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ÖZET 

Mllletkrt millet yapan u11surkır111 başında dil .. -e din gelmekte
dir. Bunların dlŞ.flda Dlfkr •>e-gelendler millet kaynaf'Msuun remel 
taşları ol trok k abu/ edilnukıedir. 

Mllletkr, se .. -mçlwını •-e hUl.Pnkrmı bir orodo paylaprx«lorı 
gpnkrt ıorıh boyunco ımnçlorll'IO •-e *'"ltrlne- balll o/trok kudo
mışlardlr. 

Ne••ruı;, TUrk mi/leli arasında osrktrdll' kudanan gelene* \'e 

ıore bayramlarmın Htdrelleı. 1e IN>'Ukteen onemkkOl/tJI' kodudur. 

Ne••ruı;, Ka<h Burhanettin'den Bakf)Y., Se>1ı1'den Nedi'm'eka
dor çat soytdo şdt'lmtı ıoraff'ldon ilknmip;. 

GiRiŞ 

Dilli baymoılannullll bari.cinde miUetiınirin oıW: 9e11ioç günle.tinden biri de 
rvrt):z. bayranudır. Nevruz., yeni gün demektir .'Türk milletinin ydbaşı olarak l.ııt
:® gün oJan Ne.vruı, ytngi gün olarak Divanü Lügati't-Türk' de geçmektedjr .' 

ıu paı, 21 M.wt 19'J$tarilı..irıdr OFO N.n..Edd:ıijı:ıt ~w:WıdandUZf.lllerw.n ·N1!'9T'UıPaııclP'ne 
::n oltınık $UllU~. 

Durnlup..rıu Üı:ıio'witdi Fea- F.dııbif • fUütoıi Öjrri.rn Ü)"f-lİ 
-.eıxlet h..b, Aıı~pnlik DHıı Şiiri S<iıliğii.Arık. 199(1, ı.)89 
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Q!1Ml rrpCNAR PM1Ylps! 

Türk n:ıill0tinin .tdun sttııı her n:ıeıbı.de NevrO:ı'a ait bir iu ıastlaoın.u 
günün eski tir kiilttir kodu olar.ak bbul edildi!.ioi ve e.n esli 'Türk bayranı.bnr 
biri obrak da kutland.ılu:u ortaya kqrımkladı.r. 

Bab.u mevsiminin gelmesi, tabiatuı. de~ ve bimtuı. bu del.işime. u; 
sı,. yalllt ınetinledm.irin a:na kooulaondan biri obnuştut. KAŞGARLI Mı\HML : 
bab.\nn gelif..oin fİ1Y le. ifade ectiJdiıttti byde~dit: 

Yarattı yqıJ çeş 
SavlUdl tinüıg ~ 
Tizi td i brakuş 
Tün bin tiu yiiıbo.ür 

"Ulu Tann yeşillil:le. pa.niZ0(Pl.ruu) gibi olan gö'§J yarattı ve. üzerine. \e 
gibi yıldıı.Jar saÇtı·ye.Pın,.tıeyaz bir tqtıt ki ondan yiizük kaşı yapılır-Mizan \ ı 
dizildi- b.ı yıldwn adw 'l\irkl4r karakul dWr- gece ile. gündüz birbiri üm. 
ônüJUyor.'" 

Nevnıı,. oobirinci asudan ibl:ıaıu yaı.:ılnui olan edebt eserlerin çctunda : 
redilıne.klıe., balk jÜrinde ite sıkça işlenen bit koou obrak dikbti çetınekledir .' 

Ooüçüncti ~n:bn 30llra gelife.o divln şü.dnde de bahann ~ çok dei 
ihdeleM anlatıbnaktadı.r. 

Nevruzun gelmesi divln türinde bayıaıng:ibi bqılaoruaktadır. Kaside ve. . 
mi owm fek:Unde yazılın ve Nevrll~ye clMiı.o şiidu dôoemin sadmzaınhnna 
ped.işshhma ta:kdinı edilmiş ve briıl~ da caiuler a:luınuilır. 

Divıhı 4i-iriruizde ilk de& Nevrtlz'u bay-mm obmk ·zikn'ıde.n oodôrdüneti & 
aı.rda ŞBYHOGLU'dur. Şeyıqtu. Kenzti1·Kübut adb ese.rinde Nevruz~ 
leıini bayraın, ~14rini isıa kadit ve birit gecesi obrak bbul eto:ıekledir. 

Aşık. u Jind.Şne gelgil kiın bu ıneclis dndinün 
Günleri Ne\11it-• l)'dıılur düoleri Kadr u Bertt 

Ayru ası.n:b yap.yan K>\01 BURR>\NEOOlN, düny.Şya Nevnızuo geldi!r 
dolayısıyla berkesin Nevruza btılruası. ~ imde. etmektedir. 

Nevrwı4•r cihan yine Ol!Yrwıa teşlagıl 
J».o ü peJtji terk kıl in:ırtlza bqtag;ıl" 

zt-ııevrtı:d durur şAhl vi9tltiıl bize. oevriiu 
Kanı 3iı: iy oi&'riol4r gönüı Tüıt.-i nev-tm{lz.ı 

'A1111 a rt. c.ı, sJJ0-131 
• lt.ıdirC:Ulet. " l'.ffli,.ı-ıı. Ne""N1°, DJO Nll'°tuı PcıU 21 M.ıaıt 1'117 l!ildicikri. Kit. 1991. t ıJ 

Mii(pa Cv.ı:ıtıuı, • a;ı.- E<ktıi,..Uımwl• Ntt-no: · , Tiir\ Kiiltiirii.ııdc Nt""rıa. lJlwJıuıuuı 8, . 
Şölı:s:i Bilaileti. Hu. S:adılı: 1 ucd, Arıt. 1995 t.SO 
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• GOl.ER,ıDIVAN ŞU RiNDE NEVR.UZ 

Cibanda yine N~raı oldı ~ 
Ne kim ıuaksOd be rOı: okb. bu gün 

• 

OıDeiinci .uırda Guıniyan c:oımt'Y.uıouı yetiştirdili büyük tairlerdM 
"EYlfl, Gt.m:ıiyan Jffyi Yabıp ~ içjn yaı.dııt kasidesinde bahv ve Nevruz gün

ni mutluluk güoleri olar.ak göm:ıeklıedir. 

