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Milleti millet yapan unsurlar�n ba��nda milli kültür gelmektedir. Milli kültürü olu�turan unsurlar 
aras�nda gelenekler, görenekler, inançlar, töreler, törenler, bayramlar vs. önemli bir yere sahiptir. Dini 
bayramlar yan�nda milli bayramlar da fertleri ve topluluklar� yak�nla�t�rarak bütünle�tiren ortak kültür 
de�erlerindendir. Türk boylar�n�n en köklu milli bayram� Yenigün'dür. Yenigün Bayram�; tarihin 
karanl�k bilinmeyen dönemlerinden beri, Türk boylar� ve akraba topluluklar yan�nda, Türklerle 
co�rafya yak�nl��� olan di�er topluluklarda da kutlanmaktad�r. Yüzyllar boyunca; bu bayram ile ilgili 
çe�itli söylenceler, inan��lar, gelenekler, törenler olu�turulmu�, geli�tirilerek günümüze kadar 
ula�t�r�lm��t�r.  
 
Türk dünyas�n�n de�i�ik bölgelerinde Yeni gün ile ilgili farkl� adland�rmalara rastlamaktay�z. Türk 
kültürünün zenginli�ini gösteren bu adland�rmalardan baz�lar�n� alfabetik olarak �öyle s�ralayabiliriz: 
"Baba Marta", "Bahar Bayram�", "Ba�-ay", "Ba� bahar', "Bozkurt". "C�lgayak/Y�lba��", "Ça�an", 
"Dirili�", "Ergenekon", "Erkin kün/ Kurtulu� günü", "Gündönümü", "�lkyaz Bayram� "Kurtulu�", 
"Mart dokuzu", "Mereke","Mesir Bayram�", "Meyram", "Nevruz/ Novruz/ Noy-nuz", "Sultan Nevruz/ 
Sultan Navr�z/ Sultan Mevriz/ Nevruz-� Sultani', "Teze il/ yeni y�l", "Ulust�n ulu küni/Ulus küni", 
"Uyan��", "Yaz-ba�� Bayram�", "Yengikün", "Yeniden do�u�", "Yenigün", "Yeni hayat". "Yeni y�l", 
"Y�lba��", "Yörük Bayram�",vs.  
 
Yenigün Bayram�; Türk boylar�n�n büyük bölümünde ve akraba topluluklarda de�i�ik adlarla da olsa 
kutlanan/bilinen, ortak bir kültür zenginli�imizdir. Müslüman-H�ristiyan-�aman, Alevi-Bekta�i- Sünni 
ay�r�m� yapmadan, bütün Türk boylar�nda bu bayram ile ilgili inan��lar ve gelenekler ya�aya gelmi�tir. 
Gece ile gündüzün birbirine e�it oldu�u her y�l�n 21 Mart�nda kutlanan bayram, Türk topluluklar� 
aras�nda dini bayram olmaktan çok, bir tabiat bayram�, bir kurtulu� bayram� olarak kabul edilmektedir  
 
Yenigün' ü Türklerin Milattan yüzlerce y�l önce kutlad�klar� Çin kaynaklar�nda yaz�l�d�r. Bu 
kaynaklarda belirtildi�ine göre; Hun Türkleri, 21 Mart'ta türlü yemekler haz�rlayarak k�ra ç�kar, 
k�rlarda �enlikler düzenlermi� (Genç, 1995:15-23). Zaten Yenigün ile ilgili inan��lardan baz�lar� ate� 
ve su kültüne dayanmaktad�r. "Nevruz ate�i" yak�larak üzerinden atlan�r. Ayn� gün sabah�n erken 
vakitlerinde suyun üzerinden atlama gelene�i de vard�r. Çünkü Türk kültüründe "ate�", ar�tma/ 
temizleme, ayd�nlatma, bolluk-bereket simgesi olarak kabul edilir. "Su" da ar�tma/ temizlik, bolluk-
bereket, canl�l�k/ dirilik sembolüdür.  
�slamiyet'ten önce Yenigün'ün ba�lang�c� ile ilgili birtak�m inan��lar hayat bulmu�tu. ' Bunlardan 
baz�lar�n� �öyle s�ralayabiliriz:  
 
1. Türklerin Ergenekon 'dan ç�k�� günü 21 Mart gününe rastlamakta olup, Türk boylan bu günü 
"kurtulu� bayram�" olarak kutlamaktad�r.  
 
