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İlkbahar yılın gelin mevsimi, kış ve yaz arasında 

geçiş mevsimidir. İlkbaharın gelişiyle toprak kış 

uykusundan uyanır, evren canlanır. Bu çağlardan 

doğanın yeni hayatı - uyanış dönemi, yenileşme dönemi 

başlar, ömrün günün tazelenmesine, güzelleşmesine 

çalışır, toprağa ilgi gösterirlerdi. İlkbaharın gelişiyle 

ömrünü gününü toprakla sırdaşlıkta geçiren çiftçi, 

çiftçi dedelerimiz toprağı ekip biçmeğe başlar, gelecek 

rızkın, servetin temelini atarlardı. kısacası ilkbaharın 

gelişi tarımın, bereketin artışı, halkın toprağa sevgisinin 

göstericisi sayılırdı. Bu döneme çiftçi ile toprağın 

birbirine iletişim zamanı diyorlar. Bu nedenle bu süre 

insan bilincinde yeni yılın, yeni günün - nevruz’un - yani 

çiftlik hayatının, tarım ve iş günlerinin başlangıcı olarak 

idrak edilmiş, yavaş yavaş eski takvimlerde kendisinde 

yer bulmuştur.

Araştırmacılar da yeni yılın başlaması ve ilkbahar 

mevsiminin gelmesi nedeniyle düzenlenen nevruz (en 

eski adı bize belli değil) bayramının işte Ortadoğu’nun 

ve Azerbaycan topraklarının eski çiftçi halkları arasında 

meydana geldiğini ve yaygın olduğunu söylüyorlar. 

Bunu o gün ve öncesinde görülen önlemlerle ilgili 

folklor örnekleri, gelenekler, törenler, gösteriler, oyunlar 

da kanıtlıyor.

eskiden bilim adamları nevruz’u sıradan 

bayramlardan farklı görmüş, onun kutlanmasını doğayla, 

astronomik olaylarla ilişkilendirmişlerdir. nevruz - yılın 
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yeni günü, başlangıç   günü, ilkbaharın geldiği gündür, 

doğrudan güneş takvimine dayanır.

Böylece, atalarımız ilkbaharın ilk gününü, yani gece 

ile gündüzün uzunluklarının dengeli olduğu günü - 

İlkbahar gece gündüz eşitliği gününü, nevruz bayramını 

kutlamışlardır.

en eski çağlardan ilkbaharın, yılın, ayın en aziz günü 

- nevruz Bayramı ile ilgili oluşmuş mitler, esatirler, 

gelenekler, oyunların bazıları bugüne kadar gelmiştir. 

Bu örnekler ister tarihsel, gerekse bilimsel açıdan eski 

köklere bağlıdır. eski insanlar ilkbahar mevsiminin gelişini, 

ısınmasını, doğanın yeniden canlanmasını sabırsızlıkla 

bekliyor ve sevinçle karşılıyorlardı. Bu vesileyle kurban 

kesiyorlardı, çalıp oynuyor, şenleniyorlardı. Bu da köken 

olarak eski insanların doğanın ölüp dirilmesi hakkındaki 

bilimsel gizemli görüşü ile ilgilidir.

Yunan coğrafyacısı Strabon`un (I. yüzyıl) ilkbahar 

bayramı hakkında verdiği bilgi çok ilginçtir. Ona göre, 

nişanlı oğlanla kız arasında nikah törenleri ilkbaharda 

gece gündüzün eşit olduğu anda yapılır. Adaklı deve 

beyni ve elma yedikten sonra nikahlanır. İlkbahar gece 

gündüz eşitliği 21 Mart, yani nevruz Bayramı’nda oluşur.

XI. yüzyılın dahi filozof şairi Ömer hayyam 

“nevruzname” adlı risale yazmış, nevruz`u halkın değerli 

bayramı adlandırmıştır. nevruz Bayramı hakkında 

çeşitli rivayetlerden, onların oluşması nedenlerinden, 
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bu bayram münasebetiyle halk arasında yayılmış 

geleneklerden bahsetmiştir. nevruz’un doğanın 

uyanması, çiftçilik döneminin başlanması ile ilgili asıl 

dünyevi bayram olduğunu göstermiştir.

