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Giriş
M e v s i m l e r i n 

şahı ilkbahar. Yeni 
yıl, yeni gün töreni 
nevruzun, resmî-
millî bayram olarak 
kutlan dığı yerlerden 
biri, hatta öncüsü 
Azerbaycan’dır. Bu 
halk şöleni, Azer-
baycan kültürünü 
ve edebiyatını te-
melden etkilemek-
tedir. Azerî edebiya-
tının halk şiiri, âşık 

şiiri, klâsik şiir, çağdaş şiir kolları nevruz konusuyla 
çok zengindir.

Nevruz, Azerî klâsik şiirinde Tebrizli Gatran, Şir-
vanlı Haganî, Genceli Nizamî, Kadı Burhaneddin, 
Nemetulla Kişverî, Şah İsmail Hatayî, Muhammed 
Fuzulî, Mehemmed Emanî, Rükneddin Mesud 
Mesihî, Molla Veli Vidadî, Molla Penah Vagif, Seyid 
Ezim Şirvanlı, Mirze Elekber Sabîr, Abbas Sehhet, 
Ahmed Cevad ve başkalarının coşkulu şiirlerinde 
konu edilmiştir.

A. Ahmed Cevad’ın kişiliği üzerine

Çırpınırdın Karadeniz,

Bakıp Türk’ün bayrağına,

‘Ah’ deyirdin, hiç ölmezdim,

Düşebilsem ayağına.

İnciler dök gel yoluna,

Sırmalar düz sağ-soluna,

Fırtınalar dursun yana,

Selâm Türk’ün bayrağına.

…

Men çiğnenen bir ülkenin

Hak bağıran sesiyim.

…
Turan öyle bir mukaddes Kâbe’dir ki, her bir taşı,

Gölgesinde düşer yére, Türk’ün eğilmez başı.

Yukarıya aldığımız mısraları, ezber olmuş, dil-
lerde dolaşan Azerî Türk Şairi Ahmed Cevad, Türk 
dünyasında, Azerbaycan’da istiklâl şiirinin, cumhu-
riyet şiirinin önde gelenlerinden biridir. Türklüğün, 

çağdaşlığın, İslam’ın simgesi üç renkli bayrak, edebî 
hafızaya onun kalemiyle yerleşmiştir. Azerbaycan 
arması rengini, millî marşı uyumunu onun mısrala-
rından almıştır. Millî uyanış, Türk halklarının birliğine 
çağrı ve eski göreneklere saygı duyguları onun şiir-
lerinin ruhunda mevcuttur.

Ahmed Cevad (Cavad Ahundzade), 1912’de 
Balkan Savaşı sırasında İstanbul’daki Kafkas Gö-
nüllü Taburu içinde Trakya cephesinde savaşmış, 
1915’te Kars ve Ardahan’da Türk harpzedelerine 
kendi buluşuyla ve şiirleriyle yardım etmişti.

Turan Marşı olarak değerlendirilen Çırpınırdın 
Karadeniz şiirinin, ayrıca ‘İstanbul’ ‘Türk Ordusuna’ 
şiirlerinin de yazarı olan Ahmed Cevad  ‘Nevruz Şiir 
leri’  adlı silsile de oluşturmuştur.

B. Ahmed Cevad’ın nevruz için yazdığı 

    şiirler üzerine 

Şairin ‘Nevruz Şiirleri’ dizisinde 10 şiiri yer al-
maktadır. Bu şiirlerin başlıkları şöyledir:

Çille Şarkısı, Yaza Hitap, Büyük Çille, Küçük 

Çille,Hıdır Nebi, Yél Baba, Garının Borcu, Boz Ay, 

Dört Çarşamba, Dört Atlı Yénce Gün.

Bu şiirlerin konu düzeni nevruzla ilgili olarak 
yıl boyunca yapılan özgün gelenek ve göreneklere 
ayna tutmaktadır.

