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 Ankara  

  
ANADOLU’DA BAHAR’A KAVUŞMANIN SEVİNCİ 
 
“ Görüşmecim, yeşil soğan göndermiş,  
karanfil kokuyor cigaram  
dağlarına bahar gelmiş memleketimin.” 
 
Ahmet Arif’in yukarıdaki dizelerinin işaret ettiği gibi, Anadolu’nun bu günlerde sevgi çiçekleri, 
siyah gülleri, Mezopotamya sümbülleri, kardelenleri ile ilkbaharı karşılamakta olduğunu 

görüyoruz. İlkbahar tüm insanlığın mevsimleri ya da yılı ikiye böldükleri (Hızır’ın günleri - İlyas’ın günleri gibi) 
zamanlardan beri yaşamın yeniden başlangıcı olarak kabul edilmektedir.  
 
Doğa bu uyanışa çiçekleriyle katılmakta, sularıyla bereketlendirmekte, insanlar yaşama yeni duygularla farklı
bakmaktadır. Tatilin sağlık ve düşünce üzerindeki olumlu etkilerinin bilincinde olanlar, kışın zor günlerinden sonra
güneşli günlere kavuşmanın sevincini bütün dünyada kutlamaktadır.  
 
Baharın müjdesi olarak Türk kültüründen kaynaklanan Nevruz her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle
zenginleşmiş ananevi ve temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı bir bayramdır. 15 Nisan’ın turizm açısından özel 
bir önemi olmadığına göre Turizm Haftası’nın başlangıcı doğanın ve turizmin de canlanmaya başladığı, Türk kültür
ve geleneğinde yeri olan 21 Mart’a alınabilir mi? 
 
Daha sonraları, İsa’nın dirilişi olarak kabul edilen Paskalyanın da 21 Mart’tan sonraki ilk dolunayın ardından gelen 
pazar günü kutlanması kararlaştırıldı. Bu nedenle Paskalya, Gregoryen Takvimi'ne göre 22 Mart ile 25 Nisan 
arasındaki pazar günlerinden birine denk gelir. 
 
Batı dünyasında Paskalya kıştan sonra ilk önemli tatil seçeneği olarak beklenmektedir. İklimin uygun olduğu kıyı
bölgelerinin yanında, İstanbul, Kapadokya gibi yörelerimize yönelik talep artışı nedeniyle de sezon öncesinde 
canlılık sağlamaktadır.     
 
Bu haliyle tüm dünyadaki inanışların ilkbaharın başlangıcı olarak kutladığı bu günler Türkiye'de de 1991 yılında
Türk dünyası ile birlikte 21 Mart resmi tatil olmaksızın kutlama günü olarak ilan edilmiştir. Bu şekilde bir 
düzenleme, süreci bir güne ya da belirli günlere sıkıştırmadan, ilkbaharı yaşamak isteyenler için uzun süreli değişik
seçenekler sunmaktadır.  Tüm yıla yayılan turizm hareketleri sağladığı çeşitlilik nedeniyle bölgelerde de mahalli
değerlerin tanıtıma daha çok yansımasına neden olmaktadır. 
 
Yıllarca turizm dünyasında, Batı’dan gelenler için bir tatil seçeneği olarak kabul edilen Paskalya günleri yanında
Nevruz Türk dünyası ve doğu komşularımızla aramızda gelişen ilişkiler nedeniyle bu açıdan da kayda değer bir
potansiyel oluşturmaya başlamıştır. Özellikle turist gelişlerinde ilk sıralarda yer almaya başlayan İran’dan bu yıl
Nevruz nedeniyle de önemli bir artış beklenmektedir. 
 
Türkiye’de resmi tatil olmamasına rağmen, çoğunlukla devlet törenleri şeklinde kutlanan Nevruz’un Bahar Bayramı
olarak benimsenmesi ve Anadolu’nun her yerinde doğanın yöreye özgü karakteriyle kutladığı bu günlere katılımın
yüksek olması eko-turizm (doğa turizmi) faaliyetlerini artıracaktır.  
 
Doğada uyanışın Mayıs ayına kadar devam eden bir süreç olduğunu düşünürsek bu şölene katılmak için 21 Mart’ın 
sadece bir başlangıç olduğunu, önümüzdeki günlerin değerini bilmemiz gerektiğini anımsatırım.  
 
Ayrıca, doğa turizminin ailelerin bütünüyle katıldığı etkinliklerden oluşmasını ve özellikle çocukların doğa ve tatil
bilinci kazanması açısından ihmal edilmemesini de turistin not defterine yazmak istiyorum.  
 
Ankara’daki sayın okurlarımıza Gölbaşı’nda sevgi çiçeklerini; Çamlıdere’de, Eğriova’da çiğdemleri, sarıçiçekleri;
yaylalarda kar sularının tazeliğini taşıyan dereleri hafta sonu gezi programlarına almalarını öneririm.  
 
Kızılcahamam’da, Haymana’da kaplıcaların; Aluçdağı ve Işıkdağı’nda dağ yürüyüşlerinin; Beypazarı’nda şenliklerin
tadını çıkartmamız için, yaz tatilinden önceki güzel günler bizleri bekliyor. 
 
Anadolu’ya özgü Manolya, Leylak, Erguvan, Kiraz, Portakal, Lale gibi adını sayamayacağım nadide çiçek ve
ağaçlarımızı kentlerimizin birer simgesi haline getirecek bir öneriyi siz sayın okurlarımızın ve kentlerini marka
haline getirmek isteyen yöneticilerimizin ilgi ve desteğine sunmak istiyorum. 
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