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Nesib bölümünde 
Nevruz'un ve baharın anlatıldığı 

. kaside türü. 
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Divan şairlerinin Nevruz gününü tebrik 
vesilesiyle devrin büyüklerine methiye tak
dim etmeleri ilk İslam devletlerine kadar 
uzanan eski bir gelenektir (Toprak, lll!! 
12001]. s. 221). Kendilerine kaside sunu
lan kişilerin buna karşılık para veya hedi
ye vermeleri bir tür büyüklük ve cömert
lik sayılıyordu. Osmanlılar döneminde de 
tabiattaki cömertliğin sembolü olarak gö
rülen Nevruz gününde şairlere hediye ver
me adeti oldukça yaygındı. Aşık Çelebi. 
Meşdirü'ş-şuanJ'da Zati'nin padişaha sun
duğu nevrQziyyelere karşılık 2000 akçe ca
ize aldığını ve bu miktarın onun bir yıllık 
geçiminin önemli bir kısmını teşkil ettiğini 
kaydeder (Cunbur, Türk Dünyasında Nev
ruz, s. 87). 

Nevruz vesilesiyle yazılan şiirlerin nesib 
kısmında şairler Nevruz kabul edilen 21 
Mart tarihine ait özellikleri zengin tasvir
ler ve hayallerle dile getirir. Gerek "bahar" 
ve "nevruz" kelimelerinin redif olarak kul
lanıldığı manzumelerde, gerekse bahar 
mevsiminin tasviri dolayısıyla aynı zaman
da bahariyye sayılabilecek nevrQziyyelerde 
ifade edilen duygu ve düşünceler içerisin
de Nevruz'un yılda bir defa gelişi ("Yılda 
bir olur bu dem-i ferhunde aceb mi 1 Olmaz
sa her eyyamda ger alem-i Nevruz" 1 Nef'IJ), 
bu sırada gece ile gündüzün eşit oluşu 
("Makdeminden n' ola açılsa benefşeyle se
men 1 Gelse olur gece gündüzle beraber Nev
ruz" [Rahmi i), güneşin bu günde Koç (Ha
me!) burcuna girişi ("Şah-ı eyvan-ı Hamel 
teşıif edip divanını 1 Ehl-i bağa eylesirı cOd u 
seha Nevruz' dur" [Şeyhülislam Yahya[). Hı
zır'ın hıdrellezin gelişiyle yakınlığı ("Salın-ı 

garrayı gelip eyledi ziver nevruz 1 Oldu had
rada meger Hıdr ile hem-ser Nevruz" IRah
mi i), baharın başlangıcı oluşu. bayram, Ka
dir ve Berat geceleri gibi mübarek tasav
vur edilişi ("Aşık u rindane gelgil kim bu 
meclis rindinin 1 Günleri Nevruz-ı ıyddir 
dünleri Kadr ü Berat" [Şeyhoğlu[) ilk plan
da göze çarpan özelliklerdir. öte yandan 
Nevruz günüyle ilgili olarak padişahın kıy
metli hediyeler dağıtması ("Bezm-i şehe 
bu nazm ile olsan güher-efşan 1 Güya ki gü
listana düşer şebnem-i Nevruz" INef'l]) ve 
çevresindekilere hil'at giydirmesi ("Sen şe
he hidmete tonansa n' ola her eşcar 1 Hil'at-i 
taze giyer gelse çü beyler Nevrüz" IRahmiJ), 
kırlara çıkılıp eğlenilmesi ("Şeh-i Nevruz 
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elinden kabz u bastı şimdi gülzann 1 Tema
şa kıl çemende gonce ile verd-i handanı" 
1 N ev'!]), Nevruz ve bahar mevsiminin insan
lara mutluluk ve sevinç getirmesi ("Gül 
gibi cihan oldu yine hurrem ü handan 1 Gör 
n'eyledi feyz-i eser-i makdem-i Nevruz" 
INef'TJ), Allah'ın kudretini göstermesi ve ölü 
tabiatın canlanması ("Dem-i Nevruz erişti 
gülşene fasl-ı bahar oldu 1 Yıne asar-ı feyz-i 
kudret-i Hak aşikar oldu" [Fıtnat Hanım[), 
güllerin açılıp bülbüllerin şakıması ("Iyd-i 
Nevruz'u görüp gül defterirıden andelib 1 
Hoş dua vü ınedh okur şah-ı zafer-yab üs
tüne" [Ahmed Paşa[), eğlenilecekzaman ol
ması ("Arayis-i Nevrüz ile oldu cihan bağ-ı 
irem 1 Gülşende saz u sö:i ile arifler etsin 
def' -i garn" [Nadir![) sıkça görülen anlatım
lardır. 