XI. yüzyılın ünlü Selçuklu veziri nizamülmülk kendinin 

“Siyasetname” eserinde verdiği ilginç bilgilerle halkın 

manevi hayatında özel yeri ve ağırlığı olan nevruz’un 

devlet yönetiminde de az rol oynamadığını gösterir. 

eserden belli oluyor ki, bayrama birkaç gün kala tellallar 

şehirleri, obaları, pazarları gezerek, padşah`ın saray 

kapılarının halka açık olduğunu ilan ederlermiş. Bayram 

günü cemaat saraya toplanır ve herkes hükümdardan ne 

şikayeti varsa çekinmeden söylermiş. hükümdar tahttan 

inip baş mevbed`in (mecusilerin baş kahini) önünde diz 

çökerek dermiş: “Benim kişiliğime önem vermeyerek, 

tarafsız olarak bu kişinin bana karşı yaptığı şikayete bak 

ve hükmet”. Bundan sonra mahkeme başlar ve şikayet 

incelenirmiş. Şikayete gelenlerin dertlerine çare bulunur, 

hiçbir ceza uygulanmaz, kimsenin kalbi kırılmazmış. 

Göründüğü gibi tarihin eski dönemlerinde en gaddar 

hükümdarlar bile nevruz Bayramı döneminde halka 

eziyet etmekten menedilirmiş.

Azerbaycan halkının M.Ö. dönemlerden itibaren 

nevruz bayramını asıl halk bayramı olarak kutladığı 

nizami Gencevi`nin “İsgendername” eserinde tarif 

olunmuşdur. nevruzun gelişi klasik doğu şiirinde, 

keza Azerbaycan şiirinde yaygın edebi form - bahariye 

(ilkbaharın tasvir edilmesi) adlı lirik şiirlerde de (gazel, 

kaside, mesnevi vb .) tasvir ve terennüm edilmiştir.
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nevruz’un gelişi açısından 1637 yılında Şamahı`da 

olan Alman gezgini Adam Oleari`nin gözlemleri daha 

büyük ilgi uyandırıyor. nevruz törenlerine katılan gezgin 

yazıyor: “Astrolog sık sık masanın arkasına geçiyor, 

usturlabı ile Güneşi gözlemliyor, saate bakar, böylelikle, 

Güneşin gece ile gündüzün eşitlik noktasına ulaşacağı 

anı bekliyordu. Beklenen an gelince, o, yüksek sesle 

ilan etti: Yeni yıl geldi, taze yıl başlandı. hemen yaylım 

ateşi açıldı, şehir surları ve burçlarında “kerney” (Orta 

Asya kökenli nefesli çalgı) seslendi, davullar çalındı   ve 

böylece, büyük el şenliği başlandı ... “ .

nevruz diğer bayramlardan kendi tarihi kökeni, 

zenginliği, kendine özgü mahiyeti, yüceliği ile dikkat 

çekmektedir. nevruz Bayramı yüzyıllar, binyıllar boyu 

törenleri, gelenekleri, iyi amelleri, törenleri, sözlü 

halk edebiyatı örnekleri, oyun ve eğlenceleri ile 

dede korkut’tan Fuzuli’ye, Sabir`e, Samet Vurgun`a, 

Şehriyar`a kadar tüm ozan ve şairlerimizin, hanende 

ve sazendelerimizin, alim ve mütefekkirlerimizin 

eserlerinde kendisine muhkem yer bulmuş ve ilham 

kaynağına dönüşmüştür.

doğanın dirildiği bu ilk günün - yeni günün - 

nevruz’un gelişini bildirmek için önce havai fişek atan 

dedelerimiz ateşli silah, top icat edildikten sonra eski yılın 
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sona ermesi, yeni yılın başlaması dolayısıyla toplardan 

yaylım ateşi açarlardı. Bu yüzden de “ nevruz’un topu 

atılan an “yıl tahvil oldu”, - derlerdı.

Azerbaycanlılar arasında şimdi de yaşayan inanca 

göre nevruz’un topu atılan an yeni gelen yıl ilgili 

olduğu hayvanın özelliğini taşır. Taze yılın nasıl olacağını 

da bu hayvanın özellikleri, belirtileri ile ölçerdiler. 

