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Nevruz: Bahar Bayramı 

Üç bin yıldan beri Anadolu, Mezopotamya, İran, Balkanlar, Kafkaslar, Yakındoğu ve 

Ortaasya’daki Türk halkları tarafından kutlanan bir bayramdır. 300 milyona yakın insan her 

sene Nevruz’u kutlamaktadır. Nevruz kelimesi Farsçadan gelir. Anlamı yeni yıl demektir. 

Genelde 21 Mart tarihinde kutlanır. Bu tarih aynı zamanda kıştan ilkbahara geçiş tarihidir. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2010 yılanda 10 Mayıs tarihini “Uluslararası Nevruz Günü” 

kabul etmiştir.  

Nevruz kutlamaları toplumdan topluma farklılık gösterse de, aşağıdaki adetler birçok 

toplumda uygulanmaktadır: 

Sümelek tatlısı: Sümelek, Nevruz’da buğdaydan yapılan bir çeşit tatlıdır ve Türklerde çok 

yaygındır.  

Haf sin hazırlama: İran’da ise “Haf sin” adı verilen bir masa hazırlanır. “haf” harf, “sin” 7,  

demektir. Bu yüzden bu masaya konan her şey  “s” harfiyle başlamalı ve toplam 7 tane 

olmalıdır. Genelde Nevruz adeti haf sin için seçilen 7 besin veya eşyanın Farsçaları şöyledir: 

Sekke, sib, sombol, somah, sir, sabzi, serke. 

Ayrıca Nevruz’da her biri “s” harfiyle başlayan yemekler hazırlanır. Bu adet özellikle İran’da 

uygulanır. Nevruz aslında İranlıların ilk dini olan Zerduşluk’tan gelmektedir. Hristiyanlık ve 

Müslümanlıkla bir ilgisi yoktur. Fakat Abbasiler döneminde müslümanlar tarafından da 

kutlanmaya başlanmıştır. Bu tarih aynı zamanda her yıl halktan vergi toplamanın başladığı 

tarihtir.  
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Ateşten atlama: Nevruz’un en önemli 

adetlerinden biri de dışarıda geniş bir alan 

üzerine yakılan ateş üstünden atlamaktır. 

Ateşten atlayanlar bu sayede hastalık ve 

kötülüklerden uzak kalacaklarına inanırlar. 

 

 

 

Kaynamış yumurtaların boyanması: Önemli 

diğer bir nevruz adedi de yumurta boyamadır. 

Önce kaynatılan yumurtalar çeşitli renklere 

boyanarak, çocuklar tarafından tokuşturulur. 

Yumurtası kırılan oyunu kaybeder. Bu adet 

özellikle Azerbaycan’da çok yaygındır. Benzer 

uygulama Anadolu ve Trakya’da da görünür.  

Haf sin adetindeki “s” harfiyle başlayan 7 besin veya eşyadan olan  “sib” elma, “sir” ise 

sarımsak demektir. Diğer beş tanesi ise Türkçemizde küçük ses farklılıklarına rağmen, 

neredeyse aynı telefuz ediliyor. Bakalım bunların Türkçelerini bulabilecek misin? Bulduktan 

sonra yanlarına Türkçe anlamlarını yazmayı unutma. 

 

sekke:  ___________________________ 

sombol: ___________________________ 

somah: ___________________________ 

sabzi  ___________________________ 

serke:  ___________________________ 

Photo: CC BY 2.5 Bertil Videt 
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Yukarıdaki haritada öğretmeninin de yardımıyla Anadolu (sarı), Mezopotamya (kahverengi), 

İran (turuncu), Balkanlar (yeşil), Kafkaslar (kırmızı), Yakındoğu (pembe) ve Ortaasya’yı 

(turkuaz ya da bordo) boyayarak işaretle. Üzerine hem Türkçelerini hem de Almancalarını 

yaz! 

Aşağıdaki coğrafi bölgelerin adları Almanca ve Türkçe olarak yeralmaktadır. Sen bunları 

birbirleriyle eşle ve listeyi tamamla. 

Anadolu  

Mezopotamya  

İran  

Balkan Yarımadası   

Kafkaslar  

Yakındoğu  

Ortaasya 

 

 

 

Nahen Osten 

Kaukasus 

Mesopotamien 

Zentralasien 

Anatolien 

Iran 

Balkanhalbinsel 
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Anadolu:  

Mezopotamya:   

İran: 

Balkan Yarımadası:  

Kafkaslar: 

Yakındoğu:  

Ortaasya: 

İnternette araştır! 

Türklerin Ortaasya’dan Anadolu’ya geldikleri bilinmektedir. Ama hala Ortaasya, Çin, Rusya ve 

Moğalistan’da Türk halkları yaşamaktadır. Bunlardan bazıları, Azeriler, Kırgızlar, Kazaklar, 

Türkmenler, Özbekler, Uygurlar, Tatarlar, Karakalpakçalar, Tuvalardır. İnternette Tuvaları 

araştır ve aşağıdaki soruları cevapla! 

Tuvalar, hangi devletlerde yaşamaktadır? 

___________________________________________________________________________ 

Tuvaların sayısı yaklaşık ne kadardır? 

___________________________________________________________________________ 

Tuvalar nasıl bir yaşam tarzı sürmektedir? 

___________________________________________________________________________ 

Tuvaların dili nedir? Türkçeye benzer mi? Tuva dilinden 5 kelimeyi Türkçe karşılıklarıyla yaz! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tuvaların dini nedir? Neye inanmaktadırlar? 

___________________________________________________________________________ 

Galsan Tschinag, kimdir? Gerçek adı nedir? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 