Nevruz uAurlu ve mübaıet bir gündür. Nevruz uuna..ol.uı beynun olar.ak b
edilmektedir. Beymoılat gönüllm. nıuUı.ıJuk vere.o ve cörue.rtlikledn aergile.ndili 

-ilerdir. Nevruz., bu #Vince iştirak etınelr:U, niınrtledni tabiatta aeıgilenmelr:U ve 
ms:ioe döbuekledir: 

Plrfudur b.:ı rOı: u biimlyOndunıt bu dEıın 
Kim hem-dem oldı lyd 00 Nevrilf-ı •httnlh 

Aslt-ı rabın0t okudu Nevrtn-ı ctil-fitüı: 
blt-ı ni'ruet eyl0di çün ıyd-ı p.it-ni'lın 

Nevruz. dünyayı neşeW.odirınekle,gül b~rioi güzel toku.lada donatmakla 
-. -oünewer kılmakta,, nudandırmaktactıl: 

Zilı'.I NevrOz-ı şO.mt kim yine. '1cl eldi devrtnı 
Mu'attareyledi bağı. ınünewerbldı bflstaoı 

Eydür ~ ıyd 00 nevn.:4a• bu kim 
Bir ş!b-ı nik-baht il6 in ede den:ıbede.m• 

Mes'fld nice tim ola her ıyd-ı baht ile. 
PlrOı: nioe. kim gele Nevraı pür-hapa.of" 

Onbeşinci UM i113rtsuıdan AH~IED PAŞA gere,k ilmi, gerek iİir ve. gerek 
r :e uU ve umfet batunuxbn bwtini tıe.rteıse bbul ettinn.Ş bir şamiyettir. Şiid~ 

;eti akıcılık ve. güu.llik Fatib tarafuıdan da takdir edilen Abıned Paşa. Nevrılz'u..o 
1\esini fii.derinde. ·zikretme.Jı:ıeo zevk alınaklada. 

Abıned ~ NevrOz'un ıtudı.t bit gün old~ be.Uttn:ıeklıe. ve bu uludu 
tin fttı.kLu tar.afuıdan n:ıOsil1 e~ briıhndılıoı sfy Je.mekledir. 

Bir mJtdb-i "'<·na#P» ""'""""'ld uşıak 
Neniı-ı lül:i,..a lb ola ana hem-iv& 

Hı.)n-1 adOcbn eyledi tibın mm.ini surb 
Nevnmla nite ki ide.t llle-1l1r ı1b 

NevrOz'un geldiıut.i gön.o bülbül, gül meclisinde Rııtib'io uf0Ileıini ÖYen 
-ı:umelu 3Eıyleınet'U ve du'l etmektedir:'" 

.. lıl Diriıu, e.. Muu6ı f.m. Cmıal Kwı:ıa, Anlı:. tm_ ,ss 
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' 
ti-1 N~riit-t göriip gül clderindeo ande.11b 
Hoş du'& vü ınedh obır Şlh-ı ufec-ytb üstüne 

Abıned Paşa, tıe.jbib ve. n:ıecaıJardan taydalanarak yanaklan Nevruz bayratt 
na. saçJan da lu:ı.m kış gecelerioe. tıe.outo:ıiştir:ll 

Ey ınüneccin:ı ruh u züJlin görioe.k dilberin:nill 
lyd-ı M'\'nUt bulapnı.ı şeb--i yeldA göresin 

Abıned Paşa. Nevruz'u kadir gecesiyle bir.arub şu ınwalada .ziln'ıto:ıekledir 

Düngjce ınihmlnıun ol mAh-ı cibln~ idi 
Nfl.t-ı büsobıde.o dtinüın Kadr u giiniim Ne'Vl'la idi 

Gerçi söz: t:ıe!J.ı::ıd$ çok Neovna olur güller bite 
Bir güllitao.dan nip.n vinu+ bir taç gül yeterı 

A.h.m0l Pap'y8ı göre cilwı babçıe.leri Nevru:z'un gelmesiyle süsleon:ıeye. b 
lat. Nevruz'la bayram.ıı:ı bir amya ~ yarin ya:oalJnuı pe.daklıltYla meyin 
açan re.Qgianuında ilişki bu.an ş.Şir, bu olaylanlan ruullulukduyruaktadır: 

TAbit-i mey- ti ı(lb-i ytr-ı dil-etiOza gele. 
Benı.et d \:1-i 38.& -batıp ki oevnaa gele. .. 

Hüsn nevnauoda uşşAb ınuhayyer eyleyen 
Rest ol ae.rv-i dil-cOnun giil-i baıxUnıdur 

Nice. kim Ne'\nn: ile ·zlnet bula ~-ı cilıan 
Eylesün feır-i rubun eyvAnuru buld-i be.rtn° 

Yine odıeşinci .unn usta pidM.ı::ıden NEC.>\TI BEY, bayramla NevrO:tı 
süsle.n.mii giiı.ellere. be.ol0l:m6ktedir. Babat mevsiminde. ae.fere. çılol~ &tık 3EIYgİLİ
nin yanaıuun devrinde bu cihetle. öbneyi"9f4re. çıkmayı) wı.r. NevrOı'da, güneşir 
üstünde bulut olmaz~ S8b& yeli 9E!Vgili.niıl yanalJ.ndald bı:a saçı gjde.nneJidil•: 

Güzeller gibi beynun it. Ne\rut 
Beuon:ıiş bitbirindM ye!ret olmış 

Onaltını:t ıuır div&n 4Mniıl .zirveye ulafl.W bir döne.Oldi.r. FuzOlt ve BaJ.1 g:r 
Türk edebiyatının iki büyük pirinin ye\:iititi b.:ı JÜZNıl. Nevrtlz'un çeşitli tönmle- -. 
kutbndılt ve. şii.derde ~ bir devir obnuifllt. 

Ason geri plaıxb b.lın.ş pi.derinin bıleınleıinde. de Nevruz bamnn tıqt;
gıcı olar.ak ~kledir. Bu tairlerdM RUf\.10.lLt ZAfft, Nevruz günlerin 

P. ~u~:!~'!:.:·,. ':'" hp Din.111, t-. 19'İd, s.46 

" • TarJ;u:ı. -.g.c. 1.29& 

TarJ;u:ı. •iA·· s. 310 
" •.c. .. s14 
• Mctu:net ~oeıu. NN•ti Bey ow.ıunıııT•bliti. ••. 1971," 145 ,,8 
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K. GClLEll/ DC\'AN ŞURINDE NE\ltUZ 

gelmeaiyt. bulullann Hım gibi Ab·ı hayat döktüliinü, 9"1çlann gCnül alan birertaı.e. 
fidan gibi beuo.~ gül babQesiaio. bqlan başa. IAlele.de süsW.o.di!ini. ao.larruakla 
ve. gül bahQeSinin bu bıliy)e. sevgiliye. be.o.zOO.ilioi ü\c» etmektedir:., 

Rik-• Nevnrı i.ıdi !lem hoş t:ıeıw ob:uış durur 
He.r 9"1ç bit nahl·ı dil·Uıfyadi&tr olmış durur 
Sah.n·ı gı.iı,ııoün aer.J-fiel' IA!e·zfr obnJ.i durur 
&la 9l1-l kin:ı gükibtn o.akş·ı o.i&4f olmış durur 

Za'tft'ye. göre nevru:t:Ull ve t:ıe.h8nn ~ gül babçııısio.de.ki pmp ıuüpııe.Ja· 
bruıa fi.ıMt vermektedir.Bu denl'4rde sAJO. dolu kade.bl4d. sunmakla ve bu &ıretı. 
30hbetl4r toyula.pnaJı:ıa ve kınpnakladır" 

