklarımızdan 
ders alarak yarınlarımızı inşa edeceğiz…

Peki, Çanakkale Harbi’ne baktığımızda ne 
görüyoruz? Bu savaştan alacağımız ders nedir?

Öncelikle şunu belirtelim ki “Çanakkale Sa-
vaşı”nı tek başına ele alıp değerlendirmek doğ-
ru olmaz. Zira Çanakkale Savaşı, I. Dünya Har-
bi’nde savaştığımız cephelerden sadece biridir. 
Evet, Çanakkale’de bir destan yazdık ama diğer 
cephelerde aynı başarıyı gösteremedik. Esa-
sen göstermemiz de mümkün değildi. Biz en 
büyük hatayı I. Dünya Savaşı’na dâhil olmakla 
yapmıştık. Nitekim bizi savaşa sokan macera-
cı paşalar (Enver-Talat-Cemâl) kısa süre sonra 
durumun vahametini görmüş olacaklar ki İs-
hak Paşa’yı, görüşüne başvurmak üzere Bey-
lerbeyi Sarayı’nda gözetim altında tutulan sa-
bık (eski) padişah II. Abdülhamid’e gönderirler. 
II. Abdülhamid İshak Paşa’ya şunları söyler:

“Bu vaziyette artık benim verebileceğim 
bir fikir, tavsiye edebileceğim bir tedbir kalma-
mıştır. Zira bu zavallı devlet Harb-i Umûmî’ye 
(I. Dünya Savaşı) sürüklendiği gün münkariz 
olmuştur. (yıkılmıştır) Sizi bana gönderenler, 
harbe girmeden önce göndermeliydiler. Dün-
yanın karalarına ve denizlerine hâkim olan 
devletlerine karşı Almanya ve Avusturya ile 
birleşip ateşe atılmak, tarihin ender kaydettiği 
hatalardandır.”

 “Dün yaşadıklarımızdan ders alarak ya-
rınlarımızı inşa edeceğiz” derken geçmişte 
yaşanan olumsuzluklardan ders çıkararak aynı 
hatalara tekrar düşmemek gerektiğini vurgula-
maya çalışıyoruz. Fakat dinleyen yok. M. Akif 
haklı:

“Tarihi  tekerrür  diye  tarif  ediyorlar,
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?
Çanakkale Zaferi
Diğer taraftan Çanakkale Zaferi elbette 

bizim için önemlidir. Allah muhafaza, Çanak-
kale’de mağlup olsaydık sanırım bugün Ana-
dolu’da başkaları olurdu. İşte bunun içindir ki 
Mehmet Akif, Çanakkale Muharebesi ile Bedir 
Savaşı arasında bir ilgi kurarak Mehmetçiğe 
şöyle seslenir:

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ
Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi.”
Mehmet Akif’in, Çanakkale’de savaşan 

Mehmetçiği “Bedir”de savaşan “ashap”la kar-
şılaştırması basit bir benzetme gibi görünse de 
aslında şair yukarıdaki mısralarda büyük bir 
hakikati dile getirmektedir. Çünkü Müslüman-
lar o gün Bedir’de mağlup olsalardı müminlerin 
ocağı Medine düşer ve İslâm güneşi daha doğ-
madan batmaya mahkûm olurdu. Aynı şekil-
de, düşman Çanakkale’de o gün galip gelseydi 
başta İstanbul olmak üzere bütün Türk yurdu 
ve İslâm dünyası işgal edilecekti. Dolayısıyla, 
Bedir Savaşı ile Çanakkale Harbi arasında bir 
benzerlik olduğu muhakkak…

Meseleye bu açıdan bakıldığında Çanakka-
le Zaferi’nin önemi daha net görülecektir. 105 
yıl sonra Çanakkale Zaferi’ni kutluyor olmamız 
boşuna değildir. 

Zaferin 105. yıldönümünde Çanakkale 
şehitlerini rahmetle anıyoruz. Ruhları şad ol-
sun…



TÜRKÜN BAYRAMI NEVRUZ: 
DÜN, BUGÜN

Her insanın yaşam boyu unutamaya-
cağı anıları vardır. O anılar ki, da-
marında akan kanla birlikte ruhuna 

işler, yaşadığı sürece onu terk etmez. Çocuk-
luk yıllarıma dair en sevdiğim, hafızamda 
korunan en kutsal anılar, Nevruz bayramı ile 
ilgili olan anılardır. Ailemizin Nevruz telaşı, ev 
temizlikleri, alınan yeni giysiler, her evde özel 
olarak pişirilen “şekerbura, paxlava, goğal” 
kokusu hala burnumda tütüyor. Bugün ül-
kemizde rahatlıkla kutlanan Nevruz bayramı, 
çocukluğumu yaşadığım Sovyetler Birliğin’de 
devlet çapında kutlanmıyordu. Büyüklerimize 
hep sorduğumuz sorular şimdi hala aklım-
da: “Neden yılbaşı televizyonlarda bayram 
gibi kutlanıyor, tatil oluyor, Nevruz ise yok?”, 
“Neden 1 Mayıs (İşçi ve emekçiler bayramı), 
9 Mayıs (faşizm üzerinde zafer bayramı), 23 
Şubat (Sovet ordusunun yaranma günü) bay-
ram, Nevruz ise bayram gibi kutlanmıyor?” 
Büyüklerden hep aynı cevap alırdım: “Nevruz 
bizim – Türklerin bayramı o yüzden”. Çocuk 
olduğumdan bu sözlerin manasını tam olarak 
anlamasam da, aile içerisinde kutladığımız 
bayram coşkusu bana yetiyordu. Yıllar son-
ra yaş ilerledikçe bu cevapda büyüklerimizin 
yürek ağrısını, kalp sızısını, üzüntüsünü an-
ladım. Herşeye rağmen, yasaklara, korkulara 
bakmaksızın, yıllar boyunca koruya bilmişler 
ebedi bayramımız – bizim Nevruzumuzu. Bu-
gün ana okul, ilkokul, universiteler, iş yerleri 
ve resmi dairelerde bayram törenleri: Nevruz 

etkinlikleri, kosa-kosa oyunları, el şenlikleri 
büyük coşku ile kutlanmaktadır. 