Şimdi bu şiirleri gözden geçirelim:

1. Çille Şarkısı: Şiirde, başlıktan da anlaşıldı-
ğı gibi nevruz öncesi halk göreneği olan Çille (Çile) 
konu edilmiştir. Şair, özgün çille geleneğini, şiiriyet 
dolu bir  edayla şöyle yansıtmıştır:

Gabağı yazdır çillenin,

Ömürü azdır çillenin…

Ağ bayraklı Gış geder,

Al bayraklı Yaz gelir!

Nağılcılar hoş geder,

Ozan, âşık, saz gelir!

Böyük Çille çıkmamış,

Kiçik Çille gelmemiş;

Boz Ay çapar atını.

Yağış ruzu getirir,

Novruz gelip yétirir!
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Ahmed Cevad, bahar / ilkbahar karşılığında aynı 
anlamlı yaz kelimesini kullanır. Azerbaycan’da kış-
tan sonraki mevsime yaz, ondan sonrakine yay, 
daha sonrakine payız denir.

2. Yaza Hitap: Burada ilkbaharın gelişiyle yaşa-
nan sevinç duyguları işlenir.

Novruz çıkıp tahtına,

Güller düşüp bahtına.

Köse gelir gabağa,

Nazar salar tabağa…

Garı Nene gelerek,

Déyir gışı ötürdük!

Gédip yazı getirdik!

Yaza çıktı oğlağım,

Gış, gözüne barmağım...

Garının gelir sözü

Kéçinin çok hoşuna,

Dévre vurup, Novruzun

Dolanırlar başına!

Burada gençlerin ve çocukların çok sevdiği 
‘Köse-Köse’ halk tiyatrosunun yansıtılması ilgi çek-
mektedir. Gençlerden birine içi dışına geçmiş kürk 
giydirilir. Bu kişinin suratı una bulanır. Başına motal 
denilen uzunca bir şapka takılır, elbisesinin altından 
karnına yastık bağlanır. Kapı kapı gezdirilerek oyna-
tılır. Şarkılar, şiirler söyletilir. Nevruz hediyesi topla-
nır. Bu zaman dillerde yaygın bir koşuğu da Ahmed 
Cevad dile getirmiştir:

A Köse, Köse, gelsene,

Torbayı doldursana!

3. Böyük Çille: Kışın son 40 günü Büyük Çille 
ve 20 günü Küçük Çille olarak bölünmektedir. Bu 
inancın izini, Ahmed Cevad’ın şiirinde görüyoruz:

Onun ömrü kırk gündür,
Payızın devamıdır,
Uzun gış eyyamıdır,
Gar seper asta-asta,
Güler tanışa, dosta…

4. Kiçik Çille: Şiirde motifle ilgili şu mısralara 
verilmiştir:

Böyük tufan başlayır
Böyük gardaş géden tek.
Şahta tuğyan éleyir; …
Kollar yére sinerek,
Ocaglar berk galanır,
Gazanda hedik bişir.
Pencereler açılmır,
Gapılar tamam şişir.

Şiirin sonraki kısmında Çille günlerine rastlayan 
Hıdır Nebi merasimi hatırlanır. Bu gelenekle ilgili 
şair başka bir şiir de yazmıştır. 

5. Hıdır Nebî: Halk inancınca, eski ekincilik gö-
rüşlerine bağlı Hıdır veya Hızır Nebî merasimi, milâdî 
takvimle küçük ayın (şubat) 10’u ile 17’si arası 
günlere rastlar ve bu günlerde tipiler olur. Hıdır’ın ilk 
günü toprağın ısınması için çiftçi ve sayacılarca dua 
edilir, evlerde sırf bu gün için yarma veya iyi cins 
buğday kavurgası hazırlanır, kavut yapılır, haşıl ik-
ram edilir. Hıdırcılar adını taşıyan gençler, geldiğin-
de insanlara sağlık getirecek Hıdır Nebî’yi aramaya 
koyulurlar. Ahmed Cevad bu geleneği şöyle anlatır:

Hıdır Nebi bölerek
Az ömürlü çilleyi,
Çırpar onun üzüne
Tersine bir silleyi.
Déyir on gün besindir, 
Galan on gün menimdir…

