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Nevruz Bayramı ile ilgili tüm bilgiler, Nevruz kutlama programı, Nevruz efsaneleri, Nevruz yemekleri haberimizde.. .

Toprak ananın uzun bir sessizliğin ardından canlandığı, yeşilin her tonunun sayısız renkteki çiçekle buluştuğu baharın müjdecisi nevruz, birçok ülkede coşkulu

etkinliklerle kutlanacak.

Yüzlerce toplulukta, farklı adlarla binlerce yıldan bu yana kutlanan nevruz, kültürel miras yoluyla nesilden nesile taşınıyor. UNESCO nezdinde "Somut Olmayan

Kültürel Miras Listesi"ne 2009'da dahil olan nevruz, BM tarafından da 21 Mart tarihi "Uluslararası Nevruz Günü" olarak ilan edildi. 

Đstanbul'daki Nevruz kutlamaları, pazar günü Kazlıçeşme'de

(http://www.radikal.com.tr/turkiye/istanbuldaki_nevruz_kutlamalari_pazar_gunu_kazlicesmede-1182327)

Farklı toplulukların inanışlarında değişik isimler altında şenliklere konu olan dünyanın en eski bayramı nevruz, Avrasya'nın geniş coğrafyasında yaşayan halklarda

baharın müjdecisi ve yeni gün olarak biliniyor.  Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan'da milli bayram olarak kutlanan

nevruza verilen isimler yöreden yöreye bile değişiklik gösteriyor.

NEVRUZ'UN DĐĞER ĐSĐMLERĐ NEVRUZ'UN DĐĞER ĐSĐMLERĐ NEVRUZ'UN DĐĞER ĐSĐMLERĐ NEVRUZ'UN DĐĞER ĐSĐMLERĐ 

Farsça "yeni gün" anlamına gelen Nevruz, dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında "en ulu gün" olarak biliniyor ve "navrız", "yeni gün", "mart dokuzu", "ulu kün", "şagaa",

"ısıah", "yengi kün", "çıl pazı" gibi isimlerle anılıyor.

NEVRUZ EFSANELERĐNEVRUZ EFSANELERĐNEVRUZ EFSANELERĐNEVRUZ EFSANELERĐ

Kimi topluluklar, bu günü Allah'ın dünyayı yarattığı gün, kimileri Nuh Peygamber'in yere ilk ayak bastığı gün, kimileri ise ilk insanın yaratıldığı gün olarak

değerlendirirken, bazı topluluklar geceyle gündüzün eşit olduğu bu günü, baharın müjdecisi kabul ediyor.

Bu bayram, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındırıyor. Bu yönüyle dünyada tek ve özgün olan Nevruz Bayramı, doğadaki dirilişin yanı sıra insana

dair umudu ve en güzel dilekleri de temsil ediyor.

Eski Türkler ile Đranlıların Yılbaşı kabul ettikleri gün, Türklerin ilk takvimi olan Oniki Hayvanlı Türk Takvimi'nde de yer alıyor.

BARIŞ VE KARDEŞLĐK GÜNÜBARIŞ VE KARDEŞLĐK GÜNÜBARIŞ VE KARDEŞLĐK GÜNÜBARIŞ VE KARDEŞLĐK GÜNÜ

Ateş, su, toprak, mağara gibi nevruz söylencelerinde geçen unsurlar tüm insanlığın vazgeçilmezleri arasında bulunuyor ancak özellikle ateş Türkler için hangi din veya

inançtan olurlarsa olsunlar büyük önem taşıyor. Altay halklarından Tatarlara, Azerilerden Karaimlere, Gagauzlara kadar pek çok Türk halkı tarafından ateşle su ruhsal ve

bedensel arınma için gerekli görülüyor. Bu nedenle Türk coğrafyasında nevruzda ateş yakmak ve iyi dileklerde bulunarak ateş üzerinden atlamak bir gelenek sayılıyor.

Dargınlar barıştırılıyor, fakirlere, kimsesizlere ve yaşlılara maddi ve manevi yardım yapılıyor.
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NEVRUZ YEMEKLERĐNEVRUZ YEMEKLERĐNEVRUZ YEMEKLERĐNEVRUZ YEMEKLERĐ

Özbekistan'da nevruz sabahı yeni elbiselerini giyen halk, hazırladıkları halim, sümelek, samsa, çorba, pilav gibi yiyeceklerle kırlara çıkıyor. Köpkari, güreş, at yarışları

ve horoz dövüşleri gibi spor gösterileri düzenleniyor. Nevruz kutlamalarından esinlenilmiş tiyatro eserleri sahneleniyor.

Kırgızistan'da bahara giriş bayramı olarak kutlanan nevruzda "Nooruz köcö" denilen özel bir yemek yapılıyor. Türkmenistan'da hazırlıklarına bir hafta önceden başlanan

nevruzda Türkmen çöreği, Türkmen petiri, külce, yağlı börek, şekşeke, koko, bovursak, Türkmen palavı ve bugünün özel yemeği semeni hazırlanıyor.

Azerbaycan'da, çeşitli renklere boyanmış, suda pişirilmiş yumurtalar, kapı kapı dolaşan çocuklara veriliyor. (AA)

(https://plus.google.com/111139069635417829913") 
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