Nevruz’un Türklerde baharın gelişini, 
toprağın uyanışını ve yaşamı sembolize eden 
bayram gibi kutlanılması milattan önceye te-
sadüf ediyor. Nevruz Bayramı Kuzey yarım-
kürede baharın gelişi ile aynı güne denk ge-
liyor – 21 Mart. Geceyle gündüzün eşitlendiği 
bu günde Türkler tabiatın, doğanın uyanışını, 
yeni yılın başlangıcı olarak kabul etmiş, kut-
lamalar yapmışlardır. Uzun zaman din adam-
ları, tarikatlar Nevruz Bayramı’na dini libas 
giydirmeye çalışmış, bazen İmam Ali’nin hâ-
kimiyete geldiği günle bağdaştırmışlar. Fakat 
bayramın Arap hilafetinden daha önce kut-
lanıldığını gösteren kanıtlar mevcuttur. Eski 
Türklerde “yengi gün”, “ulu gün” gibi hatır-
lanan Nevruzla ilgili eski klasik Doğu edebi-
yatında Ömer Hayyam’ın “Nevruzname”, 
Mahmud Kaşgari’nin “Divanü Lugati’t-Türk”, 
Firdovsi’nin “Şahname”, Nizami Gencevi’nin 
“İskendername”, Biruni’nin “Asar-el-baqiy-
ye” (“Geçmiş günlerin abideleri”) eserlerinde 
bahsedilir. Ebu Reyhan Biruni’nin eserlerinde 
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ALİYEVA
 Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi, 
Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Bölümü
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Nevruzla ilgili rivayetler ara ara yer alıyor. Ya-
zılarda Nevruz Bayramı’nın herhangi bir dini 
bayram değil, tabiatın, doğanın canlanması 
ile ve yeni mevsimin gelişi ile ilgili dünyevi bir 
bayram olduğu gösteriliyor. Azerbaycan folk-
lorunda nağıl, destan, efsane ve rivayetlerde 
Nevruz ve ondan önce dört haftada kutlanan, 
yaratılışı sembolize eden dört unsurla bağlı 
olan − Su, Ateş, Hava, Toprak – Çarşam-
ba’dan söz ediliyor. İlk Çarşamba havaların 
yavaş yavaş ısınmaya başladığı döneme denk 
geliyor. Havalar ısınır, çaylarda buzlar erir, 
evlerde Çarşamba suyu ile temizlik yapılır, 
şafak vakti akarsuyun üzerinden atlayarak 
“ağırlığım, uğurluğum şu sularla akıp gitsin” 
söylerler. Bununla da kaza bela, hastalıkların 
yeni yılda olmayacağı sevincini yaşarlar. Ateş 
Çarşamba döneminde güneş toprağı daha 
fazla ısıtmaya başlar. Herkes tongal denilen 
ateşler ve aile bireylerinin sayısına göre mum 
yakar. Hava Çarşamba’da ağaçlarda tozlanma 
başlar ve rüzgâr tomurcukların tozlanmasını 
sağlar. Dördüncü, yani son Çarşamba yılso-
nu Toprak Çarşambası olarak adlandırılır. 
Son Çarşamba’nın kendisinden önceki diğer 
üç Çarşamba’dan farkı coşkuyla, büyük ayin 
ve rituellerle donatılıyor olması ile alakalıdır. 
Çünkü Son Çarşamba mahiyet bakımından 
kendisinden evvelki üç Çarşamba’nın birleş-
tirilmiş – yekûnlaştırıcı şenliğidir. Bununla da 
eski yılın uğurlanması ve yeni yılın (Nevruzun) 
karşılanması yılın sonuncu Çarşambası’nın 
üzerine vuku bulur. Su Çarşambası ile doğa 
toprağı sulamış, Ateş Çarşambasında toprağı 
ısıtmış, Hava Çarşambasında doğa uyanarak, 
Toprak Çarşambasında ekin işleri ile devam 
etmiştir. Son Çarşamba’dan Nevruz Bay-
ram’ına kadar herkes mezarlığa, yakınlarının 
ziyaretine gider, obür dünyaya göç etmiş ya-
kınlarını yâd ederler. Nevruz’da kış mevsimini 
temsil eden Kosa ve baharı temsil eden Keçel 
(ve ya Keçi – ruzi, bereket sembolü) oyunu, 

mezhekesi ilgi ile karşılanır. Kafasında motal 
şapka, boynunda çınqırak, elinde kepçe kapı 
kapı dolaşarak birşeyler toplarlar: 

Koşa, Koşa, gelsene,
Gelib salam versene,
Çömçeni doldursana,
Kosanı yola salsana.
Nevruz’da beyaz, yeşil, kırmızı, lacivert 

renklerine boyanmış yumurtalar dört mevsi-
min sembolüdür ve barışın, bolluğun göste-
ricisidir. Özel olarak pişirilen tatlılardan goğal 
güneşin, şekerbura ayın, baklava yıldızların 
simgesidir. Nevruz sofrasının olmazsa olmazı 
semeni’dir. Önceden buğdayın tomurcuklan-
ması ile yeşil demet halini alan semeni hayat, 
yeniden doğuş, bereketi sembolize ediyor.        

Nevruz Bayram’ında güneşin batışı ile bir 
haraketlilik başlar. Gençler ve çocuklar kapı-
ların önünde papaq (şapka) atar, ev sahipleri 
onun içerisini tatlılar, çerez, şeker ile doldu-
rurlar. Şapka hiçbir zaman boş geri verilmez. 
Gençler, özellikle kızlar kulak falına çıkar, evde 
konuşulanlar gizlice dinlenir. Güzel şeyler du-
yulursa, “yeni yıl güzel haberlerle gelecek” 
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anlamını veriyor. Hem son (ilaxır) Çarşam-
bası, hem de Nevruz Bayram’ında tongalın 
üzerinden “ağırlığım, uğurluğum dökülsün 
bu ateşin üzerine” – diyerek atlarlar. Yüzük 
falına bakılıyor, yumurta dövüştürülüyor. 

Bayram sabahından başlayarak büyükle-
rin ziyaretine gidilir, kutlamalar, bayram coş-
kusu günlerle devam eder.

Nevruz Bayram’ının Azerbaycan’da kut-
lanmasının tarihi eskiye dayanıyor. 1920 yılı 
nisanına, yani Azerbaycan Kızıl ordu tara-
fından işgal olunanadek Nevruz büyük coş-
ku ve sevgiyle ile kutlanmıştır. Ömrünü 17 
ay yaşayan genç Azerbaycan Demokratik 
Cümhuriyeti (ADR) bayramı resmi şekilde 
devlet çapında kutlamıştır. Sovyetler Birli-
ğinde hâkimiyet milli dini bayramlara yasak 
koymuş, “Mübariz Allahsızlar İttifaqı” deni-
len birim bayram günlerinde halk içerisinde 
dolaşarak kutlama yapanları cezalandırırlardı. 
1953 yılı Stalin’in ölümü ile milli bayramlara 
“qayri-resmi” izin verilir. Rus halkı da kendi 
milli bayramlarını kutlamak amacı ile “kar-
deş halklara” milli bayramlarını kutlamaları 
için şans veriyor. İlk defa 1966 yılında Rusi-
ya çarın devrilmesinden sonra Hristianların 
yasaklanan Maslenitsa – kışın yolcu edilmesi 
bayramını kutluyor. Sovyet hâkimiyeti mart 
ayında Nevruz’un “Bahar Bayramı” adı ile 
kutlanılmasına izin verir. Azerbaycan ile bir-
likte Özbekistan da SSRİ’ye müracat ederek, 
Nevruz’un devlet çapında kutlanılması için 
başvuruda bulunmuştur. 1967 yılında ilk kez 
devlet seviyesinde bayram törenleri gerçek-
leştirilmiştir. 20 Mart Bakü’nün kadim Kız 
kulesi yanında el şenlikleri kutlanmaya baş-
lanmıştır. Gelin gibi süsletilmiş Bahar kızı bu 
şenliğe at üstünde gelmiştir.

Devlet yetkilileri, siyaset bilimciler o za-
man Moskova’nın jestinin siyasi amaçlarla 
alakalı olduğunu belirtiyor. SSRİ o dönem 
Türkiye ve İran’a yaklaşmaya meraklı oldu-
ğundan aralarında olan “soğuk savaşa” son 
koymak istemiş. İran’da yaşayan Azerbaycan 
şairi Muhammed Hüseyin Şehriyar’ın milli-
yetçilik ruhunda “Haydarbabaya Selam” şiiri 
de o dönemde yazılmıştır. 

Bayram idi gece kuşu okurdu,
Adaklı kız bey çorabın tokurdu,
Herkes şalın bir bacadan sokurdu,
Ay ne gözel kaydadı şal sallamak,
Bey şalına bayramlığın bağlamak.
Şal istedim men de evde ağladım,

Bir şal alıb tez belime bağladım,
Gulam gile kaçdım, şalı salladım,
Fatma hala mene çorab bağladı,
Han nenemi yâda salıb ağladı.
Heyder Baba, Mirzemmed’in bahçası,
Bahçaların turşa şirin alçası,
Gelinlerin düzmeleri, tahçası
Hey düzüler gözlerimin refinde,
Heyme vurar hatıralar sefinde.
Bayram olub, kızıl palçık ezerler,
Nakış vurub, otağları bezerler,
Tahçalara düzmeleri düzerler
Kız-gelinin fındıkçası, henası,
Heveslener anası, kaynanası.
Bakıçının sözü, sovu, kağızı
İneklerin bulaması, ağızı,
Çerşenbenin girdekânı, mövizi
Kızlar deyer: “Atıl-matıl, çerşenbe,
Ayna tekin bahtım açıl, çerşenbe”.
Yumurtanı göyçek, güllü boyardık,
Çakkışdırıb sınanların soyardık,
Oynamakdan birce meğer doyardık,
Eli mene yaşıl aşık vererdi,
İrza mene novruzgülü dererdi.
Sonralar Nevruza yazılan onlarla şiir içeri-

sinde Şehriyar’ın şiiri öz samimiliği, hassaslığı 
ve canayakınlığı ile bu gün bile gündemden 
düşmemiştir.