6. Yél Baba: Şiir, bir nevruz göreneğini işlemek-
tedir. Ahmed Cevad, Yél Baba’ya yüz tutarak, şöyle 
söyler:

Yél baba, dağıt çeni,
Gov dumanı çöllerden.
Apar garı, şahtayı,
Bu soyuğu éllerden….
Goca Nenem kösöv goysun
Heyetteki ocağına.
A Yél Baba, a Yél Baba,
Goy çağlasın su-sél, Baba!
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7. Garının Borcu: Azerî Türkçesinde yaşlı nine-
lere garı denir. Mart ayında, başka deyişle nevruz 

ayında havalar ısınırken yeniden soğukların düşme-
si Garı (Karı) ninenin borcu diye yorumlanır. Ahmed 
Cevad, bu inancı konu eden şiirinin son kısmı şöy-
ledir:

Garı Nene güle-güle
Dédi: “Gét, gét, éy garlı gış,
Attım senin dalınca daş.
Üç oğlağım bil, béş olar,
Bir az géçer, on béş olar.
Yaza çıkar oğlaklarım,
Gış, gözüne barmaklarım!”

8. Boz Ay: Halk arasında şubat ayına hava du-
rumunun karmaşık geçmesiyle ilgili olarak boz ay 

denir. Şair, bunu şöyle vurgular:

Boz ay dönüb gızardıkça

Boz bülbüller sarı olur.

İlk çiçeği goklayan da

Bal toplayan arı olur!

Honça tutub él-obalar,

Sanki Yazı izleyirmiş.

Düzler boyu halı sermiş,

Sanki gelin gözleyirmiş!

Burada honçanın da anılması dikkat çekicidir. 
Nevruz sofrası için hazırlanmış özel tatlılar, öncelik-
le, boyanmış yumurta, şekerbura, baklava ve şe-

kerçöreği dolu siniye honça adı verilmektedir. Hon-
çanın ortasında kenarı mumlarla süslenmiş semeni 

yer almaktadır. Ahmed Cevad’ın ‘Honça tutup él-
obalar’ deyimi bütün milletin honçalı bayram kutla-
dığını göstermektedir. 

9. Dört Çarşamba: Nevruz öncesi çarşamba-
lar, hayat için çok önemli unsurların adlarını taşıyan 
günlerdir. Ahmed Cevad, şiirini uygun olarak dört 
kısma ayırtmıştır.

Birinci Çarşamba: İnanca göre, nevruzdan bir 
ay önce esen yeni yél, yani yeni rüzgâr, artık azıcık 
uyanmış toprağı, yeni çıkmış gülleri, tomurcuklanan 
ağaçları yellendirir. 

Düzler yéne çiçek açtı,

Güneş govdu, soyug kaçtı.

Soyug garla isti Güneş

Yazla Gışın davasıdır.

Gören déyir: – Üze değen

Méy hoş méh de

Gözel Yazın havasıdır!

İkinci Çarşamba: Su çarşambasında çaylar ta-
şar, pınarlar coşar, sabah erkenden çeşmeden veya 
ırmaktan temiz su getirip eve, bahçeye serperler.

Bulagların gözü açıg,
Ormanların üzü açıg;
Durnalardır uçub gelen
Gaggıldaşa gaggıldaşa!
Çaylar akar deryalara
Şaggıldaşa şaggıldaşa!...
Her yandan hoş avaz gelir,
Sular déyir: Yaz, Yaz gelir!

Üçüncü Çarşamba: Toprak çarşambasında ilkyaz 
ekini başlar. “Semeni, sakla meni, ilde göyerderem 
seni” diyerek, semeni için buğday serperler. Şairin 
duyumunca: 

Gızıl öküz terpenir,
Torpak sanki dillenir:
Çemenim harda galdı?
Semenim harda galdı?

Goy bağ olsun, ekin olsun,
Menim ana gucağım!
Sepin olsun, biçin olsun,
Gülsün her bir bucağım!

Burada bahar, tarla işlerinin yanı sıra, bir daha 
semeni söz konusudur. Baharın simge olarak belirti-
si olan semeninin hazırlanması için bir avuç buğday 
tabağa konulur. Bayrama kadar üç hafta her gün 
ılık suyla sulandırılarak sıcak yerde bırakılır. Böylece 
bayram gününe kadar yeşermiş olur.