Bilim adamları bunu doğrudan eski Moğol ve Türk 

takvimleri ile koordine ederlerdi; Moğollar ve Türkler`de 

yıllar 12 yıllık dönemlerde birleştirilir, her yıl da belli  

bir hayvanın adını taşır. 

İlginçtir ki, astronomik ilkbaharın ilk günü gezegenin 

her yerinde gece ile gündüz eşitleşince dünya 

meteoroloji günü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler kararı 

ile 21 Mart dünya Günü ilan edildi. Aynı gün BM new 

York’taki konutu önünde üç kez zil çalınır. Bu bedelsiz 

servet olan doğanın güzelliğini, büyüsünü korumaya 

çağrıdır.

Semeni (Malt) yeşertmek ilkbaharın elçisi nevruz’un 

en kutsal töreni kabul edilir. ekin-biçinin, ürün bolluğunun 

sembolü olan semeni yeşertmek eski geleneklerdendir. 

çünkü, semeni tahıl, ekmek, bereket sayılır. Tahıl, bereket 

ise hayatın, geçimin, insanların yaşaması için gerekli olan 

maddi kültürün en önemli şartıdır. eski çağlardan bu 

aziz günlerde tepsilerde buğday, arpa, nohut, mercimek 

ve diğer tahıl ürünlerinden semeni yetiştirer, onu över, 

bakıp sevinirdiler:

Semeni (Malt) al beni,

her ilkbaharda,

Sen hatırla beni.

Araştırmacılara göre ekim öncesi semeni yetiştirmek 
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adeti halkın ekmeğe, kutsallığa saygısı, secdesi gibi 

sembolik mahiyet taşımış, eski halkların sözlü şiirinde 

bolluk, saadet arzusunu ifade etmiştir. Bu itikadı mecusi 

peygamberi Zerdüşt de kabul etmiş, hatta sadece ilk 

onun adı ile bağlanmıştır. halkın saadetini tarımda 

gören Zerdüşti yasaları herkesi yurt yapmaya, toprağı 

ekmeğe, helal zahmete çağırıyordu. Avesta  şöyle 

diyor: “eken adam kutsal iş yapmış olur”. Toprağa kaygı, 

toprağa secde, toprağa tohum ekmek, ona anne gibi 

saygı göstermek Avesta`nın önemli talebi idi. Bu eski 

anıtta toprak insana diyor ki, ey insan, eğer benden 

muhkem yapışıp beni iyi şekilde ekip-biçsen, ben de 

yorulmak bilmeden senin için istediğin nimeti yaratır, 

sana bol ürün veririm. eğer bunu yapmazsan, toprak 

üzerinde emeğin olmasa dilencilere karışıp yabançılar 

kapısında eğileceksin. 

dünyada en önemli iş nedir ? «Toprağa sağlıklı ve iyi 

tohum serpmek. Bu yasaya uymak on bin duaya, yüz 

kadar kurbana eşittir “.

Yunan filozofu, yazar ve tarihçi Plutarchos (M.S. 

yaklaşık 46 - 127 yılları) göstermiştir ki, eski Azerbaycan’da 

(Med İmparatorluğu) tahıl kutsal bitki sayılırdı. Bu 

gelenek her yılın başlangıcında (ilkbaharda) icra edilirdi. 

çok ilginçtir ki, bu gelenek semeni yetiştirmek şeklinde 

bizim günlere kadar gelmiştir.

Semeninin varlığı da, hayat vereni de, anlamı 

da tahıla, toprağa tapmaktır. Semeni yetiştirmekle 

umudunu, arzusunu, rızkını yetiştirmiş çiftçi dedelerimiz:

Semeni (malt), sakla beni,

her yıl göyerderem (yetiştiririm) seni.