M.Gorbaçov’un Qlasnost, Perestroyka 
(Yeniden kurma) döneminde milli bayramı-
mız kendi adıyla – Nevruz ile kutlandı. 1991 
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yılında Nevruz resmi bayram olarak geri dö-
nüyor. 2000 yılından 10 günlük tatille kutla-
malar devam ediyor. Bugün Nevruz Bayram’ı 
Azerbaycan’la birlikte, Türkiye, Almaniya, Af-
ganistan, Bosna, Hindistan, İran, Kazakistan, 
Mongolustan, Pakistan, Dağıstan, Tatarıstan, 
Tacikistan, Üzbekistan’da kutlanıyor. 

Nevruz 2009 yılından UNESKO tarafın-
dan maddi olmayan, manevi miras sırasına 
dâhil edilmiş, 2010 yılından ise BMT Genel 
Kurulunun 64. Oturumunda 21 Mart tarihi 
“Uluslararası Nevruz Günü” ilan edilmiştir. 

Bugünlerde Türk elleri Nevruz sevincini 
yaşıyor. Babalarımızın bize bin türlü zorlukla-

ra, yasaklara rağmen koruyarak bize armağan 
ettiği milli değerlerimizi gençlere miras bı-
rakmanın zamanıdır. Avrupalaşan gençliğin 
milli varlığımızı, kimliğimizi hatırlatan mane-
vi değerlerimizi sahiplenmenin vaktidir. Ba-
şaramazsak... Müzik aletlerimizi, müziğimizi, 
mutfağımızı, yazılı abidelerimizi sahiplenen 
eski düşman zamanı boşa harcamaz. Tarih 
bizi affetmez!

• İmam Ali İyun (Haziran) ayında haki-
miyyete gelmiştir.

ACZİMİN
        GİRYESİ

 

GEÇMİŞTEN DERS ALMAK
Tarih bir ibretler aynasıdır; bak neler var, 
Geçmişten dersler çıkar ki olasın payidar.
                                         (Li-müellifihî)

Ahmet 
Sevgi
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Toplumları bir araya getiren, ortak hareket 
etmesini sağlayan değerler vardır. Bu de-
ğerlerden biri de -gece ve gündüzün eşit-

lendiği 21 Mart günü- baharın gelişini muştalayan 
Nevruz Bayramı’dır.

Nevruz Bayramı Türk coğrafyasında Navruz, 
Nevroz, Nevruz Köce, Noruz, Novruz; Yılsırtı (Cıl-
sırtı), Mart Dokuzu, Sultan Nevruz, Gün Dönümü, 
Yeni Gün “Yenikün, Yenkigün, Yeniyıl”, Teze Yıl, 
Cılgayak, Çilpazı; Ergenekon, Bozkurt Bayramı; Baş 
Bahar, İlkyaz, Ulu Kün, Gollu, Gutan, Saban Toy, 
Teyri Toy, Ulus Günü, Yazbaş gibi isimlerle bilin-
mekte ve her Türk toplumunda kutlanmaktadır.

Kutlanan bayram, kaynaklara göre M.Ö 8. 
yüzyıldan itibaren bilinmektedir. On İki Hayvanlı 
Takvim’e, Selçuklu Sultanı Melikşah’ın Celali Tak-
vimi’ne ve Divanı Lügatit Türk’e göre 21 Mart günü 
takvim yılının başlangıcı ve ilkbaharın gelişi olarak 
kabul edilmektedir.

Yeni anlamındaki “nev” ve gün anlamındaki 
“ruz” sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yeniden 
doğuşu, dirilişi ve canlanmayı ifade eden Nevruz 
farklı coğrafyalarda pek çok milletçe kutlanan ba-
harın, yeni yılın, varoluşun ve dirilişin bayramıdır.

Ergenekon Destanı’nda demir dağın eritilip 
geçit yapılmasıyla ve o kurtuluş gününün unutul-
mayıp her yıl 21 Mart’ta bir demir parçasının ateşte 
kızdırılıp örsün üstünde önce Hakan daha sonra 
beyler tarafından çekiçle dövülüp sonrasında bay-
ram yapılmasıyla, Türklerin yeniden tarih sahnesi-
ne çıkmasıyla Nevruz anlam bulur.

Nevruz; canlılığın, iyiliğin dirilmenin, güzelliğin, 
umutların bayramı ve bunların istenmesidir; insa-
nın ve doğanın bir araya gelmesi, yenilenmesi ve 
canlanan toprakla insanın tekrar uğraşmasıdır; ate-
şin üzerinden atlayan insanların ruhunu kötülükten 
arındırması ve yenilemesidir; kor hâlindeki demiri 
döverek atalarını hatırlamasıdır.

Özel günlerde ortak hareket eden toplumlar 
renklere farklı anlamlar ve değerler yüklemektedir. 
Nevruz’la ve baharla birlikte gökyüzü ve yeryüzün-
de olan değişim renk olarak sarı, yeşil ve kırmızıyı 
ön plana çıkarsa da Türk kültüründe ak, kara, mavi, 
mor ve pembe renkleri de önemlidir.

Sarı: Altının, alevin, güzün, dünyanın merkezi-
nin, gençliğin, tahtın ve devlet merkezinin simgesi-
dir. Coğrafi yön olarak merkezi ifade eder.

Yeşil: Bitkilerin, gençliğin, baharın, bereketin, 
bolluğun, dirilmenin, Hızır’ın ve İslamiyet’in simge-
sidir. Gök adıyla da coğrafi yön olarak doğuyu ifade 
eder.

Türkler Yenigün’ü iki doğa olayı ile başlatır. İlki 

gök gürlemeleri ve yıldırımlarla yağmurun yağma-
sı diğeri otların yeşermesi, bitkilerin canlanmasıdır. 
“Yaş” sözü ile hem ıslanan (yaşaran) hem de (yaşa-
rarak) yeşil rengi alan bitkiler kastedilmektedir.

Kırmızı (Al, Kızıl): Ateşin, duvağın, gülün, yü-
zün, canlılığın, yasakların, kanın, bayrağın, cesa-
retin, yürekliliğin, halkın ve ordunun simgesidir. 
Coğrafi yön olarak güneyi ifade eder.

Ak (Beyaz): Temizliğin, doğruluğun, gücün, 
adaletin, büyüklüğün, yönetimin, devletin simgesi-
dir. Coğrafi yön olarak batıyı ifade eder.

Kara (Siyah): karanlığın, toprağın, halkın, kışın, 
olumsuzluğun, uğursuzluğun, ciddiyetin, ölümün ve 
yasın simgesidir. Coğrafi yön olarak kuzeyi ifade eder.

Mavi: Gökyüzünün, sonsuzluğun, huzurun, ra-
hatın, nazara karşı koruyuculuğun simgesidir.

Mor: Karamsarlığın, rahatsızlığın, özgürlüğün, 
güzelliğin simgesidir.

Pembe: Mutluluğun, hayallerin, zarifliğin, 
utangaçlığın, masumiyetin simgesidir.

