
NEVRÜZiYYE 

L 

NEVRÜZİYYE 
( ~..i~..ı_,.i ) 

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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Edebi ve içtimal muhtevalı yıllık. 
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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-



da "İstanbul 1332" olarak belirtilmiştir. İç 
kapakta "birinci sene" ibaresi bulunmakla 
birlikte daha sonraki yıllarda devam et
memiş ve tek cilt olarak kalmıştır. 600 say
faya yakın bir hacmi olan yıllık sırasıyla 
"Edebi ve İçtimal, Sanayi-i Nefise, Hıfzıs
sıhha ve İdman, Fenn-i Terbiye, Bahriye, 
Tayyarecilik, Vefeyat-ı Meşahlr, Parlamen
to, Hayat-ı İktisadi, Karikatür, Hurüf-ı He
ca Sırasıyla Matbuatımız" bölümlerinden 
meydana gelmektedir. Yıllığın yarıdan faz
lasını "Edebi ve İçtimal" bölümü oluştur
maktadır (s 1-355). Yayımlanacağı bildiri
len bazı yazılar daha sonra bir bölüm ha
linde yıllığın başına eklenmiştir. 

Nevsal-i Milli'nin "ifade-i Meram"ın
da edebiyatın diğer güzel sanatlar gibi hu
zur içinde gelişeceği fikrine yer verilerek 
bu eserin son yıllardaki siyasi çalkantılar

la duraklamaya yüz tutan edebiyat haya
tına bir hizmette bulunmak amacıyla ha
zırlandığı belirtilmektedir. O günkü Türk 
edebiyatının çehresini göstermek için en 
meşhur ediplerle fikir ve siyaset adamla
rına sayfalarını açan yıllıkta yazarların ha
yat hikayesi yanında edebiyat anlayışları 
hakkında değerlendirmeler bulunmakta
dır. Her yazar ve şairin birer yazısı ile şiiri 
kaydedilerek antolajik bir özellik kazandı
rılmış olan yıllığın hazırlanış amaçlarından 
birinin de okuyucuları devrin yazarlarının 
güzel eserleriyle buluşturup onları ferah
latmak olduğu belirtilmiştir. Tanıtılan şa
ir, yazar ve siyaset adamlarının birer fo
toğrafıyla el yazılarına da yer verilmiş ol
ması yıllığa farklı bir görünüm kazandır
mıştır. 

Son dönem Türk edebiyatı tarihi üze
rinde çalışanlar için önemli bir kaynak ni
teliği taşıyan yıllıkta müelliflerle ilgili yazı
ların bazıları imzalı , bazıları imzasızdır. Alt
mış kadar şahsiyetin bulunduğu eserde
ki isimlerle onlar hakkında kısa biyografi 
metinlerini kaleme alan yazarlar şunlar
dır: Nigar Hanım (Yahya Kemal): Rediizade 
Mahmud Ekrem, Hüseyin Cahid, Faik Ali, 
Yusuf Akçura, Fazı! Ahmed, Celal Nuri; 
Rıza Tevfik (Abdullah Cevdet): Yunus Nadi; 
Mahmud Sadık (Hasan Bedreddin): Hüseyin 
Suad (Celal Sahir): Müftüoğlu Ahmed Hik
met, Kazım Nami: Abdülhak Hamid (Celal 
Sahir) ; Cenab Şahabeddin; Ahmed Refik 
(Y[ahya] K[emal]); Abdullah Cevdet (R ı za 

Tevfik); Falih Rıfkı; Yakup Kadri (Süleyman 
Saib); Müfıt Ratib; Halid Ziya (Mehmed Rauf); 
Mehmed Asım; izzet Melih (Yakup Kadri) ; 
Şehabeddin Süleyman (Yakup Kadri); Ha
lit Fahri (Şehabeddin Süleyman): Mehmed 
Emin (Köprülüzade Mehmed Fuad) ; Diran Ke
lekyan; Hakkı Tahsin (Şehabeddin Süleyman); 

Ahmed Ferid, Mustafa Suphi; Selahaddin 
Enis (Şehabedd i n Süleyman): Yaşar Nezihe 
Hanım, Mehmed Rauf; İhsan Raif Hanım 
(Rıza Tevfik): Celal Sahir (Şehabeddin Süley
man): Parvus; Köprülüzade Mehmed Fuad 
(Fazı! Ahmed); Halide Edip; Muhiddin Bey 
(Fazı! Ahmed): Ahmed Rasim, Oskan Efen
di; Süleyman Nazif (Abdullah Cevdet): Sü
leyman Nesib (Şehabeddin Süleyman): Mira
lay Cemal (Cemal Paşa): İsmail Müştak; Ali 
Canip (Ömer Seyfeddin); Talat Bey (Paşa). 
Emine Serniye Hanım, Mehmed Cavid Bey; 
Hemedanlzade Ali Naci (Yakup Kadri); Ah
med Cevad Bey, Ruşen Zeki, Mehmed Zi
ya (İhtifalci), Ressam Şevket Bey, Mimar 
Kemaleddin Bey, Selim Sırrı, Suad Hayri 
Bey; Gülistan İsmet Hanım [M. H.]: Şefik 
Bey, Belkıs Şevket Hanım, Ercümend Ek
rem, Mustafa Asım Bey, Sedat Nuri Bey. 