Ünlü el nağmesinde hazin bir yakarışla : - “semeni, 

sakla...” diyen atalarımız semeniden onları saklamasını, 

hıfzetmesini istiyorlar. “Yılda göyerderem (yetiştiririm) 

seni”, - diyerek maltı her yıl yetiştireceklerine, dolayısıyla 

4(8), KIŞ 2013
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ekin işlerine hazırlanacaklarına, toprağa ilgi ve iltifat 

göstereceklerine, bolluk oluşturacaklarına söz verirler.

Boz (gri) ayda hava, adından da anlaşılacağı gibi, sık 

sık bozardığından çilentili, mat olduğundan adamlar 

onun ağırlığından ve gazabından korunmaya çalışmışlar. 

Bundan dolayı boz ayı çarşambadan çarşambaya 

haftalara bölmüşler ve bu çarşambaların her birini ulu 

Tanrı’nın insanlığa lutfettiği dört temel maddi nimet olan 

su, ateş, hava ve toprakla ilişkilendirmişler. İlkbaharda 

- suyun, yazın - ateşin (sıcaklığın), sonbaharda havanın 

(rüzgarın), kışın - toprağın hükmü kendini daha güçlü 

gösteriyor.

her gün gözlemlediğimiz Güneş, üzerinde 

gezdiğimiz toprak, içtiğimiz su, soluduğumuz hava 

insanlığın, hayvanlar aleminin, tüm dünyanın ve genel 

olarak  tüm yaratılışın başlangıcı, kaynağı kabul edilir. 

Yaratıcı doğa kendisi de bu dört unsurun karışımından 

oluşmuştur. Güneş - ateş maddi unsur olduğu gibi, ilahi 
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başlangıç   gibi de tasavvur edilir. Su ise tüm mevcudatın 

canlılık kaynağı, varlığın kökenini oluşturan ilk etken 

sayılır. Tüm organik alem havayı soluyor. Tüm varlıklar 

ise toprak adlanan hikmet üzerinde duruyor, toprağın 

karışımı ile mümkün oluyor. Toprak yaratıcı, üretici güç 

olduğundan ona “Ana toprak” - diye ibadet ediyorlar.

Avesta`da suyun, ateşin, havanın ve toprağın 

kutsallığı hakkında zengin bilgi vardır. Atalarımız ateşin, 

suyun ve havanın diriltici nefesinden kuvvet alarak 

binbir nimet yapan ana toprağın kutsal yaratıcı ruhunu 

hep alkışlamışlardır.

doğanın dört temel unsurunu ayrı ayrılıkda yılın 

son çarşambaları gibi kutlayan Azerbaycanlılar`ın 

inancına göre, birinci çarşambada su halkı üşütmür, yani 

nehirlerin, suların buzu eriyor, ikincisinde ısı - sıcaklık 

artıyor, üçüncüsünde rüzgar eserek havayı ılıman yapıyor, 

nihayet, dördüncü çarşambada toprak uyanıyor, ağaçlar 

filizlenir, böylece yılın aziz günleri - ilkbahar başlıyor.

halkımız mevsimlerin değişmesi ile ilgili olan bu 

dört haftayı - yılın son çarşambalarını kutsallaştırmış ve 

onların her birini ayrı ayrı büyük şenliklerle kaydetmiş, 

ilk çarşambadan nevruz akşamına kadar insanı yaşatan, 

hayata mana veren bu ebedi varlıkların her biri ile ilgili 

kendisinin ayin, itikat, inanç, atasözü, oyun, gösteri 

ve törenlerini oluşturmuştur. Böylece karşıdan gelen 

taze yılı bolluk, refah, mutluluk, huzur ve sağlık yılı gibi 

görmeyi düşlemişlerdir.

halk bu çarşambaları büyük sevinçle kaydetmiştir.

Boz ayın dört kutsal çarşambasının birincisine su 

çarşambası denir. İlk gelen çarşambalardan olduğu 

için bu çarşambayı Azerbaycan ahalisi büyük coşgu ile, 

bayram gibi karşılamış, ilk çarşambayı güzel çarşamba, 

gül çarşambası, Su nevruz’u gibi isimlerle adlandırmıştır.

Su çarşambası geldiğinde onu hep sevinçle 

selamlamış, ona şarkı da yapmışlardır:

4(8), KIŞ 2013
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değirmen arkına bak,

Su gelir çarkına bak,

ey çarşamba hoş geldin,

kızlarda akına bak.