Nevruzda soğan kabuğu ve saman çöpleriyle 
haşlanan yumurtaların kırmızıya yakın renge bo-
yandığını ve bu yumurtaların çocuklara hediye edi-
lerek tokuşturulması sağlanır. Kırılmayan yumur-
tanın sahibinin istediklerine kavuşacağı düşünülür. 
Aşık kemikleri yeşil, sarı, kırmızı renklere boyanır 
ve bu aşıklarla da oyunlar oynanır.

Nevruzu kutlayan bütün milletler sarı, yeşil 
ve kırmızı renklerini kullanmakta ve bu renklere 
anlamlar yüklemektedir. Bu üç renk yan yana ve 
hükümdarlık sembolü olarak Göktürklerden Sel-
çuklulara geçmiş; Osmanlı asker teşkilatında ve 
sancaklarında yer almış ve de kırmızı zemin orta-
sında yeşile boyanmış çember içinde sarı sırma ile 
işlenmiş üç hilalin bulunduğu flama padişah sanca-
ğı olarak kullanılmıştır. Kırmızı-yeşil şeritli ve sarı 
renkli İstiklal Madalyası’nda da bu üç renk bir arada 
bulunmaktadır.

Türk kültüründe renklerle ilgili farklı anlamlan-
dırmalar bulunsa da Nevruz Bayramı’nın simgesi 
sarı, yeşil ve kırmızı renklerdir. Nevruz’da bu renk-
ler insanları ayıran değil, insanların Yenigün’de 
yeniden umutlanıp canlanmasına ve geçmişini 
düşünmesine yardımcı olan, yüzyıllardır kullandığı 
ana renklerdir.

BÜLENT 
ÇEVİK

NEVRUZ VE RENKLER
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ANUŞ 
GÖKCE

NEVRUZ’LA BÜTÜNLEŞEN
TÜRK DÜNYASI

Nevruz bütün Türk Dünyasında kutla-
nan milli bir bayramdır. Daha sonra 
Türklerle ilişkide bulunan kavimler 

de bu bayramı benimsemişler ve kutlamaya 
başlamışlardır.

Nevruz kelimesi Farsçadır. Yeni gün an-
lamına gelir. Türklerin tarih sahnesine çık-
tıklarından beri kullanılan 12 Hayvanlı Türk 
takviminin ilk ayının ilk günü yeni yıl olarak 
kutlanır. Bu takvimin ilk yılı sıçan yılıdır ve bi-
rinci ayı 21 Mart’ta başlar.

1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından 
yazılan Divan-ı Lugati’t Türk’te Pars kelimesi-
ni açıklarken Türk takvimin nasıl oluştuğuna 
dair bilgi verir. Buna göre Türk hakanların-
dan birisi kendisinden birkaç yıl önce geçmiş 
bir savaşı öğrenmek istemiştir. Yapılan toyda 
savaşın yapıldığı yıl tam tespit edilememiş. 
Hakan kurultayda “Biz bu tarihte nasıl yanıl-
dıksa bizden sonra gelecek olanlar da yanıla-
caklardır. Öyle ise biz şimdi göğün 12 burcu 
ve 12 ay sayısınca her yıla birer ad koyalım. 
Sağışlarımızı(Süt sağmak) bu yılın geçmesiy-
le anlayalım. Aramızda unutulmaz bir andaç 
olarak kalsın” dedi. Ulus, hakanın bu önerge-
sini onayladı.

Bunun üzerine hakan ava çıkar. “Yaban 
hayvanlarını Ilısu’ya doğru sürsünler!” diye 
emreder. Bu büyük bir ırmaktır. Halk bunları 
sıkıştırarak suya doğru sürer. Bu hayvanlar-
dan avlarlar. Bir takım hayvanlar suya atılırlar. 
12’si suyu geçer. Her geçen hayvanın adı bir 
yıla ad olarak takılır. Bu hayvanlardan birincisi 
sıçgan (sıçan) imiş. İlk önce bu hayvan geçtiği 
için senenin başı sıçan yılı denilmiş. Bundan 
sonra sırasıyla geçen hayvanların ismi yıllara 
verilmiş:

 Ud yılı: öküz yılı; Pars yılı: Pars yılı; Tavış-
kan yılı: Tavşan yılı; nek yılı: Timsah yılı; Yılan 
yılı: Yılan yılı; Yund yılı: At yılı; Koy yılı: Koyun 
yılı, Biçin yılı: Maymun yılı; Takagu yılı: Tavuk 
yılı; İt Yılı: Köpek yılı; Tonguz yılı: Domuz yılı.

Türkler bu yılların her birinde bir hikmet 
var sanarak onunla fal tutarlar, uğur sayarlar. 
Söz gelimi Ud yılı girdiğinde savaş çoğalırmış. 
Çünkü öküzler birbiriyle vuruşurlar, tos ya-
parlar. Takagu yılında yiyecek çok olur. Ancak 
insanlar arasında karışıklık çıkarmış; çünkü 

tavuğun yemi tanedir. Taneyi bulabilmek 
için çöpleri, kırıntıları birbirine karıştırır. Tim-
sah yılı girdiğinde yağmur çok yağar, bolluk 
olurmuş çünkü timsah suda yaşar. Domuz yılı 
girince kar ve soğuk çok olur, kargaşalık çıkar-
mış. Böylece Türkler her yıl bir şey olacağına 
inanırlar. Türklerde haftanın yedi gününün 
adı da yoktur; çünkü hafta denilen şey İslam-
lıktan sonra bilinmiştir. 

Ayların adlarına gelince şehirlerde Arapça 
ad kullanılır. Göçebe olan ve Müslüman bu-
lunmayan Türkler yılı dört ayrıma bölerek her 
üç aya bir ad verirlerdi.  Yenigün (Nevruz) den 
sonra ilkbahara “oğlak ay”, sonra “uluğ oğlak 
ay” derler. Çünkü bu ikinci zaman diliminde 
oğlak büyür. Bundan sonra “uluğ ay” denir. 
Çünkü bu parça yazın ortasıdır. Yeryüzünde 
nimet bolarır, hayvanlar büyür, süt çoğalır.  
(1) Dördüncü ay ise zemheridir. ,kış ayıdır. Yı-
lın en soğuk aylarıdır.

Nevruz kelimesinin kökenine bakarak bu 
geleneğin Farslardan Türklere geçtiğini savu-
nanlar vardır. Ama şu bir gerçektir ki Nevruz 
kelimesi Türkçeye girmeden önce Türkler 21 
Mart’ta Yengi kün, Yangı kün adıyla ilkba-
harın gelişini, bolluk bereketin çoğalmasını 
kutlamışlardır. Havaların ısınması, oğlakların 
doğmasını, tabiatın yeşermesini bir bayram 
havasında kutlamışlardır. 12 Hayvanlı Türk 
takviminden sonra Büyük Selçuklu Sultanı 
Melihşah’ın Eski Türk Takviminden mülhem-
le hazırlattığı güneş yılı esasına dayalı Celali 
Takvimini n başlangıç günü de 21 Mart’tır.  
Bu takvim Melihşah’ın ölümünden sonra kal-
dırılmıştır. Melihşah’ın ölümünden sonra za-
ten devlet içinde karışıklıklar baş göstermiştir. 
Bu da gösteriyor ki Türkler Güneş yılına ait 12 
Hayvanlı Türk Takvimini uzun süre kullan-
mışlardır. 

Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Nevruzla ilgili bir 
makale kaleme almış ve Nevruzunun Türk 
kültüründe kökleri çok eskilere dayanan bir 
gelenek olduğunu dile getirmiştir. Ona göre, 
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güneş esasına dayanan 12 Hayvanlı Türk tak-
viminin uzun süre kullanılması hem de Celali 
Takviminin de güneş yılına dayanarak hazır-
lanması ve yılın ilk günü olarak 21 Mart olarak 
belirtilmesi Nevruzun Türk geleneklerine ait 
olduğunun delilidir.  Onun bir başka delili ise 
Nevruz, navrız kelimesinin 1074 yılında Kaş-
garlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi 
öğretmek gayesiyle hazırlanan Divan-ı Luga-
ti’t- Türk’te geçmiş olması Türk kültüründe 
bu geleneğin asgari 1000 yıllık bir maziye sa-
hip olduğunu gösterir. (2)

 Hoca nevruzla ilgili bir makalesinin deva-
mında kelimenin ismine bakarak bu adet ve 
geleneğin Türklere Farslardan geçtiğini iddia 
edenlere şu cevabı vermektedir: “Nevruzla 
ilgili en mühim iddia kelimenin Farsça olma-
sı dolayısıyla, Fars kültüründen Türk kültüne 
geçmiş bir unsur olduğuna dairdir.  Ancak 
Kaşgarlı Mahmut’un yaşadığı bin yıl öncesi 
duruma bakacak olursak İran-Sasanî Devle-
ti tarihten silineli 400 yıl geçmiş ve İranlılığı 
temsil edebilecek en küçük kültür unsuru ve 
siyasi güç kalmamıştır. 1040 Dandanakan Za-
ferinden sonra Selçuklu Türkleri, İran, Azer-
baycan, Irak ve Suriye’de hâkim olmuşlar, 
hatta 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’yu 
vatanlaştırmışlardır. Kaşgarlı’nın eserini ka-
leme aldığı yılları düşünecek olursak hiç bir 
siyasî gücü olmayan Farslardan kültür unsu-
ru alacak kadar bir beraberlikleri olmamıştır. 
Türklerin hâkimiyet kurdukları bu coğrafyada 
kendilerine tabi olan Fars ve Arap unsurlar-
dan bazı kelimeleri alıp kullandıkları bilinir. 
Ancak bu kelimelerin kullanılması, dillerinde 
olmadığı için değil, tabi unsurları daha kolay 

anlamaları ve idareye karşı ısınmalarını temin 
için olmuştur. Bir kelime ile büyük bir kültür 
unsurunun tamamına sahip olmaya kalkış-
mak, Fars kültürünün mahsulü gibi göster-
mek cehaletle dostluk kurmaya çalışmak olsa 
gerektir.

 Türk kültürünün en güçlü ananelerin-
den birisi olan Ergenekon’dan çıkışın Nevruz 
ile bağlantısı, onu yine Türk yapısına götü-
rür. Ananeye göre Ergenekon’dan çıkış 21 
Mart’tır. Türk milleti bu kurtuluş ve çıkışı 
geleceğe ümitle bakan “Yeni gün” olarak ad-
landırmıştır. Yukarıda zikrettiğimiz üzere Yeni 
Gün’ün Farsça karşılığı olan Nevruz’un kulla-
nılması Farslara kendi ananelerini sevdirme-
leri içindir. Zaten Türk yapısındaki Nevruz’un 
muhteva ve mana zenginliği Fars ve Afgan 
kültüründe görmek mümkün değildir.

Nevruz, Türk kültür yapısında yalnızca bir 
takvim başlangıcı veya yılbaşı olarak görül-
mez. Onun kazandığı muhtevanın yapısında 
ayrıca bir bayram, bir umudun başlangıcı, bir 
dini ve manevi muhteva, bir adetler ve ana-
neler zinciriyle yaratılanın en güzeli insan ve 
çiçeklerin en güzeline ad oluşu da vardır.

Nevruz veya Navrız şekillerinde kullanı-
lan bu kelime kültürümüzde yalnız değildir. 
Hemen onun kadar kullanılan Yeni gün veya 
Gün Dönümü tabirleri de vardır…”(3)

Sergey Grigoviç Agacanov’ da “Selçuk-
lular” adlı eserinde Gazneliler’de tabi devlet-
lerden ve beyliklerden alınan yıllık vergilerin 
haricinde Nevruz (yeni yıl) ve mihrigan (gece 
ile gündüzün eşit olması) bayramlarında onlar 
saraya içerisinde eyerleriyle birlikte Arap atla-
rı ve binek katırlarının bulunduğu çeşitli hedi-
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yeler sunulduğunu yazmaktadır. (4) 
Türkler Anadolu’ya geldiği vakit eski adet 

ve göreneklerini devam ettirmişlerdir. Mesela 
Demirci’de Ergenekon’dan çıkışı temsilen örs 
dövüp kente Demirci adını vermişlerdir.

Nevruz, Osmanlı Devletinde İmparatorlu-
ğun son dönemlerine kadar kutlanmıştır. Prof. 
Dr. Yusuf Halaçoğlu “Osmanlılarda Nevruz 
Kutlamaları” adlı bir makalesinde Nevruz’un 
bütün Türk dünyasında kutlandığını belirttik-
ten sonra Osmanlı Devletinde de kutlandığını 
devletin vergi sistemini Nevruz- ı nısf-ı evvel, 
son bahar da da nevruz-u nısf-ı sani olarak iki 
taksit halinde düzenlendiğini ifade etmekte-
dir.  Halaçoğlu Osmanlı Türk Devletinde Nev-
ruzda yapılan hazırlıkları ve eğlenceleri şöyle 
anlatmaktadır: “ Yeni yılın başlangıcı olarak 
kabul edilen bu günde eğlenceler tertip edi-
lir, sarayda olduğu gibi halk arasında da ecza-
nelerde yapılan ve Nevruziye denilen macun 
rağbet görür, en azından bunu elde edeme-
yenler tarafından tatlı yenilirdi. Bu macundan 
yemenin kuvvet ve şifa verici bir tesiri vardı. 
Kendi usul ve ananelerine göre bunları kayna-
tıp suyunu içerler, yüzlerini yıkarlardı.

Saray haricinde Nevruzdan birkaç gün 
önce eczacılar, kulplu küçük çay bardaklarına 
veya fincanlara, terkibi kendilerince bilinen 
bir macun doldurup, tanıdığı müşterilerine, 
mahallenin kibar ve zenginlerine gönderir-
lerdi. Bu hediyeleri alanlar, buna karşılık ço-
ğunlukla bir gümüş Mecidiye bahşiş verirler 
ve eczacı çıraklarını sevindirirlerdi. Eczacıdan 
gelen Nevruziye ve yedi sin (heft- sin)yani 
Arapçadaki sin harfiyle başlayan süt, simit, 
sükker, salep, sirke (sir), soğan, semek (balık) 
veya sefercil(ayva) bir tepsiye konulup evin 
efendisi önüne getirilir, evde mevcut olanlar 
da tepsinin etrafına iki diz üstüne otururlardı. 
Evin efendisi bu malzemelerden birer fincan 
ve tabak ile herkese dağıtır ve gün dönümü 
saati geldiği vakit buyurun hitabıyla önce ma-
cundan, sonra diğerlerinden birlikte alınır, 
evin efendisi senenin saadetle geçmesi için 
uzunca bir dua yapar, eller öpülür ve merasim 
sona ererdi. Macun yenir yenmez üstüne su, 
gül veya limon şerbeti içmek adettendi. 

Her sene yılbaşı olan Nevruz’da Vezir-i 
azamla vezirler, eyalet valileri ve belirli bazı 
devlet adamları tarafından padişah’a hediye-i 
Nevruzi’ye adıyla donamış atlar, murassa si-
lahlar, pahalı kumaşlar ve sair hediyeler ve-

rilirdi. 
Nevruz’da her sene takdimi kanun olan 

“rikabiyye pişkesi” dolayısıyla birinci ve ikin-
ci mirahur, büyük ve küçük ahur kethüdaları, 
arpa ruznamçecisi, arpa kâtibi, saraçlar kâtibi, 
mirahur-ı evvel kethüdası ve kâtibi gibi has 
ahur erkânına hilatler giydirilirdi.