NevrQziyyeler dışında farklı konuların iş
lendiği şiirlerde de Nevruz motifinin kulla
nıldığı görülmektedir. Özellikle gazellerde 
rastlanan bu tür ifadeterin çoğunda Nev
ruz günü sevgilinin güzelliğinin tasvirin
de bir benzetme unsuru olmuştur ("Dün 
gece mihmanım ol malı-ı cihan-efrüz idi 1 
Nür-i hüsnünden dünüm Kadr ü günüm 
Nevruz idi" [Ahmed Paşal). 

Türk edebiyatında en güzel nevrQziyye 
yazatı şairterin Baki, N efi ve Nedim oldu
ğu kabul edilir. Özellikle Nefl'nin gazel for
munda başarılı bir nevrQziyyesi vardır. Di
van şiiri geleneğinde Nevruz üzerine çok 
zengin bir edebi birikim oluşmuş (matbu 
divanlardaki nevrOziyyeler için bk. Sular, 
tür.yer.), bu arada müstakil eser niteli
ğinde "Gül ü Nevruz" ismi verilen mesne
viler de yazılmıştır. Lutfi, Zihni ve Muidi 
gibi şairterin mesnevileri bunlar arasında 
sayılabilir. 

Nevruz tekke ve halk şiiri geleneğinde 
de çok zengin bir şekilde işlenmiştir. Şii 
inancına göre Nevruz Hz. Ali'nin doğduğu, 
Hz. Fatıma ile evlendiği ve Hz. Peygam
ber tarafından halife ilan edildiği gün ola
rak kabul edilmiş ve bir nevi kutsiyet ka
zanmıştır. Bu sebeple Bektaşiler bugünde 
ayin-i cem' icra etmişler, Bektaşi şairleri 
de çok sayıda nevrQziyye kaleme almışlar
dır (geniş bilgi için bk. Noyan, Il 1 ı 983], 
S. ]02-!09). 

Halk şiirinde Nevruz'u ve balıarı ele alan 
manzumelerin divan şiirindekilerden da
ha zengin olduğu söylenebilir. Koşmalar
dan şarkı ve türkülere, milnilerden teker
Ierne ve bilmeeelere kadar pek çok nazım 
şeklinde ortaya çıkan bu ürünler gerek 
içerik gerekse sayı açısından halk şiirinin 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır 
(çeşitli formlardaki örnekler için bk. Türk 
Dünyası Nevruz Şiirleri Antolojisi, s. 95-

ı 28). Nevruz günü dolayısıyla söylenen şi
irler için farklı isimler kaydedilmektedir: 
Nevruzluk, Nevruz koşakları (Tatarlar'da), 
Takmak (Uygurlar'da, bk. Özkan, s. 176-
l 77). Bu şiirler kaside dışında gazel şek

linde ve aruz vezninde yazılabildiği gibi he
ce vezninin kullanıldığı birçok şekilde de 
görülmektedir. Halk kültüründe Nevruz 
günüyle ilgili çok çeşitli edebi formlarda 
zengin bir duygu ve düşünce birikiminin 
ortaya çıkmış olması bu günün Türk kül
türüne sonradan girmiş bir unsur olma
dığını göstermektedir. 
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Nevsdl-i Milli: 1330 adıyla ve T. Z. (j ..:.ı) 
rumuzunu kullanan bir kişi tarafından ha
zırlanmış, Fırat Asar-ı Müfide Kütüphane
si'nce yayımlanmış, yayımı arka kapağın-