İlk çarşambada önce su uyanıp tazelenir. Toprak`ta 

ılıklık oluşur, ağaçların kökü su içmeğe başlar.

eski inançlarda su sağlığın şartıdır. Su çarşambası 

günü sabahleyn, Güneş doğmamıştan once insanlar yüz 

tutar akar suyun üstüne, çille kestirir, yani niyet ederek 

suyun üzerinden atlar ve bu sözleri derler: - “ Ağırlığımı 

su alsın.” Bu çarşambada herkes pınarda, nehirde el  

yüzünü yıkar, birbirinin üzerine su çilerdiler. Taze sudan 

getirip eve, avluya, ahıra serperdiler. Yavruları, ihtiyarları, 

hastaları da su üzerinden atlamaya sevk ederdiler ki, 

aydınlık olsun, mutluluk oluşsun. Su paklıktır, temizliğe 

ulaşmaktır.

Pınar, nehir olmayan yerlerde bayram sofrasında 

sürahiye su koyarlardı.

Pınar başında, nehir ve ark kenarında suyu çağıran, 

onun kudretini, kutsallığını anlatan türküler okurdular. 

eski inançlara göre, su çarşambası günü taze suya 

kavuşanlar, dertlerini ona verenler yılboyu hastalıklardan 

uzak olurlardı, su onların günahlarını yıkardı. Adamlar 

burada kötülük yapmayacaklarına, iyilik yapacaklarına 

yemin edirlerdi.

Su çarşambası öncesi arkları temizler, pınarların 

gözünü açar, yeraltı su yolları, havuzlar temizlenir, arkları 

düzenler, restore ederlerdi.

Boz ayın ikinci çarşambası ateş çarşambasıdır. Buna 

halk arasında ikinci çarşamba gecesi de denir.

Ateş çarşambası eski inançlarla ilgili olup Güneşe, 

ateşe, ateşi korumak inancına tapınma ile ilgili 

oluşmuştur.

Ateş hayat ışığıdır, ışıklı yarındır, berekettir, pak 

edicidir, ateş insana sağlık, safiyet ve güzellik getiriyor:

Atıl - batıl çarşamba,

Şekere katıl çarşamba !

Ağırlığım dökülsün,

Ateşden atıl çarşamba.

Ateş aydınlığa çıkmak demektir. Ateş, ışık, Güneş, 
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özgürlük, yücelik sembolüdür. Bu çarşambada büyük 

ateşler yakma töreni pek canlı ve ilginç geçiyor. Ateş 

her tarafdan görünen yüksek bir yerde, genellikle, 

tepede yakılır. Odunlar çıtırtı ile yandıkça ateşin - ocağın 

şerefine türküler, alkışlar, yeminler, bilge sözler derler. 

Ateşin kutsallığı terennüm edilir. halk bu çarşambanın 

doğasına uygun törenler yapar, ateşin etrafında muhtelif 

oyunlarla eğlenirler. Büyükten küçüğe kadar herkes 

yedi kez ateşin üzerinden atlar, “ağrım - uğrum üzerine 

dökülsün”, “azarım - bezarım (derdim, belam) burada 

kalsın”, - derler. Alev yavaşlayanda ihtiyar dedeler, yaşlı 

nineler de ateşin üzerinden geçer. kundak bezinde olan 

bebeği de ateşin üzerinden geçirirler ki, çillede kalmasın, 

yani ağrı sızısını döksün. Bu çarşamba tüm evren 

aydınlığa, nura kavuşur, evlerde aile üyelerinin sayısına 

göre mum yakarlar. Azerbaycanlılar ateşe, ocağa derdi, 

belayı mahveden, kötü ruhları kovan, yıl boyu yığılıp 

kalmış suçları, ağırlıkları temizleyen, güçlükleri azaltan 

güç olarak inanırlar:

Ağırlığımı yer götürsün

rızkımı gök getirsin ...

Bu inanç çok eskilere dayanıyor. Bekar kızlar inanırlardı 

ki, ateş onların bahtını açacak:

Ağırlığım, uğurluğum (ağrım sızım) dökülsün,

Oda (ateşe) düşüp kül olsun.