2. On iki hayvanl� eski Türk takviminde, gece ile gündüzün e�it oldu�u 21 Mart günü "y�lba��" olarak 
kabul edilmekte, bu günde yeni y�l kutlamalar� yap�lmaktayd�.  
 
3. K�� mevsiminin sona erip bahar�n ba�lad���, tabiat�n canland���/ dirildi�i 21 Mart'ta, Türkler 
k��laklardan yaylaklara göçmeye ba�lamakta ve bu günü "Bahar Bayram�" olarak kutlanmaktayd�.  
 
Do�an, zaman ve mekana göre geli�en, geli�irken baz� de�i�ikliklere u�rayan di�er kültür unsurlar� 
gibi Yenigün etraf�nda �ekillenen kültür unsurlar� da do�ar, geli�ir ve baz� de�i�ikliklere u�rar. Türk 
boylar�n�n büyük bölümü Müslüman olduktan sonra, yeni din ile ters dü�meyen eski gelenek, görenek, 
inanç, töre ve törenler Islami unsurlarla birle�tirilerek sürdürülmü�tür.  
 
Eski kültür unsurlar� yeni dine uygunla�t�r�l�rken Arap ve Fars kültürlerinde ya�ayan baz� unsurlar da 
Türk kültürüne kat�lm��t�r.  
 



Nevruz Günü Yumurta Toku�turmak Bir Gelenektir.  
 
Yeni gün Bayram� da yeni dine uygunla�t�r�lm�� �slam kaynakl� çe�itli inan��lar bu bayramla 
ili�kilendirilmi�tir. Bu inan��lardan baz�lar�n� söyle s�ralayabiliriz:  
 
 
1. Tanr�, yeryüzünü 21 Mart'ta yaratm�� olup y�ld�zlar� burçlar�na o gün da��tm��t�r.  
 
2. �nsanl���n atas� kabul edilen Hz. Adem' in çamuru 21 Mart'ta kar�lm��t�r.  
 
3. �eytana uyarak yasak meyve yedikleri için Serendip Adasi' na sürülen Hz.Adem ile Cidde'ye 
sürülen Hz. Havva pi�man olunca Tanr� onlar� affetmi� ve ikisi 21 Mart tarihinde Arafat'ta 
bulunmu�lard�r.  
 
4. Tufandan sonra gönderilen güvercin a�z�nda bir define dal� ile gemiye dönünce;  
bahar�n geldi�ini, topra��n kurudu�unu anlayan Hz. Nuh karaya bu gün ayak basm��t�r.  
 
5. Hz. Yunus' un bal�k taraf�ndan korunduktan sonra karaya ç�kt��� gündür.  
 
6. Karde�leri taraf�ndan kuyuya at�lan Hz. Yusuf'u, bir bezirgan, kuyudan bu gün kurtarm��t�r.  
 
7. Hz. Musa, asas�yla K�z�Ideniz'i yararak kar��ya bu günde geçmi�tir.  
 
8. Hz. Muhammed'e peygamberlik hil'at�n�n giydirildi�i gündür.  
9. Hz. Ali'nin do�du�u; Hz. Fatma ile evlendi�i, halife oldu�u gündür.  
 
Yukar�da s�ralanan kabul ve inan��lardan anla��laca�� gibi. Yenigün ile ilgili en eski inançlar din 
kaynakl� de�ildir. �slamiyet'in kabulü ile birlikte Yeni gün ile ilgili baz� inançlar da ortaya ç�km��t�r. 
Kazakistan'da tespit etti�imiz bir efsaneye göre, Korkut Ata'n�n da "ul�st�n ulu küni" adi verilen 
Yenigün'de do�du�una inan�lmaktad�r (Durbilmez, 2000).  
 
