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NEVRUZ GELENE�� VE KIRGIZLARDA NEVRUZ 

Yrd. Doç. Dr. Do�an KAYA 

Nevruz Farsça bile�ik isimdir. Nev; yeni, ruz: gün demektir. 
Genel olarak bu söz kullanılmakla beraber, çe�itli boylar ve ülkeler 
nevruzu farklı sözler de kar�ılamaktadırlar. 

Türkiye: Yılsırtı, Mart Dokuzu, Mart Bozumu, Nevruz-i Sultani, 
Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün, Ölüler Bayramı, 

Altay Türkleri: Cılgayak bayramı, 
Azerbaycan: Novruz, Ergenekon Bayramı, Ölüler Bayramı, 
Ba�kurt Türkleri: Ekin Bayramı,  
Do�u Türkistan: Yeni Gün, Ba� Bahar, 
Gagavuzlar: �lkyaz, 
Karaçay-Malkar Türkleri: Gollu, Gutan, Saban Toy, Tegri Toy, 
Kazaklar: Nevruz Köce, Ulus Günü, 
Kazan Türkleri ve Karapapaklar: Ergenekon Bayramı, 
Kırım : Navrez 
Kumuk Türkleri: Yazba�, 
Nogay Türkleri: Saban Toy, 
Özbekistan Türkleri: Nevroz, 
Türkmenler: Teze Yıl, 
Uygur Türkleri: Yeni Gün. 

Nevruz gelene�i, farklı devirlerde asırlardır farklı co�rafyalarda 
çe�itli boy ve milletlerin ya�attıkları bir gelenektir. Toplumlar bu 
gelene�i, kendilerine göre mitoloji yahut dini temele oturtmaya 
çalı�mı�tır. Dolayısıyla her toplumun kendisine ait birtakım pratikleri 
ortaya çıkmı� ve kültürel yayılma yoluyla da di�er toplumlara 
geçmi�tir. Ba�ta Orta Asya olmak üzere nevruz kutlamalarının 
geçmi�inin M.Ö. IV. yüzyıla kadar dayandı�ı söylenir. 

Nevruzun kayna�ı ile ilgili olarak farklı görü�ler ileri 
sürülmü�tür. Bunlar içinde en fazla Türk, �ran ve Yunan men�eili 
oldu�u üzerinde durulmu�sa da kesin bir hüküm ortaya 
konulamamı�tır. �unu söyleyebiliriz ki; men�ei ne olursa olsun 
nevruz, ça�lar boyu yeryüzünün muhtelif yerlerinde var olan kültürel 
bir olgudur.  



 2

Nevruz, bugün bütün Türk Dünyası’nda, Anadolu’da co�ku ile 
kutlanmaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, 
Afganistan, Özbekistan, Azerbaycan, Do�u ve Batı Türkistan, Kırım, 
Yakutistan bunların ba�ında gelir. Bunların yanı sıra asırlar boyu 
Kırım, Uygur Türkleri, Balkan, Makedonya ve Kosova Türkleri’nde 
de nevruz kutlanmaktadır. 

Nevruz kutlama gelene�inin var oldu�u co�rafyalardan birisi de 
Anadolu’dur. Yüzyıllar boyu Anadolu’nun muhtelif yörelerinde 
birbirinden kısmen farklı tarzlarda, ama daha ziyade mü�tereklik 
gösteren pratiklerle kutlanmı�tır. Asırlar boyu uygulanan gelene�in 
XX. yüzyılın ilk çeyre�inde de bütün canlılı�ıyla ya�atıldı�ını 
bilmekteyiz. Sözgeli�i; devrin gazetelerinden 21 Mart 1919’da 
Konya’da Ergenekon Bayramı’nın kutlandı�ı ö�renmekteyiz. Mustafa 
Kemal Atatürk, 21 M art 1922’de Keçiören’de Ergenekon Bayramı 
ismiyle düzenlenen bir törene katılmı�tır. 

Türk kültüründe nevruz �slâmiyet öncesi, �slâmiyet sonrası ve 
günümüzde nevruz gelene�i olmak üzere üç cepheli olarak kendisini 
gösterir. 