Yansın, alev saçılsın,

Benim bahtım açılsın.

Ateş çarşambasında sabahleyn Güneşe kurban 

götürürlerdi. eski  itikatlara göre, insan ateşi, Güneşi 

ne kadar çok sevse, doğa o kadar çabuk ısınır, canlanır, 

toprak uyanır, sular ısınır, buzlar erir, rüzgara ılık nefes 

gelir. Sıcaklığın bu önemli kaynağı insanlara büyük 

sevinç, mutluluk, bayram getirirdi.

Azerbaycanın eski ahalisi ateşi, Güneş`i hayat veren 
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Tanrı saymış, ona ibadet etmişlerdi. Ateş dünyanın iyi 

kuvvelerinin başlanğıcı, hamisi gibi tasavvur edilirdi.

Atalarımız Güneş`e, ateşe – ocağa yemin ederlerdi. 

Yemin edende derlerdi: “Güneş hakkı” (ant olsun), “Ateş 

hakkı”, “ Bu Güneş`e kör bakayım “. Bir de derlerdi: “ O 

ışığa, o ocağa ant olsun”.

Alkış edince derlerdi: “Ak gün göresin”, “Aydınlığa 

çıkasın”, “evine nur çilensin”, “Yüzünüze ilkbahar güneşi 

doğsun”.

Beddua edince derlerdi: “Ocağın sönsün”, “çırağın 

geçsin”, “Ocak dağıdanın ocağı dağılsın”, “Özge ocağına 

göz diken zelil olsun”.

Atalarımız ateşi - ocağı rızık, hayır, mutluluk olarak 

görürlerdi. “Ocağın nurlu, bereketli olsun”, “Obanın ışığı 

nur olsun, yanar olsun”, “Ocağın ateşli olsun, kazanın 

kaynar”, “Ateşe sığınanın ocağı sönmez”.

kaba kişi hakkında “Baba ocağını kör koydu”, - derlerdi. 

Ateş - ocak elin - yurdun tarihidir, onun varlığını, onurunu 

kanıtlayan delildir. Bu sebeple derler: “Bu ocağın ateşi 

sönmez”.

Atalarımız ateş - ocak önünde diz çökmüşler, eğilip 

ocaktan ateş almışlar, etrafında dini ayinler yapmışlar. 

Gobustan kaya resimleri arasında bulunmuş yallı raksının 

ateş etrafında icra edilmesi buna örnektir.

Gelini baba evinde ocak etrafında döndüren yaşlı 

nineler onun başına üzerlik çevirip derler: “Ocaklı 

(evli-barklı) olasın, yavrum. Gittiğin ocağın çırağının 

sönmesine izin verme”.

Yurdumuzda çadırların, evlerin kapıları hep Güneş’e 

doğru açılıp, her sabah güneşi selamlamak için, insanları 

ısıtması için ve Güneş gibi yaşamak için.

Ateşi seven atalarımız eski dönemlerden itibaren 

tüm el şenliklerini, düğün ve bayram törenlerini alevle 

- ateşle süslemişlerdir. Sokaklarda, meydanlarda ateşler, 

Gelenek
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evlerde - eyvanlarda mumlar, kandiller yakarlardı. 

halkımızın uzak geçmişinden hatıra kalan bu gelenek ve 

törenler bugün de yaşıyor.

Boz ayın dört kutsal çarşambasından üçüncüsü 

rüzgarla bağlıdır. Bugün de halk arasında buna “rüzgarı 

uyandıran çarşamba”, “yel çarşambası” da denir.

eski itikatlara göre bu çarşambada yel ayılır, rüzgar 

yeryüzünü dolaşır, sesi - soluğu dünyanın hertarafından 

gelir, uyanmış suyu, ateşi harekete geçirir, yatmış toprağı 

kızdırır, donup kalmışları uyandırır:

elekler, ay elekler,

çırmanıp (sıvanıp) ak bilekler.

Geldi yelli çarşamba,

hasıl olsun dilekler.