Yıllıkta, yeni Meclis-i Meb'üsan üyeleri
nin resimlerinin yer aldığı bir albümle dev
rin gazete ve dergilerinin alfabetik sıraya 
göre tanıtıldığı "Matbuatımız" bölümü de 
bulunmaktadır. Yazar kadrolarının fotoğ

raflarıyla tanıtıldığı bu bölümdeki gazete 
ve dergiler şunlardır: İctihad, İdman, Pe
yam, Tasvir-i Etkar, Türk Sözü, Türk 
Yurdu, Le Jeune-Turc, Sabah, Tanin . 

Yıllıkla ilgili olarak basında genellikle 
olumlu yazılar çıkmış, bu tür eserlerin me
dem hayat için bir ihtiyaç olduğuna, gittik
çe daha fazla arandığına değinilmiş, Av
rupa'da yayımlanan benzerleriyle kıyasla-
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nan Nevsal'in onların güzelliğini taşıdığı

na işaret edilmiş, içeriğiyle şimdiye kadar 
neşredilen nevsalierin en mükemmeli ol
duğu belirtilmiştir. 
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Kadiriyye tarikatının 
Muhammed Nevşah Gencbahş 'a 

(ö. 1064/1654) 
nisbet edilen 

L 
Hindistan kolu. 

_j 

Kadiriyye, Hindistan'a X:V. yüzyılın sonla
rında Muhammed Gavs el-Geylani adında 
Halepli bir Kactirl şeyhi tarafından götürül
müştür. Tarikatın Gavsiyye kolunun plri ka
bul edilen Muhammed Gavs, 88Tde ( 1482) 

müridleriyle birlikte Hindistan'a gidip Mül
tan civarında yerleşmiştir. Burada Uç ka
sabasını kuran Geylani'nin ölümünden son
ra oğlu ve halifesi Mübarek Geylani, Uç'ta 
Hindistan'daki ilk Kactirl dergahını açmış
tır. Bu dergahı, halifesi Ma'rüf Huşabl'nin 
Pencap bölgesinde Huşap'ta kurduğu der
gahla Huşabl'nin halifesi Şah Süleyman 
Nürl Balvali'nin aynı bölgede açtığı dergah 
izlemiş, bu üç dergah faaliyetlerini günü
müze kadar sürdürmüştür. Balvali'nin mü
ridi Muhammed Nevşah (Nevşeh) Gencbahş 
tarikatın Nevşahiyye kolunu kurmuştur. 

959 (1552) yılında Goğanva.Ji'de (Pencap) 
dünyaya gelen Muhammed Nevşah Genc
bahş'ın soyu babası Seyyid Alaeddin Gazi 
Alevi yoluyla Hz. Ali 'ye ulaşan bir aileye 
mensuptur. Ailenin XII. yüzyılda Bağdat'
tan Hindistan'a gelen ilk üyesi Ya'll Ka
sım'ın oğlu Avn Kutubşah'ın bir süre İslami
yet'i tebliğ faaliyetinde bulunduktan sonra 
Bağdat'a döndüğü, ardından torunlarının 

Hindistan'a gidip yerleştikleri kaydedilmek
tedir. Tahsilini Pencap'ta yapan Muham
med Nevşah 988'de ( 1580) Balval'e gide
rek Şah Süleyman Nürl Balvali'ye intisap 
etti, seyrü sü!Cıkünü tamamlamasının ar
dından şeyhi tarafından halife tayin edile
rek irşad faaliyetinde bulunması için Nev
şahra'ya gönderildi. 1 592-1 599 yılları ara
sında bugün Pakistan sınırları içinde bu
lunan Nevşahra yakınlarında Sahenpal'de 
bir köy tesis ederek buraya yerleşti. Sind, 
Keşmir ve Mısır'ı ziyaret eden, yedi defa 
hacca giden Muhammed Nevşah seyahat
leri sırasında birçok süfi ile tanıştı. 1 064'te 
( 1654) uzun yıllar irşad faaliyetinde bulun-
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