Hekimbaşılar her sene Nevruz’da çeşitli 
terkiplerden Nevruziye ismi verilen kırmızı 
renkli ve kokulu bir macun yaparak Nevruz 
gecesi bunları porselen kaplar içerisinde önce 
padişah, şehzade, sultanlara, kadın efendilere, 
veziriazama devlet ricaline takdim ederler, 
buna karşılık çeşitli hediyeler alırlardı…”(5)

İlk Osmanlı Vakanüvisti Mustafa Naima 
Efendi, Nevruz ve nevruz pişkeşi hakkın-
da bizlere bilgi vermektedir. Hanedandan 
Ayşe Sultanla evli olan İpşir Paşa’nın Sada-
tert pişkeşi ile nevruz pişkeşini birleştirerek 
hükümdar IV. Mehmet’e sunduğu hediyeler 
hakkında şu bilgileri vermektedir:  “Nevruz-u 
Sultani Cemadiyel ula’nın badel gurup şems- 
evvel hamele(koç burcu) tahvil edip Nevruz 
oldu. Tali-i sal-i mizanın yirminci derecesi idi.
(Terazi burcu) Şemş- müşteri zöhre-i Utarit 
cümlesi sabi’ide ki burç intihadır vaki olmakla 
ahkâm-ı helak vüzera ve muteberan, ağayan 
ve harem-i has deyü istihraç (sonuç çıkarma)
etmişlerdi. Ve Zuhal-i sani aşerede,  Sünbü-
lede Merih salisde kavsde  beynlerinde tebi’i  
nazırı  olmakla hanedandan  kadim ve bü-
yut-u ekabir  bir garet ve yağma oluna diye 
yarışmışlar idi.  Vezir kanun üzere  Nevruziye 
pişkesi ile sadaret pişkesini cem edip birden 
irsal eyledi. Bir semend ve iki gaberlun at ki 
üçünün dahi dünyada naziri bulunmaz serapa 
cevahir ile areste zeheb-i ahmerden (kırmızı 
altın) mamul raht ve rikap ve gaddare topuz 
vesaire zerduz i bisat ile müzeyyen idi. Vesair 
ecnas-ı tuhaf ve taraif-i guna gundan ve boh-
çalardan maada bir arabada 100 kiselik filori 
kuruş gönderdi. Valide hazretlerine 20 kese-
lik pişkes irsal edip Darüssaade ağasına ve 
sair uzma-yı musahibiîne ve Silahdar Ağa’ya 
ve gedük sahiblerine bir habbe göndermedi. 
“ Naima Efendi devamla, “Tophane önünde 
müceddiden bina oluna kalyon Nevruz’dan 
sonra tamam olup deryaya indirdiler. Ve-
zir ve müftü ve vükela ve yevm-u meşhud 
oldu…”(6)

II. Abdülhamid’in Kızı Ayşe Sultan da 
saraydaki Nevruz kutlamalarından ve devlet 
adamlarının rütbelerine göre padişaha ve bir-
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birlerine hediye verdiklerini anlatır: “ Nevruz 
baharın ilk günü olduğundan bir gün önce-
den Eczane-i Hümayun’da hazırlanmış olan 
ve Nevruz Macunu denilen ve üzerine altın 
tozu dökülmüş kırmızı renkte Nevruz şekeri 
hazırlanır, tüllerle bağlı güzel kâseler içinde 
hanedan azasına, vükelaya, mevki sahipleri-
ne, bendegâna dağıtılırdı. Lezzeti pek güzeldi. 
Sabah erken aç karına yenmesi şifalı imiş. Bu-
nun için gümüş tepsilere konur, s ile başlayan 
yedi türlü yiyecek dizilirdi. Bunlar; susam, si-
mit, süt, salep, safran, su, sarımsak.

Nevruz’da İran Sefareti’nden kumaş kaplı 
tablalar içinde kıymetli porselenler ve süslü 
kutularda macun, İran usulü türlü şekerler 
Mabeyn-i Hümayun’a getirilip hediye olarak 
babama takdim olunurdu. Nevruz şekerinin 
üzerine, üstünde İran Şahının resmi bulunan 
küçük İran altınlarıyla babamın ismi yazılmış 
olurdu.  Babam da bunları bizlere veyahut 
arzu ettiği kimselere gönderirdi.”

Bugün Türk dünyasının her yerinde Nev-
ruz milli bir bayram olarak coşkuyla kutlan-
maktadır. Geçen sene kaybettiğimiz Prof Dr. 
Ali Berat Alptekin, Yesevi Ocağında 210 Gün 
adlı eserinde Kazakistan’da nevruz kutlama-
ları hakkında bizlere şu bilgileri vermektedir: 
“Mart ayının girmesiyle birlikte Kazakistan’da 
nevruz kutlamaları için hazırlık yapıldığını, 
radyo ve televizyonlarda yaşlılar konuşturu-
larak halk kutlamaya hazır hale getirilir. 21 
Marttan bir gün önce Esim Meydanına ça-
dırlar kurulur. Her çadırın tepesine “Nevruz 
Bayramınız Kutlu Olsun” ibaresini taşıyan 
pankartlar asılır,  çadırların yanında büyük ka-
zanlar kurulup yemekler pişirilir. En başta et 

yemekleri… at, koyun ve sığır etinden.  Son-
ra hanımların evlerinde pişirdikleri lokmalar, 
börekler, ekmekler… Her sofrada bulunan 
şeker, fıstık, ceviz, üzüm, cakcakı vs. Pilav 
orta Asya’da her sofranın sultanı. Çay? Çaysız 
Kazak sofrası olmaz. Ya diğer içecekler, “Ak 
suw”, “arak”, “Şampaski” vs. Ya nevruz koje-
si… Buğday (dövme), yağ, et, tuz, jübere (mı-
sır), yoğurt ve suyun karıştırılmasıyla yapılan 
bir çorba Nevruzun bu baş çorbası Türkiye’de-
ki yoğurt çorbasına benzer.(7)

Atılım Üniversite öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Reşat Öztürk, “Anadolu’da Nevruz ve 
Kutlamaları” adlı makalesinde Nevruz keli-
mesinin ne anlama geldiğini, ne zamandan 
beri kutlana gelmekte olduğunu, günümüzde 
bazı illerde Nevruzun nasıl kutlandığını an-
latmaktadır. Hoca ayrıca çeşitli toplulukların 
Nevruza bakış açısını, kutlamaların dini, kül-
türel ve sosyolojik etkilerini ortaya koymuştur.

 Reşat Öztürk, Nevruzun Milattan önceki 
Çin kaynaklarından bahsederek Türkler ta-
rafından kutlanan bir bayram olduğunu ifa-
de etmekte, daha sonra mitoloji bir efsaneye 
büründürülerek Türklerin Ergenokon’dan 
çıkışını temsilen kutlana geldiğini yazmakta-
dır: “Nevruz Türklerin Ergenekon’dan çıkış 
gününü, temsil etmekte, yeniden doğuşu da 
vurgulamaktadır.  Nevruz kışın soğuğundan, 
karından, buzundan kurtulup; yeşeren, canla-
nan doğaya duyulan sevginin, baharın gelişi-
nin ifadesi olarak kutlanmaktadır. 

Tarihin çeşitli devirlerinde siyasal, top-
lumsal nedenlerle birbirlerinden ayrı ya-
şayan farklı dinsel inançlarda olan Türkler, 
yeni- gün, Nevruz geleneğini yaşatmışlardır. 
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Yenileşme, mutluluk, kaynaşma, canlanma 
ve bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz’u 
Çin kaynakları, milattan yüzlerce yıl önce 21 
Mart’ta Türklerin bahar şenlikleri için kırlara 
çıktıklarını, hazırladıkları yemekleri yediklerini 
belirtmektedir. 