Bu doğanın öyle bir dönemidir ki, kışın güçü kesilir, 

son anlarını yaşıyor, karlar erir, toprak canlanır, onu 

hararet basar, havanın rengi yavaş yavaş açılır, ağırlığı 

bozulur. İlkbahar rüzgarları gökteki bulutları kovar, 

bulutlar azalır. İlkbahar yağmurları yağmaya, toprağa 

can vermeye başlar. Ara sıra Güneş`in tebessümü yayılır 

yeryüzüne:

Yel baba, yel baba !

Ateş ile kül baba !

Gül baba, kül baba !

Payızda (Sonbaharda) gitmişdin, ilkbahar oldu, gel 

baba !

Gel baba ! Yel baba, yel baba !

Bu çarşambada uyanan yel ilkbaharın nefesinden 

haber verir. Gün içinde rüzgar birkaç defa değişiyor. Bu 

değişimler Yelin kendisinin temizlenmesi gibi de kabul 

edilir. çünkü kadim itikatlara göre “siyah nehir”de yatmış 

rüzgar yeryüzüne çıkarak öncelikle kendisi temizlenir.

Yel baba, yel baba !

Yetişti yıl baba, yıl baba.

Azar - bezarı (derdi, belayı) yurdumdan sil baba !

Yel baba, yel baba !

Ilık ilkbahar havası yüreğimizi ışıkla doldurur. havadan 

ilkbahar kokusu geliyor. Torpağın buzunu eritir, ağaçları 

kış uykusundan uyandırır. İlkbaharın ilk yeli estikce, 

çiçekler tomurcuklanır, nevruzgülü baş kaldırıyor, 

menekşe yeşerip boy atmaya hazırlanıyor. Güller çiçek 

açıyor, tomurcuklanıyor.

Yel çarşambasında rüzgarla bağlı nağmeler, efsaneler, 

bilge sözler, masallar, mizahlar söylenirdi. İnanırdılar ki, 

insanlar kötü amellerinden çekinmediği zaman, haksız 

kan akıtıldığı zaman Yel baba da gazaba gelir, birkaç 

gün mola vermeden esir, coşur. O zaman ailenin ilk 

çocuğundan rica ederlerdi ki, dışarı çık ve bu şarkıyı oku:

Ben annemin ilkiyim,

Ağzı kara tilkiyim,

Yel baba, ben yatıram,

Sen de yat!

Ve bu “isteği” duyan Yel baba da yavaş yavaş ram 

olur. keza inanıyorlardı  ki, Yel baba harman gelmeden 

önce oradan buğday, tane almak olmaz. Ancak Yel 

baba harmanı savurduktan sonra olur. hem de derlerdi 

ki, kavrulmamış buğday alanın oğlu ölür. harman 

4(8), KIŞ 2013



42 www.irs-az.com

Gelenek

savrulduktan hemen sonra ilk buğdayı götürenin ise 

oğlu olur. Ayrıca derlerdi ki, Yeli esdireni sövmezler, 

günahtır.

Yel dağı’nı ziyaret ederler. Yüreklerinde dilekleri 

olanlar kendileri ile adak getirirler, kurban keserler. Yel 

baba kimin adağını, kurbanını kabul ederse, o kişi hayır 

bulur, arzusuna kavuşur.

Bazı biliciler tavsiye ederlerdi ki, yel çarşambası 

gecesi söğüt ağacının altına gidip niyet et, Yel babanı 

çağır. eğer Yel baba sesine ses verse, söğüdün budakları 

toprağa dokunsa dileyine kavuşursun.

Boz ayın dördüncü çarşambası toprak çarşambasıdır. 

halk arasında “İlahir (son) çarşamba”, “Yer çarşambası” 

olarak da bilinir. Bu çarşamba toprağın ısınıp uyanmasının 

sembolüdür. Toprak suyun da, Güneş’in de, havanın da 

çehresini değişiyor, ona ek güzellik ve kuvvet verir:

Bu toprak, helal toprak,

Görmesin zeval toprak,

çarşamba geldi çıktı

Giyin yeşil, al, toprak !