Ba��ms�z Türk devletleri ve akraba topluluklar� edebiyatlar�nda Yenigün önemli bir yere sahiptir. 
Yenigün konusunda yaz�lm��/söylenmi� �iirler o kadar çoktur ki adeta bir "Yenigün/ Nevruz Edebiyat" 
olu�mu�tur. Bu �iirlere Anadolu ve Osmanl� sahas�nda "Nevruziye, Bahariye", Azerbaycan'da 
"Novruziyye, Novruz ,�e'rleri", Kazakistan'da "Novruz C�rlan", K�rg�zistan'da "Novr�z J�rlar�", 
Özbekistan'da "Navröz Ko�uklar�, Navrözname", Türkmenistan' da "Nevruzname", Do�u Türkistan'da 
"Nevruziye Nevruzluk, Nevruz Ko�aklar�' gibi adlar verilmektedir.  
 
Klasik edebiyat ve halk edebiyat� ürünleri aras�nda Yenigün �iirleri önemli yer tutar. Osmanl� Devleti 
döneminde, divan ,sairleri aras�nda, nevruziyeler yazarak Yenigün bayram�nda devrin yöneticilerine 
sunma gelene�i oldu�u bilinmektedir. Fuzuli, Baki, Nefi, Nedim, Yahya Nazim, Nevi, Haleti, Naili-i 
Kadim...vb. gibi divan �airleri yan�nda; Kadi Burhanettin, Sultan IV.Murat, Sultan I.Ahmet vb. 
hükümdarlar; �eyhülislam Yahya Efendi gibi din büyükleri; Kazasker Baki Efendi, Fatih devri 
vezirlerinden Ahmet Pa�a gibi devlet büyüklerinin yazd�klar� Yenigün �iirleri günümüzde de 
okunmaktad�r. Alevi Bekta�i çevrelerde geli�en Türk halk edebiyat�n�n önemli temsilcilerinden 
Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal, Kerim Dede, Didari, Izmirli Dervi� Fahri, Aziz Mahseni, Cafer 
Handan, Ali R�za Kadimi, Rami Poyrazo�lu Refet Bey, Yusuf Fahir Ataer Baba. ,�ükrü Metin Baba, 
Hüseyin Hüsnü Erdikut Baba ... vd. gibi ,�airlerin söyledi�i yazd��� nevruziyeler Yenigün'ün Dini-
tasavvufi Türk edebiyat�nda da çok önemli bir yeri oldu�unu göstermektedir.  
 
Azerbaycan da; ba�lang�çta ekincilik, ürün bollu�u inançlar�na ba�lanan Yenigün, zamanla astronomi 
tasavvurlar�n� aksettiren takvim bayram�/y�lba��na dönü�türmü�türYenigün'den k�rk gün önce bayram 
haz�rl�klar�na ba�lanmaktad�r. Yenigün Bayram�'nda halk aras�nda çe�itli oyun ve gösteriler 
sergilenmektedir. Bunlar aras�nda "at çapma", "g�l�nç oynatma", "zorhana", "eylence", "kendirbaz", 
"sim pehlevan�', "masgara" ve "ferdi tama�alar" önemli yer tutar (Nebiyev 1990: 5-10). 



Azerbaycan'da, sozlü kültür ürünleri içinde belirgin bir yeri olan Yenigün, yaz�l� edebiyatta da en çok 
i�lenen konulardan biridir. Sözgelimi; Kuzey Azerbaycan'da Molla Penah Vagif, Cafer Handan, 
Göyçeli A�ik Elesker, Nevruz Genceli gibi �airler Yenigün konulu �iirler yazm��lar/ söylemi�lerdir. 
Güney Azerbaycan Türk Edebiyat�'nda Osman Sar�velli, Mehemmed Hüseyin �ehriyar vd. gibi 
�airlerin yazd��� Yenigün �iirleri önemli bir yere sahiptir. Mehemmed Hüseyin �ehriyar "Heyder 
Baba'ya Sa1am" ,�iirinde Yenigün hat�ralar�n� da anlatmaktad�r. �ehriyar, Yenigün'de "novruz gülü, 
gar çiçeyi" ç�kt���n�, adakl� k�zlar�n bey çorab� ördü�ünü, bacadan ,�al sallama gelene�inin oldu�unu, 
bey ,�al�na bayraml�k hediyelerin ba�land���n�, yumurtalar�n boyand���n�, yumurta toku�turma 
yar��lar�n�n yap�ld���n�, bu günün bir bayram olarak kutland���n� vs. belirtmektedir (�ehriyar, 1992:9-
32).  
 