İran asıllı Nizamül Mülk,  Siyasetnamesin-
de Nevruz’dan Türk bayramı olarak söz eder.

…Selçuklularda Nevruz Bayramının eğ-
lencelerle kutlandığı, şenlikler yapıldığı, özel 
yemekler pişirildiği, hediyeler alınıp verildiği 
bilinmektedir.  Selçuklularda yılbaşı güneşin 
koç burcuna girdiği gün Nevruz kabul edil-
miştir. Yörük bayramı olarak da kabul edilen 
21 Mart’ta Kayı boyunun Ertuğrul Gazi türbe-
si etrafında toplanıp tören yaptıkları bilinmek-
tedir.

Manisa’da Nevruz 21 baharatla yapılan 
“mesir macunu”, Sultan camiinin minare ve 
kubbelerinden halka atılır. Kanuni Sultan Sü-
leyman’ın annesi Hafsa Sultanı iyileştirdiği ri-
vayet edilen bu macun, o tarihten günümüze 
kadar 21 Mart’ta halka dağıtılır.

Saray Edebiyatı olarak adlandırdığımız di-
van edebiyatında Nevruziye adlı bir şiir türü 
(kaside) vardı. Nevruziye adlı kasideler devrin 
hükümdarlarına, ileri gelen devlet adamlarına 
sunulmuştur. Bu kasidelerde Nevruz motifi 
sanatlı, gösterişli bir şekilde işlenmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, 22 mart 1922’de 
Ankara Keçiören’de düzenlenen Nevruz kut-
lamalarına katılmıştır.1925 yılında Ankara’da 
Mustafa Kemal’in huzurunda yapılan Nevruz 
kutlamalarında askeri kıt’alar resmi geçit yap-
mıştır. (8)

Nevruz’un temellerini Şamanizm’e kadar 
indiğini belirten Reşat Öztürk, Nevruz’un al-
dığı mistik ve dini şekilleri şöyle sıralamak-
tadır: “a) Tanrı dünyayı gece ile gündüzün 
eşit olduğu günde yarattı. b) İnsanların atası 
olarak tanınan Hz. Adem’in çamuru, nev-
ruz günü yoğrulmuştur. c) Hz. Adem ile Hz 
Havva, yasak meyveyi yedikleri için cennet-
ten sürülmüşlerdi.  Af edildikleri ve Cidde’de 
buluştukları tarih 21 Mart günüdür. d) Hz. 
Nuh’un gemisi, Nevruz günü karaya oturdu. 
e) Hz. Yusuf kuyudan bu gün kurtulup, pey-
gamberlik mertebesine ulaştı.  f) Hz. Musa, 
Kızıl Deniz’i  Nevruz günü yararak taraftar-
larını kurtardı. g) Yıldızlar küme halindeyken 
Nevruz günü ayrılıp kendi yörüngelerinde 
dönmeye başladı. h) Türkler Nevruz günü 
Ergenekon’dan çıkıp dünyaya yayıldılar. i)Hz. 

Peygamber nevruz’da Peygamber oldu. j) Hz. 
Ali Nevruz günü Dünyaya geldi. k) Hz. Ali Hz. 
Fatıma ile Nevruz gününde evlendi. l) Hz. Mu-
hammed’in son hac dönüşünde Nevruz günü 
“ Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mev-
lasıdır” dedi. m) Kışın bitip ilkbaharın gelişi, 
toprağın ve canlıların dirildiği gün Nevruz gü-
nüdür. n) Ölüler nevruz günü dirilip eğlenir-
ler. o) Hz. Yunus Nevruz’da balığın karnından 
çıktı.”(9)

Alevi Bektaşi geleneğinde Nevruz’un dini 
bir mahiyete büründüğünü ve o gün ve takip 
eden günlerde üç gün oruç tuttuklarını yazan 
Reşat Öztürk, gençlerin topladıkları hediye-
leri diğer gruplardan farklı olarak yoksullara 
dağıttıklarını ifade etmektedir: “Gençler köy-
lerde guruplar halinde evleri dolaşarak bay-
ramlık toplar, topladıkları gıda maddelerini 
yoksullara dağıtırlar. Yoksullar da bu gün “Hı-
zır uğradı” diyerek sevinirler.  Anadolu’da 20 
Şubat ile 21 Mart arasında evler temizlenir, 
özenle giyinilir ve üç gün oruç tutulurdu. Yı-
lın bereketli geçmesi için buğday kavruğu ve 
yağlı çörek yapılıp dağıtılır, mezar ziyaretleri 
yapılarak, mezarlıkta kahve pişirilip içilir ve 
sohbet edilirdi. Mezarlıktan ayrılırken mezar 
taşı ziyaretçiler tarafından öpülürdü (10)

Öztürk , çeşitli illerde Sultan Nevruz, Mart 
dokuzu, Nevruz Şenlikleri v.s adlarla kutla-
nan Nevruz’un toplumsal dayanışma ve kay-
naşmadaki rolünü şu şekilde açıklamaktadır: 
“İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı pekiştir-
mek. Dostluğu geliştirmek, iyilik düşüncesini 
yaygınlaştırmak, mutluluğa ulaşmak. İnsanlar 
arasındaki dargınlıkları unutturup kardeşli-
ği geliştirmek, toplumsal huzuru sağlamak. 
Birlik ve beraberliği sağlayıp, birlikte yaşama 
isteğini geliştirmek. Toplumsal dayanışmayı 
sağlamak, yaşam sevincini artırmak. Gele-
nek ve görenekleri yaygınlaştırmak, inanç-
ların sergilenmesine olanaklar hazırlamak. 
Barış ortamı sağlayarak barışı egemen kıl-
mak. Toplumsal huzurun sağlanarak asgari 
müştereklerde bireyleri birleştirmek . Hayata 
bağlılığı artırarak bireylere mücadele gücü ka-
zandırmak. Bireylere ve topluma  canlılık ve 
hareketlilik kazandırarak yenilik sağlamam, 
üretkenliği artırmak. Doğa sevgisini bireylere 
kazandırmak, doğadan yararlanmayı sağla-
mak. Yeni yılı sevinçle karşılamak, yarınlar-
dan umutlu olmak. (11)

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinde 
Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Bölümünde Öğ-
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retim Üyesi olan Doç. Dr. Lale Aliyeva da Nev-
ruz kutlamaları ile 3 Mart’ta vatsabdan bana 
gönderdiği mesajda şu bilgileri verdi: “İlk 
Nevruz kutlamam 4-5 yaşlarında oldu. Aile 
ortamında gizlice yapıldı.  Daha sonra okul ve 
üniversite kutlamalarına katıldım. Sovyetler 
Birliği yasakladığı için kutlamalar gizli yapılır-
dı.  Perestroyka-yeniden kurma döneminden 
sonra açık bir şekilde kutlanmaya başladı. 
Nevruz Bakü’nün en merkezi sokağında kut-
lanır.

Nevruz kutlamalarına gelinceye kadar 4 
Çarşamba (4 unsur) dan geçilir.  Geçen hafta 
Su çarşambasıydı. Bu hafta Od kutlaması…  
Od günün kutlu olsun. Cemre İlk Çarşamba 
suya düşer. İkinci Çarşamba Od’da düşer. Yel 
ve toprakla son bulur. Lale hanım Çok süslü 
bir semeni tabağının fotoğrafını da gönderdi. 
Kendisine teşekkür ederim.”

Kayın validem Emine Gökce’nin çocuk-
luğu Tokat’ta geçmiş. Ona da Nevruz kutla-
maları hakkında sordum. O da :” Pek ayrıntılı 
olarak hatırlayamıyorum. İki kişi omzumuza 
bir değnek asardık Değnekte bir tane de hey-
be asılıdır. Ev ev gezer, Nevruziye toplarlar-
dık. Verilen şeyleri hep birlikte yedikten çeşitli 
oyunlar oynar, çok eğlenirdik. Yumurta haş-
lar, onları boyar sonra da tokuştururduk. Son-
ra nevruz çiçeği toplamaya giderdik.”