N~raı bahar i.rdi gülistanda n:nid4mi 
El vi.ıdi ÇÜ fu.ısst 

S41ı..1 gecüt ~ ele aın tolu camı 
n ge.mı ola 90ltıet 

"Nevru:ı,. çe.me.n alanı,. su te.o.an biı gül tıehı;eaillde obrııJ.ibn • bir taze. güle. 
btilbtil ne a:ıer söyler. Bu t4nbalılr:la vuslat, 06 hoŞtUt."~ 

Ne\rut ola VÜ &abO.·I çe.me.n ola Jeb.j &b 
Bir güben içinde 
Bir taze güJe btilbtil ide nice kelAmı 
Ten.b1 zibt vuslat 

Aynı asan ıne.llmet ne.pa.sini. türlerine yansı.ta.o. • dervişane. bir ruba sah.ip, 
n:nitevlti, kadere taslin:ı olınuş , rindçe bit yapyış.ı olan ve perv .. ?JW ön pbnda 
tutan ş1ide.ıillde.o. USOLt,11 Nevruzu babann ba.i)a~ olarak e.16 alet® 
babldyyeainde. tabiattaki delilikUkle.ri ao.larruaWdır. Be.b8no. gelmesi ciMo.a taze 
can ve.nne.kt«lit. Uıy&n olıo. tabiat ve aj.açJat tAb·ı Nevruz 3a)les:İO.de., onun yol 
gWnuesiyle yeşil yapraklı e.lbbeW.r giyınekuıdi.r:W.r. 

ŞAh·I De'Vflat1 yeşil yapıatlı bil'at giydirip 
Her şeoer wy&n bo. buldu şi'ar il6 distrı 

Bsym- kaqıloklı nyruetledn yap..ıoııı gônlenliı.Tokal,,_ ve el öpmek 
gbi bayram.lata ımtı.sus &.ellikler Nevruzla be.mber 1'il:redilrue.kledir: 

Jyd iı. Ne'\rutdıD ş.Şd oldulu ballan bu kim 
El VeıiJ'.(ir dast·bOsı ba.uet·i mir·İ tibet 1 

hwnbr, tainst balla tıeynun günlerinde femb tuhır. Balm günlerinin Ü· 
IMmesi yani beynunı be. Nevruz güı:ıl4ri:tir. 

·• 

li.aıal~RumditiZ•", H..,.ıı. Saıı'atı,&rrlcri •o: Dit..-laııSıııçıacltt,M li.B., ha. 19')3,ı.AO 
•.c., s.46 
•.c. s.61 
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• DU~lLUPINAR tl'itvı::ıt.ilTISI 

lyd-i fern.ıhh fmh buldukça hılk-ı Uyinat 
Rı:lz..ı Nevruz ile uyn oldukça eyyf;m-ı bahar 

Bir ayag tiue durup el b.klınp kıldı du'O. 
Bu-kadem Nevnrı sultaru lcuduınu.n$ çenar 

UsOJt. Evıooosoğullanı::ı&n Abdi Bey i;iD kaleme. ald..@ "Bablıiyye'siode N:Jd 
Bey'in günlerinin ve gı.iı::ıdüı.Jednin NE"NZ, ~ .. kadir ve t:ıeıAt gecelen E!P 
otı:ıwmı ~ 1.fJOt. ve güodtitünün şd ve ınıtb.ı AJ'ÇO»Si için dua et:mebedir. 

Her güotin Nevnrı u l)d olsun gecen bdt u bdt 
Devlet ile behcet u ş.Şdkle ol leyi ti oeh1r 

Her ınumdın kio:ı ola gelsin ay8"I a&ye.Yeş 
Gülbilı.-i ömrün oilıll-i S&Y gibi peyidar" 

"Y.qact® her coptik alaıxbn etldlen.ınil Tüıt toplumu~ idıtt gücünün. fUU
nıruın ve ruhundaki iı.adt aksiyonun ~ ve.rile.de öz: ve cevherindeki aihit ve 
ce1'ibeyi asla kaybetmemiş , bünyesine aJdılt heryeoi"'uı:wrla eıst.i lcüJtür ctinam.i~ 
dili ihtip.mJı. bir aenteu uJqtı.nnayt baprllbilm.Ştir .... 

Tüık milleti,. yılbquu babat ınevsiıninill ilk ayında kutlamaktadır. Behar 
mevsiminin giriıiyle. bidiJr.te., çıııışitli uygulaımlar göriilrueklıediı." 

Onaltını:t .um Sultaou'~Şuarb olan B.Alı.1, Onild ayın sultanı olın NE"tu
·zu, gı.iuJledn suıtaruoı sıeyrettiğj gün olarak zikretmektedir: 

&b8r-ı !lem-i vusfaı& d ~ltln-ı bQbı1oı 

Teın&at ewıuu gündür be..os Ne\tik-• sultaıf 

Güvercin, gerçek bay.stuı oldulu tekliyle divan türiı::ıde. de. babeıci,. uhk olma 
&.e~e.o istilııde edlleret çıe.ptJi bıııoutınelm ömek olmuşuı. Baki, NevtulUll 
gelmesiyle birlikle ıüıı4nn tıe.r yaos Wbe.r uçuntulunu ~le iJld$ etruel:ledir" : 

Her ya;na ınektöb uçwdt t:M-ı M'lıibi yine 
Beıg-i oesdni tebt1tu gti pe.atn eyledi 

Sevgiliye kavvşlll$ günü ne Nevnııa ne. de bayrama be.n1.et o ancak kadir 1Jr 
oesine ulqsnhnn anlayaca.IJ. bir gündür. 

.,_."' .... ~ 
• . (, .. {fj 

Ne tele benzedi rt'iz-i visalin dil ne hl'Vıize 
Şef>-i Kadr'e irŞe.nlu iter ol alz..i firuu 

-o PWıı: A~·· ·~na Uı"R. Dit Sob""1•. liiıt IWIWriındı: N<ı"tuı, ın..ı-. Bilai ş,;.lm: 
Bi!P-ci, llu. S:adılı:Tunıl,Aı:t. 1995 s. 111 
"AbHlııdiıkç.y, Tıirk EıteııekıonDıo-nmu Nt"ııı7., Aıık. 1,96,J. 24 

" Cbntut, •-.m .. ,;g 
' S•blhutiı:ı Ki'çiik, lWıi' Diriaı. Anlı:. ı9, • · 11 
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7. 

&k!, Nevruzu bit aynaya bıııoutir ve. ilkbabaon aetıu vaktindeki gı.iıelli~nin 
b.ı aynadan stsıeui!.ioi sfyler. Babat mevaimi gelince. çiçekler beli.oneye beşlat . 
çüı:ıJcü N evnız wıJaoamk bu alelll6 ayak basmaktadır .ı.. 