�air Devlet Mehmet Azad�, 18. yüzy�l Türkmenistan Türk ,sairlerinden Mahmut Gay�b�, 18. yüzy�l 
klasik Türkmen �airlerinden �eyday� ve Mahtumkulu' nun Yenigün konulu güzel �iirleri vard�r.  
 
 
Abay Kunanbayo�lu, Munka Galiy Makatayo�lu gibi Kazak-Türk �airlerinin Yenigün �iirleri 
Kazakistan'da yayg�n olarak bilinmektedir.  
 
Özbekistan' da, 21 Mart günü ba�lay�p, 'bir hafta boyu süren Nevruz e�lencelerine "Sayil", "Halk 
Sayili", "Sayil E�lenceleri" adlar� verilmektedir. Nevruzun 2500 y�l önceden beri kutlanmakta oldu�u 
ileri sürülmektedir. Nevruz günü toplant�larda ' "�ay�r"lar, yeni �iirler okurlard�. "Bah�i"ler "Alpam��", 
"Göro�lu" ve Nevruz hakk�nda destanlar, ko�uklar vb. söylerlerdi. Özbek Türkleri, köklü geçmi�i olan 
Yenigün Bayram�' nda "Nevruz Ko�uklar�' ad� verilen türküleri de söylemektedir. Bu türkülerden 
baz�lar�n�n ad�n� �öyle s�ralayabiliriz:  
 
1- Ç�ld�rmani Çal,2- Nevruz geldi, yaz oldu, 3- Geldi Nevruz, nevbahar,  
4-Köklam geldi..., 5- Nevruz olanlari, 6- Nevruz yöklavleri (evde,mezarda a�lanarak söylenir), 7- 
Halginça�im halg�ncak, 8- Kal�ncak..., 9- Lala - lala - lalacan. 10- Hey, lala. 11- Aç�ld� güli lala, 12- 
Bahar ayim geldilar, 13- Hey bala, bala, 14- Samal ko�u�u, 15- Sumalakcan, sumalak, 16- Nevruz 
alki�i; 17- Bayçecegim, bayçecek, 18- Yamur ya�sin. 19- Suskadin, suv�ad�n, 20- Kaldirgeç (ku�), 
21Kavd�rgaç aç aç!. 22- Hey çitti �ul. 23- Kö�haydar, 24- Hukuzim. (Tural-K�l�ç, 1996:33-34).  
 
Do�u Türkistan'da ya�ayan Uygur Türkleri, Yenigün' de "Nevruziye" veya "Nevruzluk" ad�n� 
verdikleri �iirler okurlard�. Bu �iirler klasik Ça�atay �iiri tesirinde kaleme al�nm�� olup, edebi zevk, 
ayd�nlar ve halk aras�nda farkl�la�mad��� için gerek hece, gerekse aruz ölçüsüyle yaz�lan ,�iirler, 
Uygur Türkleri aras�nda Yenigün bayramlar�nda okunmaya günümüzde de devam etmektedir. Uygur 
Türkleri aras�nda "Nevruz ko�ak1ar�" ad�yla bilinen bir müstakil �iir türünün mevcut oldu�u; gerek 
hece vezniyle mani tipinde, gerekse aruz vezni ile gazel tarz�nda yaz�lan Yenigün �iirlerinin belli bir 
ezgi ile okunanlar�na "beyit" ad� verildi�i de bilinmektedir. �air Lütfi "Gü1 ve Nevruz Destan�" �atur 
Binni Akhun "Nevruzname" adl� divan yazm��t�r. Ka�gar Opal'da bulunan Ka�garl� Mahmut'un 
Türbesi civar�nda ki "Nevruz Bulak"da yap�lan �iir ve naz�m festivali ve �iirlerden yap�lan "tumarça 
asmak adetleri" günümüzde de devam etmektedir (Rahman, 1995:218)  
 
Yenigün motifinin i�lendigi zengin örneklere klasik edebiyatta daha çok rastlamaktay�z. Dr. Müjgan 
Cunbur, "Yenigün/Nevruz" motifinin klasik �iirimizde i�leni� özelliklerini alt� madde halinde sunarak 
örnekler vermi�tir (Cunbur, 1995:41-50). Bu özellikleri �öyle s�ralayabiliriz:  
 
1. Nevruz'un geli�i, bahar�n ba�lang�c� say�lm��, bütün cihan�n tazelenip ye�illiklerle süsleni�i, 
çiçeklerle bezeni�i, adeta yeniden dirili�i olarak kabul edilmi�tir.  
 