Dördüncü Çarşamba: Od (ateş) çarşambası 
günü, daha çok “Ahir çarşamba” yani sonuncu çar-
şamba denen gün, en önemli çarşamba akşamı sa-
yılır. Her evde aile üyelerinin sayısı kadar mum ya-
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kılır, bahçede veya mahallede tongallar, yani toplu 
ateşler yakılır. Herkes tongalın üstünden atlamalıdır. 
Atlarken: “Ağrım-uğrum tökülsün, oda düşüb kül ol-
sun! Yansın alov saçılsın, menim bahtım açılsın!” 
derler. Şair bu olguyu edebî teşbihle süslemiştir:

Men oddan yaranmışam,

Oddur südüm, nefesim.

Od rengine boyanmışam,

Oddur gücüm, oddur sesim!

Tahılım da oddur menim,

Oddur gülüm, çemenim!...

Odlar menim hâkimimdir,

Men odların hâkimiyem!

Babam oddur, anam oddur,

Odur ki, men od kimiyem!

10. Dört atlı  yénce gün: ‘Nevruz Bayramı’ alt 
başlığını taşıyan bu koşmada şair, nevruz kelimesi-
nin karşılığı olarak ‘Yénce Gün’, yani yenice gün (en 
yeni gün) deyimini kullanmıştır ve bu deyimi redif 
yapmıştır:

Minib dörd atını, çapar dördnala,

Düzlerden, çöllerden gelir Yénce gün!

Yél ganadlı, od ürekli, su üzlü,

Yolların bağrını delir Yénce gün!

Öldürür sazağı, govur soyuğu,

Yaşıl halı eder bağı, goruğu.

Boy vérib galdırır nazik çubuğu,

Dağlardan, séllerden gelir Yénce gün!

Gardan, buzdan çıkan nergizlere bak,

Renginden gan daman o gızlara bak!

Yére hesret çeken yıldızlara bak!

Çocuk gözlerinde güler Yénce gün!

İsteği, âmâlı ok ucundadır!

Gücü yél gücünde, sél gücündedir!

Yérin heber alsan, Goç burcundadır,

Özünü Güne ten bilir Yénce gün!

Son mısralarda anlatılanlar nevruzun, güneşin, 
koç burcuna girdiği güne rastladığına işaret etmek-
tedir. Bu da, nevruzun sadece yer bayramı olmayıp, 
hem de semavî bir bayram olduğunun göstergesidir.

Sonuç

Türk devletlerinin ve akraba topluluklarının bü-
yük bölümünde kültür ve gö nül bağı oluşturan Nev-
ruz/Taze Gün/Ergenekon/Bahar Bayramı gibi böylesi 
geleneklerin devam ettirilmesi, aynı talihi paylaşan, 
ortak hisler duyan, aynı ülküyü taşıyan insanlarımızı 
uzlaştırmak, kopmamalarını sağlamak için de çok 
önemlidir diye düşünüyoruz
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Birinci Dünya Savaşı yıllarında
 Ardahan ve Kars’a gelen şair, bölge 
halkının yaşadığı acıları şöyle dile 

getirmiştir: 

      YAZIK!
Deniz derde düşer, dalgalar ağlar,
Dağlar derde gelse, dumana yazık!
Sensiz öz ilinde garip kesilip,
Durnalardan haber umana yazık!

Bir kuş okur bize sabah ezanı,
Çağırmakda yola, yoldan azanı,
Erenler söyleyen, Allah yazanı,
Duymadan yok olan imana yazık!

Zemzemin derdini dinleyen kardaş,
Ülkende bir gönül yapmağa uğraş.
Açılınca yollar Ka’be’ye bir baş,
Bir gönül yapmayan vicdana yazık!

Gün batanda sarı bulut sarısı,
Söyler, size düşer derdin yarısı.
Ey ilin hanımı, kızı, karısı,
El açmış bacılar düşmana, yazık!

(Ahmed) Cevad-1917 / Kardaş Kömeği
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