Mu'attAr loJdı llllı oeı;tm-i b8d-ı M'lıiiıi 
FWOzfn oldı bOq\:hiıl çıeı:Q--1 'lle.m-eti'Otı 

Ziy&-b~ oam ifita ttdl-1 ikım-etfiıı 
Rir01l1n eyledükçe tal'at-i oeov-rik dünyl1yt" 

&im geline• bUlbüJ gµJ için ....,... ııe,Jar N""ıt>zun ~yle .. '°"" Bıl
ld'nin göı:ılfule., bülbüDu gibi, MVgjlisinin giiuluı;nin vasa.flaruu övmeye tıa.plınakla
du"': .. 

Va.sf-ı büsninde ser--agılı itd.i dil .,.._,ildi 
BUJbUj.j ...,_ itdiikleri ~ gibi 

Bel1, nevnrrun tab:ian di.ıiltınes:iyle Mesib'i hatulatınakla ve babam EJili
şiyle bidilte. tabiaun yokluk uyla.ısundan uyan~ söyler?'° 

Rub-bahş oldu Meailıl-sıfat enfl9-ı babat 
Açdıht didelerin hAb-ı ade.ındM eı.Mr 

Dirıt bay.r.amlann dıp&ı kutladt!Jın,ıı: lcuUal günledn:ıi:ıde.n ve geoe.leıiıniz.. 
dan olın Bedt ve Kadir geceleri, Nevnıı.b birlil:le. aoı.lmakta ve büküruı::bnn ikbeJi.
niD Nevruz gibi cbrumoı dileıne.ktedir:u 

Kadr ü te-Mde lw gi:esi Ley!etti1-tıe.rtt 
Eyytm-ı 'ôıur-i dwleti nev-rlb: u nev-be.b&r 

DivAn ştidedıniıin çolu mOsil.1-.pnanu. Şiir meclislerinin sobbet konu
lan ansında n:ıOsild ile ilgili delWodiro:ıeler dikkat çekicidir. Böyle. ıneıclisle.
rill müd.wiınle.rinde.n obn Bal:f,. Nevruz ile mflsil.1 tu.ıııaında ilginç benıeto:ıe.ler 
yapmaktadır. 

'1\irk müı.@lin esti ınakıunlaruxbn obn Neva. Nevruzda gül bahçesinde 
tiı1btil eşüıuute söylenen güzel bir~ takaim ınabnu olar.ak ziltr edilmektedir. 
Nevrut bav.ut, nakq ~ımk, terennüm etruet. edl(tarı). Neva ımkaını gibi ı.
druler döne.mi.o öuUiklerini onaya koyınakladı.r. 

o.utıı.ır, a.g.111... '4' 

ltu~W:. a.ı.c., 5.42, 
..... ,J, 

.. .. t ., ı.4)) 

Abduo;alıoı;aQ Giiıd, 'XJV.XV. Yürfd F.d~ııxb Nl!""Nı". Tüıt Kiilriiıfuıdr Ntt'na uuı
a J!i1i. Şı3ierıi Bi1si1ı:ri • Hu. s.dıt Tunıl, Ank. 19'JS, ı.100 

Kii~ülı:, • -.e .. s.)9 
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ı DUMWPlNAR. ONtvmı..snESI 

Nakşlar balJadt oev-tik bevbuı&ı çıe.ıneo 
Eylasün bQb ecbhrla tueooüru btilbtif 

~adı gül-şende miirg-i horoovıt M"Y-ri'ıda• 
ŞAh-ı gül bum.inde tak$u itdi bir garrt gau.lll' 

Ser-ı1gaz. ildi llf!V-riz..i Attınde• büJbül-i şeyda. 
Kıh.ıp bit savt peyda fetb.-i Aı.erbayc.an üzre?' 

Bek!, Nevruzu ~na. tııWn ye;Jl4nmesini ctivı1ouı toplanınasuuı, çimeni 
ninuüd tabla, güneşi altın taca ve devrin padip.Ju HL Meh.med'io adaletini de NE"
runın adaJet:ine ~ve cimllLO adaJ0tle stisle.nd.ilini imde etmektedir. 

Dt vAn idet val.1.-ı seher Nevriit-t suJt.uıt meler 
Devdn uruktan göst,erir tabt-1 .züıniimid Wc-ı zer 

&n Muhammed f:'lı.-i 8dil ki zıunln-ı adli 
\:1-i Ne'\nn: gibi kıldı cihanı te~in 

Onaltıncı ason usta f§i.deı:illde.o HAYAU, nevruzu yıJbap olarak ~ıe.o
di.nnekl«lit. NevtOz-ı &J.Jtaıı, SuJWı Meliqtb'ın Türk ıuilletine anna.ıan EJttiti. tak
vimin adıdu. Aynt;a Nevrtlz..-1 Aıce.nı tabiri Tüıt ıuü~ eski müıetkep makıunla
nndan biri obmk ~ruekledir: 

Okusun savtı ~ıil:-t Attını naJcvı Saflllı&ı'dıı 
Km.ınde.o Ahoıed'e. billabi de.rvip.ne 8jk eylelf 

"Nevruz, ilkbabaon bi.dnci ve altıncı günü olımk tiıere. ili çı&linir, ilki Nev
rih'.·l &rurue., ildru::isi NevtOz-ı b.9.mdtı. Bu günde. uvlt ve e!Je.noe. ve Ş\ıJl olduğu 
gönilüt. Nevruzda geceyle. gündiinin ejit oJuştı da çıııı;.ut tekillerde iJld$ edilir: 

Ne'\ıib:-ı büsnüne. e.re.li hatt-ı mii.a-bAt 
Oldu bembe.r lfJ) ped geceyle gündüzün:ı"' 

Hayf;U. gece ve gündüziin beraber oldulu N evnız giinled.oin, mutluluk g~ 
ıi oldıJlunu fl f:'kılde ib etınetuıdir. 

Sancak o tulun eder tOz-ı u'idio Ne'\nn: 
Her ne vaktin ti bembet ola b.:ı leyi ü oeblt 

Nevruz, güller şıbw bzaster olınuttUf. Gece ve giindtiı: blıtilr:U gelerek 
NevtOz-ı f:'lİfİll huı:unında el t:ıemadıhr. 

'• -.e., .. 2&3 
" -.e,.291 
" -.e .. .. lS9 

KM asker oJdu gül şahlllll Nevrfk·ı fl"il 
Gece gündüz: geldiler a:na bember duıdular ' 

1~ Cemal Kuuıu. H.,..li 9er Dnoı'nıaTl.hlil.i, lsı. 1996, s.491 
" • .e.,,.194 
•• • .c. ı.491 
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Geoey le gündüzün bir obnaa. bndinde.o geçmek, te.o.dini. bıybedeoek ka::bt 

üztilınek, geceyi gündüzü kaottıonaka;nlanıhnnda da kulhrubnijlır. 