Bahar tasvirleri yapan �iirler yaz�lm��, bahar e�lenceleri anlat�lm��, bahar�n verdi�i ne�e, klasik 
edebiyat�m�zda blr can1W k kazandu-myttr.  
 
2. Nevruz motifi klasik edebiyat�m�zda ço�unlukla te�bih ve mecaz unsuru olarak kullan�lm��t�r.  
 



3. Divan �airlerimiz Nevruz'u bir sultan olarak de�erlendirip adalet sahibi, itidal sahibi sultan diye 
anarlar.  
 
4. Nevruz'un Kadir ve Berat geceleri kar��t� mübarek bir gün say�lmas�. Divan �airleri Nevruz'u pek 
çok kereler Kadir ve Berat geceleri gibi mübarek gecelerin kar��t� kutlu bir gün olarak de�erlendirirler, 
ayn� zamanda gece ve gündüz aras�nda tezat sanat� da yaparlar.  
 
5. Klasik �iirimizde pek çok yerde Nevruz eski musikimizdeki bir makam ad� olarak ve bazan da iki 
anlama gelecek �ekilde kullan�lm��t�r.  
 
6. Nevruz, klasik �iirimizde bayram olarak "lyd-� Nevruz" veya "Nevruz-� Iyd" tamlamalar�yla an�l�p, 
kutlanm��t�r (Cunbur, 1995:41-50).  
 
Kazakistan Türkleri Yenigün'ü "alt� ay k���n bitti�i ve "alt� ay yaz'�n ba�lad��� gün olarak kabul 
etmekte, y�lba�� olarak kutlamaktad�rlar. Çünkü Kazak Türkleri'ne göre "alt� ay k��", "alt� ay yaz" 
vard�r. "Alt� ay k��" gece, so�uk, karanl�k demek, olup "alt� ay yaz" da gün/güne�, ayd�nl�k, s�cakl�k 
anlamlar�na gelmektedir. Yenigün'ü y�lba�� ve "ulusun ulu günü" olarak kabul eden Kazak Türkleri 
aras�nda Yenigün konulu birçok mit ve efsane anlat�lmakta, bu anlat�lar�n köklerinin Sak ve Hunlar 
zaman�na kadar uzand��� söylenmektedir. Kazakistan' da, konar-göçer Türkler eskiden Güne� ile Ay'� 
bir kad�n ve erkek olarak dü�ünürlerdi. Ana olarak kabul edilen Güne�; yeryüzüne s�cak ve iyili�i 
getiren, dirli�in simgesi olarak dü�ünüldü�ü için; Kazak-Türk kad�nlar� Yenigün' de, güne�in 
do�u�unu bekler; güne� do�ar do�maz e�ilip güne�e selam verir, kaynaklara (p�narlara) ya� döküp, 
yeni dikilen a�açlara ak boya sürerlerdi (Ibrayev, 1996:189-190). Bu inan��la Gaziantep'te tespit edilen 
bir inan�� aras�nda benzerlik oldu�unu dü�ünüyoruz. Çünkü; Gaziantep'te "Suttan Nevruz", 21 Mart'� 
22 Mart'a ba�layan gece ayaklar�ndaki halhallar� c�ng�ldatarak ve gergefini i�leyerek bat�dan do�uya 
göç eden güzel bir k�z olarak tasavvur edilmektedir (Alpaslan, 1956: 1392). Görüldü�ü gibi 
Gaziantep'te "Nevruz" güzel bir k�z gibi dü�ünülmekte, Kazakistan' da da kad�n olarak dü�ünülen 
güne�inin do�usu Yenigün sabah� heyecanla beklenmekte ve selamlanmaktad�r.  
 