Birincisinde, en belirgin vasıf olarak ate� kültü varlı�ı 
dikkatimizi çeker. Bir bakıma dünyayı canlandıran güne�in uzantısı 
olan ate�, pek çok medeniyette kötülükten arınmanın, aydınlı�ın, 
temizli�in ve bereketin sembolüdür. Tarım ve hayvancılı�ın ön planda 
oldu�u bu devirde nevruz, üreme ve üretme için önemli sayılan gün 
olarak görülür. Nevruz günü Türkler için Ergenekon’dan çıkı� 
günüdür. Ergenmek : tohumlamak, neslin devamını sa�lama 
yetene�ine sahip olmak, ergen: bülu� ça�ına ermi� genç, ergenlik : 
yeti�me hali, ergenen-kün (ergenengün) : dirili�, ço�alı� günü 
anlamlarına gelir.  

�slâmiyet sonrası dönmede eskiye ait inanç ve pratiklerin bir 
kısmı bu döneme ta�ınmı� ve yeni kültürle farklı anlamlar kazanmı�tır. 
Anadolu ve di�er co�rafyalarda önceki pratik ve inançlar, çe�itli dini 
inanı�lar ve menkabelerle, �slâmî kimli�e büründürülmü�tür. 
Bunlardan bazılarını �öyle sıralayabiliriz:  

*Kainat ve insan, güne�in koç burcuna girdi�i nevruz gününde 
yaratılmı�tır. Bu gün güne� her iki yarım küreye de e�it ı�ık ve ısı 
verir. 

*Hz. Adem’in bu gün çamurdan yo�rulmu�tur. 
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*Cennetten kovulan Adem ve Havva Arafat Da�ında bu gün 
bulu�mu�lardır. 

*Nuh’un gemisi, nevruz günü toprakla bulu�mu�tur. 

*Hz. Yunus ba�lı�ın karnından nevruzda çıkmı�tır. 
*Hz. Yusuf, bugün kuyuya atılmı�tır.  
*Hz. Musa, bugün Mısır’dan ayrılmı� ve asasıyla Kızıldeniz’i 

bugün yarmı�tır. 
* Hz. Muhammed’in nevruz günü peygamber oldu�u söylenir. 

*Hz. Ali’nin do�um günüdür. 

*Hz. Ali, bu gün Hz. Fatma ile evlenmi�tir. 
………………………………… 

Bu temel bilgilerden sonra Kırgızistan’da nevruz konusunu ele 
alabiliriz. Önce ana hatlarıyla Kırgızistan hakkında bilgi vermek 
yerinde olacaktır.  

Kırgızistan, Sovyetler Birli�inin da�ılmasından sonra 31 A�ustos 
1991’de ba�ımsızlı�ını ilan etmi� bir devlettir. Ülkede Anayasa 
uyarınca Ba�kanlık sistemi uygulanmaktadır. Ekim 1990’da 
parlamento tarafından Cumhurba�kanı seçilen Askar Akaev, sonraki 
seneler (1991, 1994, 2000 ve 2003) tekrar ba�kan seçilmi�tir. 2005’te 
de devletin ba�ına Kurmanbek Bakıyev geçmi�tir.  