Sevdi!.i güze.U nevruzda dlp.nd$ gfuu ZA11, kendine ytiı: veı:i.lıtMıınesioi ve 
bun&n dolayı üztiottisiinti töyle. ib eto:ıekledir: 

Nevm: irüb alYaJ' ile seyr eyledi dilber 
Gioe.ruı. güotim ol:h be.nüm yine bember " 

Mnn Qıe.nıli şO.i.de.riı::ıdeo FİGANI, 110o'IU1llll gelınasiyl6 gı.ilbahçelerinin ce.n.ut 
bahçeleriı::ıe ~. ipak. atastaroan çadırbnn b.J.ruldulunu 3Öylemekledir:0 

Kurdu sah.n·ı çeıneoe ~i d1bı1 Nevnrı 
UledM aldı ele. dm·ı ınusad\ Ne'\no: 

Be:on·i gWşende. idüp kAmet·i ra'n&sını arz 
Geydi ctn&~sıfat clm&--i badr:a Ne'\'l'\U 

Türk edebiyaorun zirve. tlirle.rioden FUZOLI, Nevtu:t:Ull bütün menıleketleıe. 
adaletiyle mutluluk dı®ttt!Jnı beliıtınet:udir. 

Felek ·mertebe b.rtb·i b0..q.'ld-6iret 
J(j Nevriı·I ıdi)ie4ir mfilk butrem .. 

Fuzru1. gônltin açılınaaıyla güJtio açılruası aruındt "Neı.>nız günleri sebebiyle 
be.nı.erlikler kum:ıakta ve. b.ı günleri b.vupna günleri. dolayısıyla mutluluk günleri 
obmk kabul etınekl«lir: 

Her gün açar gönlürui. ·Zf!Jlk·i visAlün yeıılede.o 
Ge.ıçi güller~ tıeryılda bitNeovna olur.., 

Fuztllt. Şeb·ı Bvliy&'ya olan baıtıblJ-oı nevruzla blıtilr:U aoan tlirlerin:ıiı.den-
dit. Nevruz, uğ.urlu ve n:ıesut gürıl4r olarak anlaulınaktıı ve Ş4b·ı ev~a gı.iı:ıt.rioin 
Nevıugibi bahtiyar olmasuu istıııınekt«lir: 

Her yirde tl Nevruz ola gül bu-.sit&n efttlz ola 
Nevna tek filrt)z. ola eyyAm·ı Şdb--ı evliya .. ' 

Furlilt, KanG.nt'nin Beldat 3ef"Wden aonr:a bu tiıJth.i Nevruz günleri gibi 
nnrtb.ı güot.r olarak bbul et:mek'Udit. Bu ferihtııııı aonra B~dat'uı. bet güoü balm 
mevs:iınbıe benzer görii.lmekledir: 

Seıfr.j tıübu·i b.ırc·i ev~a -.o.den bulur zt..er 
Selldao her güoi Ne\no: vü her f.ub babat olaon° 

• A. Nhlaıten,Zııi DW-., le. 1.969 t. 27J 
Abdulbdir K.wbu:ı, Fipıı ı ..-~ Diri:ııç._i,. le. ı,9ıS6, 161 

" F•iBOir.m.. H.u.Kerı.u.Al.)\a•.d,Aı:lk. 1990, ,.,,o 
•• • .e ,1lU 

" •. (, t.ll 
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Çemende tlblll4 hiikın--i ey{ilet·i Ne.vruz 
Mis!V-i hülatıe oisar eyleme şükiıft·direm• 
NÇiin kim ıAl·i pı3kiin mazfl:1r·ı t'eyz·i adaletdür 
Bu mül.bin bar gün.in NIMUt u her filç.bn balw eyle:,. 

Çeşitli cctraıt aJanlarda dtAişi.k ttkiUtde bu güoo kadar gelao Nevruz, w. 
tıılmaya yüz tutan kiiltür dt~rlt rim.izdt n biridir." 

Onaltıocı AWl ri.nd ve mütımk.ltir $liri BA.Gt>ATU RUHi, Y'11.d.® bir 
meniye.sinde m.vruzu matem günü olarak görmekte ve baJkm sevinc ine işti.mk et· 
ınen:ıektedir:" 

lıd.i Nt"'mt baLk hummd.ir 
Bana mevnıı ritı--i matemdir 

Geçdi Nevnmla ciğer-kı:'l~m 
Bum Nevnııdu.r ne fUtmd.ir 

Bağdatlı RO.bfye göre OObar ııata eyleyecek. zanıandlf. Bu demler, gill ve 
kadeh devridir. AJt me reı.il olmamak için dikkat edilmelidir. 

Edebiyatımızda Tetkib--i Bend'iyle aoıJan B. Ruht, Ne.vrilz.'u an.latblı bir 
müseddtsi.n.i şu şek.ilde bitirir: 

N'oJa Rubt gibi alub ele diın--ı sabba 
J(.t)b u sahrayı toJaşsam yiinisıe: m subh u ~ 

Köboe 'tllem yenilendi yine Nevnrı oldu 
Gül gibi •·ı mey encümen efrtU. oldu 

Onaltıoo asnn usııı. ~nden biri olan NEV1, aynı zamanda devrinin ö-
oomli ınücterrislerindendi.r. Nev1. 21 Man'tagü.neşin Koç(Hıımel) burcuna.gi.ıd~ni 
ve bahar g(ıolerinin Q?ld.itioi be.Lirtın?kta, ootı:ınn kutlaoınası Çin Jı:ılkı pli bahçesine 
ejeomey-e çaiırmalııOOJr. 

Nev1, Nevru:ruo )1Jltluşak m.izac:ı.ndan dolayı dü.nyanı.n hııvsoın yumuş.
maya başlOO~uu imcle etmek1«1i.r 

a 

... .. 
•.C, s.79 

KudQın--i m.vtıabAr lutli kıldJ ntu'tedil dehli 
Meğer ildi takaddüm s!iat·i Nemiı-i sulbd 

Muıtıb Tu..nın, '1'ıarilıi 1ü1ıN!ar Jffın• Nt'<riı'ıuı M(tlpi M,_,ltııi", Milli Foil:hu, Sor)•ı ll, 
Bahar-199$, t . 102 
"RM1Diolllll.bt.1287.s71 
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He.ıgjz tdlvüt ito:ıedi Ne'\no: u urube.rir 
&lyfu şitlnun ol.1ı Biti i'tibln bir 

Nevru günlerinin geJınesioe MVinıneyeııler old~ söyleyen Nev't, 
niz'4nn babano ~e kı~ •rt ve. aoluk davranışlanyla Nevrtız'a btinnet 
gÖSt4nueditioi yazınakladtr. 

Nevna liın bu beım içjl16 yılda bir gelir 
Hünuetsüz ildi ,!;ili da b.:ı köhne niı&lt 

Uautdı ı<r olup gm1un zaml>H bedu blrruu 
Tedvüz eldi adl·i kôbnede.n Nevruz Sultinı 

NevrtU'un gelruesiyle Alen:ı nqe.leoıniştiı. Bu güot.r ÇEIDlM. b~ tıe
de.ınle.ri çiçek a;çacak kadar sevindinn.Ştir. 