Kazak Türkleri, gündönümü/ y�lba�� bayram�nda at veya öküz kurban ederler. Kesilen at veya öküzün 
ba� parças�n� yedikten sonra, aksakallar Yenigün duas�n� (Nevruz batas�n�) okurlar. Anadolu 
Türkleri'nde 6 May�s'ta görülen H�z�r-�lyas kültüne Kazak Türkleri'nde Yenigün bayram�nda rastlan�r. 
K�z�r-ata Yenigün'de üç gün boyunca gezer; kamas�n� kald�r�nca yerdeki karlar eriyip, toprak 
ye�ermeye ba�larm�s. Azerbaycan' da da Yenigün' den iç gün önce "H�d�r Nebi" merasimleri yap�lmas� 
ilgi çekicidir (Nebtiyev, 1990:5-10).  
 
K�rg�z Türkleri aras�nda Yenigün ile ilgili �öyle bir rivayet anlat�lmaktad�r: "�shak babam�z�n o�lu 
Türk babam�z büyüdü�ünde Calalay�n diye birinin Nevruz adl� k�z�yla evlenmi�. Bu ikisinin toyu Mart 
ay�nda, yer ye�illenmeye ba�lad���nda olmu�tur. Bugün 24 Mart'a denk geliyor. Türk babam�zla Nur-
nevruz annemizin miras b�rakt��� bu toy günü annemiz Nurnevruz'un hat�ras�na 'Nevruz' bayram� 
olarak kutlanmaktad�r." (Karatayev, 1995:230-231)  
 
Türkmenistan' da Yenigün' de do�anlara Nevruz, Nevgül, Tazegül.., gibi adlar verilir (A��rov, 
1996:110). Türkmenistan Türkleri, "doksan dolup, yere y�l� girende" (Üç ayl�k, yani doksan günlük k�� 
mevsimi sona erdi�inde), s�cakl���n topra�a girerek tohumlar�n dirilmesine sebep oldu�unu 
dü�ündükleri bu günü "dirili� günü" olarak kabul etmektedirler (Nurmemmet, 1996: 77). 922 y�l�nda, 
Türkmen konar-göçerler ile ilgili bilgiler veren �bn Fadlan, Türkmenlerin hayat �artlar�, sosyal geli�me 
düzeyleri ve bayramlar�ndan bahsederken Yenigün' den de söz etmektedir (Annak�l�çev,1996:102103).  
 
Yenigün'ü ilkbahar bayram� olarak kutlayan Da��stan Türkleri, bahar�n geli�iyle birlikte evlerin 
çat�1ar�nda, damlar�nda "iyilik, bolluk, bereketin olmas�" dileklerinin i�lendi�i �ark�lar / �iirler söyler. 
Kumuk Türkleri'ne mensup medrese ö�rencilerinin eskiden Da��stan'da avlular� dola�arak methiye 
�eklindeki �iirler/�ark�lar söyledikleri de bilinmektedir (Muratçayeva, 1996: 277-279. ).  
Örnekleri ço�altmak mümkündür. Yenigün konusunda yüzlerce kitap yaz�ld�/yaz�lacak. Bütün 
bunlardan bir kere daha anl�yoruz ki, Yenigün bütün Türk Dünyas�'nda çok eskilerden beri kutlanan 



köklü bir bayramd�r; Türk boylar�n� birbirine yakla�t�ran, ortak kültürümüzü olu�turan önemli 
unsurlardan biridir. Ba��ms�zl�klar�n� kazanan Türk cumhuriyetleri yan�nda di�er Türk topluluklar�nda 
da co�kuyla kutlanan bu Yeniy�l bayram� "kan dökme günü" de�il, di�er bayramlarda oldu�u gibi 
küslerin bar��t���, gönüllerin birle�ti�i, birliklerin peki�ti�i kutlu bir gündür.  
 
Türk devletleri ve akraba topluluklar�nda ya�ayan insanlar�m�z�n büyük bölümünde kültür ve gönül 
ba�� olu�turan Yenigün bar���n, sevginin günü olsun!  
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