1995 yılında çıkarılan bir kanunla Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinde de Nevruz Milli Bay-
ram olarak ilan edilmiştir. Üniversite kuruluş-
ları ve çeşitli dernekler tarafından kutlanmak-
tadır. Bu yıl ise korona virüsünün Türkiye’ye 

sirayet etmesinden dolayı her türlü etkinlik 
iptal edildi. Nevruzun Türkler tarafından kut-
lanılması ilişkide bulunduğu kavimleri de et-
kileyebilir. Türkler uzun süre Fars bölgesinde 
hüküm sürmüşlerdir. Dillerinden kelime alıp 
kelime vermişlerdir.  Aynı şekilde pek çok 
Türkçe kelime Arapçaya geçmiş, biz de Arap-
ların bazı dil kalıplarını almışızdır. Bu Nev-
ruz’u onlardan aldığımızı göstermez. Farslar-
la hiç temas etmemiş kuzey Türklerinde de 
kutlanması Nevruz’un Türk’e ait olduğunun 
bir delilidir. Temennimiz odur ki Nevruz’un 
devlet töreniyle de kutlanması, bu güzel gele-
neğin unutulmayarak gelecek kuşaklara akta-
rılması. Bu adet ve gelenekler Türk Milletinin 
ve kültürünün köşe taşlarıdır.
Dipnot:
 • Kaşgarlı Mahmut, divan-ı Lugati’t-Türk, (Terc: Besim 
Atalay), c:I, s.345 v.d. TTK Yay. 1998/ANK. 4.Baskı
 • Kafalı, Mustafa, Prof. Dr., Makaleler C:I, (Yay.haz:semih 
Yalçın, Süleyman Özbek),s.242 v.d, Berikan yay., 2005/
ANK
 • Kafalı, a.g.m.,s.242 v.d
 • Agaconov, Sergey Grigoreviç, Selçuklular, s.61 
,Çev: R.Ekber Necef/Ahmed R. Annaberdiyev Ötüken 
yay.2006//İST)
 • Halaçoğlu, Yusuf Prof Dr. “Osmanlılarda Nevruz kut-
lamaları” (PDF)
 • Mustafa Naima Efendi, Tarih-i Naima, s. 63 v.d) Mec-
lis-i Ayan Kütüphanesi Yay. 1328 /İST  (TBMM Kütüp-
hanesi)
 • Alptekin, Ali Berat, Prof. Dr.,Yesevi Ocağında 210 
Gün,s.63 v.d,TİSAV Yay/1996 Elazığ
 • Öztürk, Reşat Yrd. Doç. Dr. “Anadolu’da Nevruz ve 
Kutlamarı” (turkisnews.com) PDF,s.1 v.d.
 • a.g.m.s.3
 • a.g.m.s.3
 • a.g.m. s.4 v.d
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Yeryüzüne üç cemre düştü ve semada 
belirdi muhteşem ışıltısı ile güneş… 
Ruz-u bahar nüfus etmeye başladı 

hayatlara. Serin bir mutluluk doluyor yaşam 
hücrelerimize… Mahmur gözlerle; yeniden 
doğuşa, gönül pencerelerimizi aralıyoruz.

Beti benzi atmış hasta bir çocuğun rengâ-
renk, çilekli, portakallı şurupları zevkle içip iyi-
leştiği gibi yağmur sularını içine çekiyor top-
rak… Cıvıl cıvıl renkli çiçeklerini filizlendirip 
doğayı uyandırmak için hazırlanıyor.

Böyle günlerin evvelinde, kapıyı aralamış 
gelmeyi bekleyen nev-baharın tüm güzel-
liğini, naifliğini gözlerken, düşünce seyrine 
dalmıştı katre-i baran…  Gök dünyasının 
efendisi, yaşam kaynağı, suyun bireyselleşmiş 
hali…

Su yaratılıştan itibaren her şeyin ham 
maddesi… Her mevsimde insanlar gibi üşü-
yüp, ısınan, kıyafet değiştiren doğanın en ya-
kın dostu. İlkbahar da canlandıran, yaz mev-
simin de çoğaltan, sonbahar da solduran, kış 
mevsimin de üşüten… 

Sadece bir maddenin hem canlandırıp, 
hem de öldürmesinde ki hikmet nedir acaba? 

Katre-i baran; en eski ve saygın arkadaşı 
ile kucaklaşmak, hasret gidermek için hazır-
lanmış, bekliyordu. Bahara adım atılmış, nisan 
yağmurları özlem kokuyordu.  Yaşamın iki te-
mel taşı; toprak ve su… Yeryüzüne damla 
damla misafir olacağı zaman çok yaklaşmıştı.

Uzakların getirdiği, nerede olursa olsun 
gözler önüne bir perde inip canlanan anıların 
sergilendiği sinema yine onu eski günlerin so-
kak aralarındaki cıvıltılı zamanlara götürmüş-
tü. Çocukların sokakta o ılık damlaların altında 
koşup ıslandığı,  mutluluk kahkahalarının kü-
meleşmiş arkadaşlarına kadar duyulduğu ve 
buna ortak olmak için birbiri ardına kendini 
gök kubbeden, yer yüzeyine düşünmeden bı-
rakan katrelerin heyecanını seyrediyordu.

Gökyüzüne mutlulukla baştanbaşa renk-
lerle bezenmiş bir kuşak bağlanıyordu.  Şim-
dilerde gökkuşağı bile çok nadir çıkar oldu. 
Çıksa da gökdelenlerden dolayı görünmüyor. 
Tüm güzellikler efsanelere meze olmuş, ha-
yat sahnesinden bir bir silinip, hafıza kitaplı-
ğına kaldırılıyor. Üstleri tozlanıyor. Güzellikleri 
yitiriyoruz.

Yine bir iç çekiş ile istemsizce yeryüzüne 

ulaşamayıp göğe kadar uzanan binaların ça-
tılarına düşüp orada kaldıkları aklına geldi. 
Sokaklarda da çocuklar yoktu zaten… Kimi 
zaman camlara çarpıp yavaşça pervaza doğru 
süzülürken içeride olanları görüyordu. Minik 
insanlar ekranların sihirli, renkli dünyasına 
dalmış katrelerin onlara misafir olduklarını 
dahi fark etmiyordu. Oysa gerçek dünya dı-
şardaydı.

Eskilerin eskitemediği o kadar güzel gün-
ler var ki… Sesle çıkan kelimeler de, harflere 
dökülen cümleler de dönüp dolaşıp o sokakla-
rın arasına gizlenen maziyi yâd etmenin daha 
rahatlatıcı olduğuna inanıyor gibi “ah eskiler” 
diye zikrediyorlardı.

Dünya bir kere daha güneş etrafında dön-
dü ve yeniden başlama zamanı geldi. Takvim 
yaprakları Ruz-u baharı göstermeye başlıyor. 
Isı kaynağı birbirini takip eden bahar günleri-
ni ısıtıyor. Nevruz geliyor. 

İlkbaharın yağmurları dünyanın gözya-
şı… Sıkıntılı ve üşüten bir kış mevsiminin 
sonunda damla damla toprağa yaşam veren, 
umudu filizlendiren, iç rahatlatan bir ağıtın 
ardında sakinleşme, ısınma ve içindeki to-
humların hayata “merhaba” demeleri için 
demlenme zamanı… 

Ruz-u baharın dünyaya da umut çiçekleri 
sunması dileğiyle… İstikamet Nevruz.

BÜŞRA 
YEŞİLBAĞ

RUZ-U BAHAR
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