Nevruz i.dp.ip hum.m ob.ıp llem açıklı 
Yüzi. göd gükti çen:ıen Ü badem aı;ıldı 

Bayı.anılarda el öpnıeöa. gelenlere akça ve.rilınekledir. Nevrtız'& }'$.o bt, 
feteıio akça saçması. olar.ak ii'lide. edilmektedir: 

Nevnaa bqu saıxtı felek berf·i bt-flrult 
Uyılılur akça ao;maiı> lnlli ki ,,., ... ..., 

Tudz..ı c&n:.i h6bt olup hat·ı sebzün 
Geyiiıdi sao.t güt.ellik bbl-yt M'lrtbi 

Nevt'ye göre gülıJno sı.kunuı ve sevinci NevrtU'un elindedir. Goncalar 
açılıp açı.lmamak hususunda bnu:sııdırbr: 

Şe.b-i Ne\rut elinde.o bbz u bastı fiındi gül.dno 
Te.ımşa kıl çıe.ıneode gön:e ileve.ıd·i haı::ıd$ru 

Ooyedinci asnı. daıng.asuu vunnuş olan Nişab rv. Mlllo\D, gönlüne -. 
leomet.udi.ı;, Nevrtlz'un gelmesiyle gül dellrinio bailadıluu. b.:ı dElm.iıı insaoa can 
bal>ıJ"'®w dolsyu~~ ujOırlu muaman okluğunu - et-...ır: 

Ey gönül gül de.vridtir vaJı:l·i oev-i Ne'\nah 
On ~t Ademe bu dem dem·i firtlzdur 

Bu umaoda kinoo tebıin v.minin nasihatl.tnnı dinleıneroebedir. Sala sesle.ri 
insaolan bu ruübaıek güode yemeye içmeye çaıı.nnakladır: 

VA'iz· i f:\bniıl. kimesoe pe.odini g(iş eylemez 
l)q u oQp. flHl&l&dur tir n:ıübeıek röutur 

Onyedioci asuda NEFi nevruıJa ilgili NevrtWyye'lu yazınıştıt. Bu 
Nevıöziyye'1ednden biriode töyle sıesleorueklıedir. - . 
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Erişdi t:ıeıw ol:h yiı::ıe. berudıaın-i Nevna 
Ş3d itae. n'ola diUe.ri cOıu-ı Qmı-i Nevraı 

Netı. SuJWı Abrued'ill güı:ılerioin NevrQı.,gecesinin de Kadit gecesi olnw:ı 
ve Allab'ın Su.Jtan'a Jl]ılamı beht sçıld.ığınuı bblas:i olacak tir meMbe ve.rınesi için 
du'l etınekledir: 

Halk rt)zunu Ne'Vl'la u tebin Kadr ede bu a4l 
Ol p1yade lim bbı.i ikb&l-i f:\b&ndır 

Ş4i.r, tıemnn ~ni Nevl'i)z'a atbdq olar.ak dÜfÜ.Dınekle. ve gönülleri 
Ce.m'in kadeh.inin sıevilldirmeainin tiınJeye ur.an olamay8caıuu ySızmakladtr: 

Bu ınuııu, uıı.uw l80l81l,.ancak yıl:b bir defa olur. Nevruz Aleıni eler her ·za.. 
ımn olmam garip.sıEmıneı., şqılrutu; Çtiı:ıJcü N evruz yıl:b bir tez gelir 

Yılda bir olur tu <IElm-i f0dnJılde aoeb ıui 
Olmaz.sa her eyyamda ger !lem-i Ne'Vl'la 

Neft'ye.göıe N evruz ~oacakgünler ckı(ijl. tasarun ve üztinttinün bı.mkıla
calı günlerdir, gül babçıesinde açılan gülleri seyrederek gülüp açılına umanıcııl': 

Durma ey dil böyle 4b u zfr it. oevnadıı 
Gül açıl seyr-i gül ti gü1ıAr il6 Nevnadıı 

BAH11 oıablasıyb iİif ~leyen Sultan 1. AJuned,. Nev-ıQı'un bu köhne Alemi 
yenile~ ve. gelişiyle. c ib&na yeoidM c&n balıiJadıl:ıoı illd$ e.true.ktedir.l-0 

Yeoile.ndi bu köhı::ıe 8.Je.nı irince h0ınAn Nevna 
Ciblw ınakde.ıniyle batış idiipdüt taze c&n Neovna 

Dünya bahçeleri hep çiçeklerle dolsa bun&ı ~ ne vat? Nevruz. babçel~ 
re çeşitli çiçekJet ~ etti: 

N' ola hep bdstan-ı lle.m emlt ile pür oba 
Gettirdi bQğ.a çok dürlü ~ anuaf;an Nevna 

Neı,ınız gebe, o eski günleri halı.dayanık hetkes bahar ınevaimioin taduu 
ç:ıbua diyen Bahtı. düştinoeledni. töyle ~irir: 

Ne'\nn: i.ıipe. yad edüp ol eski dE!ınle.ri 
Hu timJe. slıa dadını bu ~ 

Asan uleıru1 şlirleriode.n ŞE\'HüLISWI \.'-H\.,, Sultan Abrued'in aal-
tanatınuı bin yıl dev&U etmesi. be.y.rıını ve. NevrO:ı'un p&dişO.Jun aysıma yüz sünneai 
&nktitioi Rle iJld$ etınekl«lir: 

"4.t .. 11...1~ 
• Bii:riik Tiirk ll.,;ikltri, C.S. -.'51 
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IUcan:ı o1:tur ki bin yıl p&yille yüz sümill lfJ) Yahya 
Biri birinin aıduıca ciblnun ıyd u M'lıim 

Güneş, divana çılop bah:bkilm terem etıneJidir, çünkü Nevruz vaktidir. 

ŞAh·ı eyvanı bıınel ~ idiip cft.ı4ouu 
Ebl·i ~ eylestiu cOd u sıeJıl M'lnttdttr 

Şeybiilislam Yatıya. Nevrtlz'un geJınes:iyle. S8bı1 ıüı&'nouı gonc.ahnn bJbini 
f0lılhhttııuu. y.tni goncalann gül olup açıl~ yam:ıakladır:" 

Gonoeotin açaın yine kalbin 3aN M'Vtl1ldw 
BülbüJ.i ıru- eyt.asün bir Jv.a: neva ~ 

Gönoe tdhn açınadı Yatıya l:ıeztnııl ~ 
Bi·babe.ıdüt cbbi ol un!kcbn M"Ynrtdıa'" 

Mihribanlı.k gön:ti buqid·i cilıln41lı.dan 
Genn ob.ıp bülbül nevaya bajfadı De\nttdan 

Yahya EfE!lldi. Nevruz güı:ıt.ıinbı. geJınes:ine nııu-ı giine,pn göıün.memes:ioi 
yani t:şın b&IA wirioi sürdürmesini. fÖYle ~dir. 