Toprak canlanıyor, harareti artar, kalbi buğulanır. 

doğa kış uykusundan uyanır, canlanma başlar.

eski inançlara göre, doğada mevcut olan varlıkların 

temeli olan dört kutsal etkenin sonuncusunun (toprağın) 

uyanması ile sel, fırtına, ateş ve toprak daha fazla güç 

kazanır, yeryüzünün libasını değişiyor, insanları yokluk 

ve kıtlıktan, sıkıntı ve mahrumiyetlerden kurtarmak için 

kendisinde daha büyük kuvvet buluyor.

Toprak doğanın yüksek serveti, hayatın en önemli 

kaynağı sayılır. Tüm yaşamın kökü topraktadır. Ağacın 

kökü, kendisi, tüm insanlık, tüm kuşlar, hayvanlar, bitkiler 

toprak üzerinde yaşar. her şeye hayat veren de kutsal 

topraktır.Toprak olmasa, hayat da olmaz. Toprak “bereket 

annesi” olarak isimlendirilir. en büyük nimet olan ekmek 

de topraktandır.

Toprak yaratıcı, üretici güç olduğundan ona 

“toprak ana” - diye saygı gösterirler. Ana toprak baba 

güneşin nuruyla bereketli oluyor. Bu nedenle eski Türk 

mitolojisinde toprakla güneşi birbirine eş sayar, gök ve 

yer tanrıları gibi tasavvur ederlerdi.

eski inanclara göre dünyadaki her nimet, yaşamdaki 

her canlı kendi varlığı ile toprağa borçludur; çünkü 
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babanın - Gök tanrısının gönderdiği canlılık suları, 

Güneş tanrısının gönderdiyi yaşam ışınları toprak anayı 

bereketlendirmiş, onun bağrındaki varlıklara hayat 

vermiştir.

Yılın son çarşambası özel coşgu ile kutlanır, şarkı 

okunur, saz çalınır, oyun gösterilir, muhtelif törenler 

yapılır. Son çarşambada evlerden dedelerin, ninelerin 

nasihatı duyulur: “Ay çocuklar, güzel konuşun, belki 

kapıyı dinlerler, kalbine dokunmayalım”. Son çarşambada 

sabahleyin akarsu üzerinden atlar, çille kesdirirler (ağrı 

sızılarını suya dökerler). Son çarşambada kalbe dokunan, 

gönül yıkan sözler söylemezler. herkes gerek derdi - 

gamı unutsun, neşeli olsun. Son çarşambada avlularda 

büyük ateşler yakılır. her taraf aydınlığa bürünürdü.

Ateş üzerinden atlayan zaman “Ağırlığım, uğurluğum 

(ağrım sızım) dökül bu ateşin üzerine, sarılığım sende, 

kırmızılığın bende”, - derlerdi. Bu gelenek kışın çıkması, 

sıcak ilkbahar mevsiminin gelmesi ile ilgilidir. hem de 

ateş üzerinden atlamak - eski yılın dert belasını ateşte 

yakmak ve yeni yıla temiz kadem basmak demektir. Son 

çarşamba günü karanlık çökünce semeni ve meyve, tatlı 

tepsisi ile süslenmiş masaların üzerinde herkesin adına 

bir tane mum yakarlar. 

Son çarşamba hem de “yedi levin (çeşit) gecesi” adı 

ile de ünlüdür. Bu zaman sofrada yedi kuru meyve olması 

şarttır. Son çarşamba günü mumu yarıda söndürmezler. 

Son çarşamba gecesi fazla uyumazlar. Son çarşambada 

meyveli ağacın dibine para gömerler, ya da keseye para 

koyup ocakbaşından asarlar ki, evden bereket eksik 

olmasın. Bu, zengin olmak hırsına değil, helallik, bereket, 

rızık bolluğuna dalalet edir.

Günümüzde nevruz Bayramı bağımsız Azerbaycan 

devletinin resmi bayramlarından biri olarak 

kutlanmaktadır. Mart ayının 20 - 21’i resmi tatil günleri 

ilan edilmiştir. Milli dövletçiliyimizin belirtilerinden 

birini, yerli halkımızın en eski geleneklerini, milli manevi 

değerlerini özünde yaşatan kutsal nevruz Bayramı milli 

düşüncemizin ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 
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