Neo\rut u nevbab&nın ilen bükıni olmadı 
Göstıennez oktu Uıxtüyi bOqtd..i dHllt 

Ş. Yatıya. Nevrtlz'da geceyle gündüzün eşitJ.W.oi. ayni.ık gecesiyle kavuşma 
güotiotiıl bndisi içjn ejitliline be.nı.etruel:ledir. 

Yabya'ya şeb-i becr:ile bi.aOt·i vWUn 
Bir Wete im:ıiş ti anun be.r güni Ne'\Tl& 

Nevrtn'u beyramla bir göım Yahya Efendi,. iV. Murad'a sıesleoi.rtaıı Onu 
dtiayayt ayduıhtan güne.pn parlakbğ.ıoa,. Wen:ıini ve oönwt.UA.ioi de de.niu tııe.n-
%0llllekledit: 

Tal'attindür büsrevı1 ırıihr·i cib&n·e.fi1lnurıu:t 
Kadr·i bah.rundur cibao.da ıyctı.ımuz l~TUUtmuı" 

Onyedioci .um Aliıu ve. tlnl tAi.dednde.o olan G.<\NtlAOE N.~OtRl, 
Nevrtıtun gelmesiyle. cimrun 1mın fktb, oldtılumJ iJlde. etruel:ledir. Arifle.r içjn 
pm gjde.nne.nin yolu gül bahçeaillde. 3U ve s& ile +oruekrir. 

Aıftyit-i M'\TUdlı oJdı cihan bQl--1 İIMI 
Gfilte.ode saz u söz ile .trifle.r it.sün de.f-i gam" 

~7hül iıılam Yab,-. Di>iıı.ı, Aı:ık. 1990, f.. U l 
.. .. t ., J."111 

Od:ııır, •.g.~ -.48 
,....._ Jrudıçi. Gtı.ııi-ddıc Ni diri •·c DJ.iıundaıı S~ ıntltt_, A.llk. t918j, ıı.111 
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Asnll i113tbından NAİLİ, AJı.met hp. için yauLılt methiyesinde Nevruz'u 
c:öme.nuı;. be.bo:ıuıdan e.16 almaktadu: 

Rflz-i NevTOz-i brem &sl-1 babO.r-ı lıı.ı.mm 
~i eyvln-ı bamıel ırıibr-i ıuatW sadr-i ecel 

Nsilt, Nevrtmyye'ainde NevrO:ı'un gelmesiyle. sütnin ınecliste. mıy sunma
ya beşlamasını,. dostJaruı. toplanımya ~ be.Utto:ıeklıedir. BtilbüDe.rin ses 
llll'ı§t ede.nle.nle.o cbha tiı:çı.kmakladu: 

Tizdir feryadı ıne..ık-i ru11edM btilbüllerin 
Eylastin mutobl4r !tıeng.i oeva oevraıdttr .. 

Nlilt'ye göte. Nevruz çimen ülkesinin ph.ıdlt. SaW niıg4n isıa gonc.arun etm
fıncb paıvane gibi dönmektedir. 

Şlb-ı oevruzdan oktt yine. ım.ilk-i çemene 
Gönce ttlınlnnın tstline pe.ıvane sa tefi 

Şli~ göre., güneş Koç. twcwnın tahtınt oturunca dndl4ıin içli tıeraıbn tıep 
yEIDile.nınekledir. N evruz n:ıevaiminin,. ilkbeh.\nn MYiociyle. be.ymm aylOUl mutlulu
lu iı:uaouı ruhuna şaşılacak dueoede., ili bt nep ve cop:uı:ııuk veriyor.u 

CTilus edince haıMI ıatııg4tıı.oa buıltd 
Betftt-ı işretiriodlnm oldu hepteod'.ld 

MeıAk-ı nı.b$ aoeb Ol'rfw"~i dQ-tıtJAdır 
Naait-ı ınwsbn-i N~raı o ş.klt-i ıuetı-i jıd 

NEŞA.-ıt, behaon gebnesiyle. Nevruz n.iı&tnouı çir;ekle.riıl aç:masuıa yulııl 
ettWni ~Jeımkte ve biitiilıiıl babtulul açılı:ıwma da yuLuncı oıacaaını uınınal:ıadJr. 

BaJıar iaili yine eı.lıln açdl bkl-ı nevrO:ı.ı 
Aoeb mi. ger açıW bülbülün de bebt-1 ftrtlnu 

Nıe.$.tf,, NevrO:ı'un bir aruouı at.illin bİll 1.i!llkİııe. ckıteoet kadar kıyımtU ol-
ctuıunu ·ı.ikıeto:ıekledir: 

OW n'ola yf:rtn-ı safa tıurre.nı..t Nevruz 
Bin llem-i pür-·uı.ıb de.!e.rbir den:ı-i Nevrut"' 

MBZAKf, nevrtmyyesinde, NevrOz'un ~le. Cİh811.lll gül batıı;eaille 
d.öndiigüoü ıuüjdelemekledir. Bu gül mevsiminde goncalar Mnk bııarlann&ı baş 
üı.erlerinde yer almakladular:°' 

lWut ipclıuı .. N.ıil P.iııı. Aı:t. 19')). ı. 1.9 .. 
•.c .. t.n 
•.e., ı.K) 

'" lWulı: fpdı:k!n. N.m,Ank. 1986. ı.&2 
M.ıalı.rrnd &:.ptu:ı. f'«titi Dn.iııı, tm.. 1'91$. J. llıS 

•.e. '"' 
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Müjde kim bezm·i cihan gülz8t olur llf!lnttdıı 
.~g.aıq mey gı.il·i bt·blt ohır oevnala 

Aı61.·ı güldür stiı::ıbül·i tıet-ı ciolnı n'eyleniı: 
Gonc.alar ·zlb·i sıer·i destAr olur M'\nttdıı 

Yül!l>lm ..U.anda -~ ......, ettijljntiz ÇELEBIZADE EFENDi, 
Nevrtlz'uo gelruesindM dolayı Allab'8ı ytim.roe ştilcüt etmektedir:,... 

Gel yine. su!tln·ı felet·e&et·i Ne'\ntt 
Sad şüh be·mevll 

Oind·i de sındınh bahar asku·i Ne'\ntt 
Mahv ol:h 9e1.J.pa 

DiYAn şürinde Nevruz konwunu en &.z1a işleyen şlirle.ıdeo biri onsekizilıci 
Sısırda Y8Ş8Jllli oWı NAZf!ı.I \.'\HV;\'*· Na:ttru'e göre Nevruz umanı bajtan 
başa. &pklano oaıınelerl duyubnakladu: 

Aşıtane ~ede den:ı-t»-de.m oevraıda 
Hep nevadLr kavli ~·ı Acem hl"'nıdl 

Balıann güzel kokus• bülıüüı •ldıaı IMilll•••n •la.akta, s•balı •ak.ti e
Sıell ılık •e sem rüıgir güleri açmaktadır: 

BtilbüJti Udi di~·ı A.p.ıfte. bôy·i oevbablt 
Gülleri açdt nasbn·i &Jbb-de.m he'\'l'\ttdıı 

Nevruz, Ale.mi ~ll1lekt0dir. Bu dElın bGyıam olamk Ja.ıthruual:Lıı ve 
dünya b.ı beyrama iştiraketınekl0dir. Elde. fi.nıat varken bu vakitı.r tele.fedilm0melidir 

Yar il$ olsun Ş\ıJtin var iken elde fi.matın 
EvUtuu itme telef tıem lyd ü tıeru llf!lrutdw 

Nevruz ve beyranu bi.rbirindM ayırmayan N. Yahya. duygultuını şu nusra-
lada illde etıne.ktedit:"' 

Meci.i9"i gülz8r-ı llemde tıeru...aguş oldular 
A$ık u ına'tub döodti güya Nevnrı u iyd 

Onsekizilıci Sıson usta şfuı.dnde.n NEar.ı, Nevruz güneşinin parbtııluu. 
ruübalal,alt bir iBkle}ıle ôvdülii pedişabın köşkiiniin duvaruxbki. parlak aynadan 
daha güçsü:ı: görmektedir.'" 

Aluııd Me.une.r. Ma.ilıi Ditiııı. A.rıt. 1'9l, $.il 1 
' MVVllffllk Ellııwa,. Tıirt Effbi)'ıı.tıad• Mii.ı.O'id., Yıibtk li• • TO'.i. lıtdblr Onr. Soır;)';ıl Dil. 
s... Kıtıtbk 1997, ı.m 
.. .. t ., ı.lSl 

Şıı.ıııct Kulbı:ı. Ntdiıt Ditiıalıdoıı ~ .. ıdu. ~ 1992, ı.ll 
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Mibr-i M'\TUUlll yüzü yokdut mukabil ~ 
K.un dt.t4nodali Aytt.i ra.bşlnuıa 

Nedim, "Brif:ti oevbabat ~yamı açıldı gül ü güben" n:ıısralanyla ~ 
babu ve.n:tiV bahv günlerini, İbmbim Pı!ıp i;in yszdılt bJ:ideainde. n:nibare.k ve. 
uıurıu umanlar olar.ak bbul ~dit: 

Hop. mübA~i oıes'Qd rt)z..i feauh-dem 
Zibt gôş.Şd• vü dil-keş umlne-i hı.unml 

Nedim'e göıe. bu günün sabahında yüıJe.ree a& ~it ve. akşaırunds 
binleroe fMlb Jıaklıdlt. Şlir, Nev-ıQı'un bir dem.ine Ce.ın'in tÜOl saltawt süıes:ioi ve 
yiİZ Baykara l80l8nJOI feda etruel:ledir. 

Güne,pn Koç burcunt ginneai ve Selçuklu Sultanı Me.Ji4tb umaoı.nda ven: 
Niu.ınü1-Mülk'ün ga.ym.Jeriyle kullarubnaya bqlaoan Takvim-i Sultanf veya cl.9t 
adıyla Tabim-i Cellli,. Nedim'in NevrtWye'sinde şu ınsmlarla i!Jde. edilmektedir: 

Bir ı1U: odur ki sabah.loda ad sata ıuum:ıu 
Bir ıh odur ti mes.bında bin femtı n:ıtic\1.ıUn 

Ve:ı:fr-i devr-i zaowı kim bameldeti htll1td 
Celal ü dh.ıoa 11.00etle bir e.nıtn-iQ$1101n 

Nizim-ı n:nilkdegül bak bele MeliqAh'u.o 
IMrinde ol:h mı peyda bu rütbe bayt u tıqeru 

FlTN-\.T HANl~t, NevrtU'un SPlıne.siyle. gül bahçesinde t:ıeıw ınevsiruini
yaşaoruaya beşlamasını Allab'ıo. W:lret aı.filtıouı gönimıeai olarak 1'ikıeto:ıekledlı: 

Oe•-1 Nevm: irişdj gülşene fast-ı bahar oldu 
Yiı::ıe. &slt-ı tiıyz-i Wdret-i Hak ...Pb1r oktu 

SONBUl..ZADE VEHBi, N""rflı'u gülbebçosinde t- çıbo bir suıt.m ot
.r.ak iJilde. etıne.kı..gü1ün ıuk ve kokusunun kayoaıuu NevrtU'un bereketine. beaLr 
maktadır. 

ŞM-1 Nevna çıkdı tabla aabo-ı gülsin1n üzre . 
Kwuldu nah.1-güldM aı1yetıtolar bültıül&n tiıre 

Fe)Z-i Nevnı ile bulm~ reng u tıuy-ı yar güJ 
Vaktidir arz eylestin biilbtiUm cDdtr gül 

SO-RORl, bülbülün Nevruz sabe.blaruxb acı ve Weyişledni bu.ahı.ak e:ıJ
oku.mayt baibd.ılJ..oı ve. goocalann bu M kaışsıoda uyuyamayarak uykusuz: bldı-
bnı. yani gül olarak açıklığını söylen:ıekledir: 
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SONUÇ 

DivAn tiirind• Nevruz; yeoi yıl. Ce.Jltt takvimi, bahann gelmesi, Koç. 
bureu.oa giriln:ıesi, mevaioıt.dn sultanı,. mOsild ınakaoılan, aynhk ve kavvşma 
günleri, gece ve gündüzün qit oldıJlu zaruao, adalet, Kadir ve. Be.rit gecesi, 
d1tıf baynuular ve. devrin yöneticilerin• övgü gibi çok çıeıitli kooulam b.ynak-
1.ık etınittir. 

Düny.slan ve asıdan b.ı ka::br tarkh om. $.i,derin aynı oruk duygulan ifade 
etrueW.d,, nevruzun Tüıt kültiit ve edebiystuxbki yerini ve öoemini gôstermekl«lir. 

DiYıtn ilidni. koou olamk tıaıır.un u:ıak sayanlar NevrOı'u balk kühüni
otin bir parçası olarak b.tul etrue.nıiı olabillılM, takat incelenen beyitlerde.o 
anlaitlacakUr ki halka ait bit gelenek ve töıe. bayranu olan Nevruz, Div&n tli.rl&
rioin d~ tekilleıd• el• aldılı oıt.tk bir konu olarak ortay8ı çıko:ıakta.du. Bu 
da divAn ştiderinin bılkın ortak duygulanna ne. tadar iJ&i gösterdüleıio.i ortaya 
koymaktadır. 

1ürk n:ıill0ti. Tüık c:cııı.al'yuının büttintinde kuUloan Nev11)z'8ı ve ~r kül-
tüt kodlanoa 38.bip çtl:ı.:ı.kça ve kutlamaya devan:ı ettikQe., bitlik ve t:ıerııbe.ı:1Wo n:ıu
ha&.ıa edecek ve sonsuza kadar yaş..yacaktır. 
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