Kırgızistan, Orta Asya ‘da yüzölçümü198.500 km² olup �pek 
Yolu üzerinde yer alan bir ülkedir. Kırgızistan’ın kuzeyde Kazakistan 
, güneydo�u ve do�usunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında 
Özbekistan ve güneybatısında Tacikistan ile kom�udur. Ülkenin % 
93’ünü Tanrı ve Altay sırada�ları kaplamaktadır. Ülkede 1582 nehir 
vardır. Bunlardan bir kısmından (Narın, Tar, Kur�ab, Talas, Alay, Çuy 
ve Kızılsu) elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bunun yanında 
yüzlerce ırma�ın olu�turdu�u 3000’e yakın da göl vardır. Bunlardan 
en me�huru dünyaca me�hur Issık Göl’dür. Nüfusu 2002’deki sayıma 
göre 5.000000’dur. Ülkede 80’den faza etnik grup ya�amaktadır. 
Bunlardan % 66’sı Kırgız, % 11’i Rus, % 14’ü Özbek olup di�erleri 
de Tatar, Kazak, Ahıskalı Türkler, Ukraynalı, Müslüman Çinli olan 
Dunganlar, Uygur, Türk, Koreli, Alman gibi etnik gruplar 
olu�turmaktadır.  
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Ülkenin ba�kenti Bi�kek’tir. Ekonomisi Tacikistan’dan sonra en 
kötü durumda ikinci devlet olan Kırgızistan’ın halkının % 74’ü 
yoksulluk sınırları altında ya�amaktadır. Ülkede geçim genellikle 
tarım ve hayvancılıktan sa�lanır. Devletin resmi dili Kırgızca ve 
Rusça’dır. Ülkede 1940 yılından beri Kiril alfabesi kullanılmaktadır. 
Nüfusun % 75’i Müslüman’dır. % 20 Ortodoks’dur. Ülkede biri 
devlet, dördü özel olmak üzere toplam 5 TV kanalı yayın 
yapmaktadır. Devlet radyosunun yanında çok sayıda özel radyo 
istasyonları da vardır. Yayınlar genellikle Kırgızca ve Rusça’dır. 
Bunun yanında Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesinin “Manas 
Radyosu” ile Radyo Almas Türkçe ve Kırgızca Yayın yapmaktadır. 
Türkiye’den “Süper FM” yayınlarını Kırgızistan’a ula�tırmaktadır. 
Günlük yayınlanan 3 gazete vardır. Ülkede 26 Siyasi parti 
bulunmaktadır. Bunlardan oy potansiyeli yüksek olu�una göre önemli 
olanları; Demokratik Hareket Partisi, Ata-Meken Partisi, Komünist 
Parti, Benim Ülkem Partisi, Ar-Namıs Partisidir. Kırgızistan 
1991yılından bugüne kadar 178 ülke tarafından tanınmı�tır. Kırgızlar 
dünyanın en eski milletlerinden biri olup Milattan önceye ait Çin 
kaynaklarında adlarından söz edilmektedir. Dünyanın en hacimli 
destanına sahip bir Türk boyudur. Bu destan Manas olup, 500 bin 
mısra hacmindedir. Manas, içinde tarih, co�rafya, etnografya, felsefe, 
dil, folklor, diplomasi, askerlik, müzik, halk e�itimi, hekimlik, 
veterinerlik gibi pek çok ilim dalını ihtiva etti�i için bir bakıma Kırgız 
ansiklopedisi niteli�indedir. 

Ülkede halkın büyük bir co�ku ile katıldı�ı önemli gün ve 
bayramlar da vardır. Türkiye’deki gibi Ramazan ve Kurban Bayramı 
kutlanmaktadır. Ancak bu bayramlar bir gündür. Resmi gün ve 
bayramlar ise �öyledir: Kırgızistan’da 8 Mart Kadın Bayramı, 21 Mart 
Nevruz Günü, 5 Mayıs Anayasa Bayramı, 31 A�ustos Ba�ımsızlık 
Günü top yekun kutlanan günlerin ba�ında gelir.  

�unu açıklıkla söyleyebilirim ki, bunların içinde en co�kulu 
kutlanan bayram Nevruz’dur. Halk bunu “nooruz” olarak telaffuz 
eder. Nooruz “yeni gün” demektir. Kırgızlar bunun yanı sıra yine aynı 
anlamda canı kün” sözünü de kullanmaktadırlar. 

Nevruz bayramı Kırgızların millî bayramı, manevî dünyası ve bir 
bakıma ideolojisidir. Nevruz, di�er boylarda oldu�u gibi Kırgız 
kültüründe de yeni yılın ba�langıcı olarak kabul edilir. Yüzlerce yıldır 
var olan bu inanç ve kutlamanın ne zamandan beri var oldu�una dair 
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elimizde bir belge yoktur. Çin’deki Tan �mparatorlu�u zamanında 
yazılmı� bir kitapta yer alan “Kırgızdardın cıl esebinde cıl ba�ı 
Nooruz (Kırgız yıl hesabında yılba�ı Nevruz)” ifadesinden bu 
gelene�in 581-618 yıllarında var oldu�unu ve Kırgızların tarihinin ne 
kadar eskilere dayandı�ını söyleyebiliyoruz. Kırgızların tarihte var 
olu�ları yine Çin kaynaklarında geçen bilgilere dayanarak M.Ö. 2. asra 
kadar götürülebilmektedir ve bu iki binyıldır Kırgızistan’da toplantı ve 
kutlamalarla yad edilmektedir. Buradan hareketle, Kırgızların Türk 
milletinin en eski boyu oldu�unu rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Kırgızlarda bir yılda 12 ay vardır ve yıl biraz öncede 
söyledi�imiz gibi mart ayı ile ba�latılır. Kırgızlar bu aya “calgan 
kuran” demektedirler. 

Mart   : Calgan kuran 
Nisan   : Çın kuran 
Mayıs  : Bugu 
Haziran : Kulca  
Temmuz  : Teke 
A�ustos : Ba�oona 
Eylül   : Ayak oona  
Ekim   : Tokuzdun ayı  
Kasım   : Cetinin ayı 
Aralık   : Be�tin ayı 
Ocak   : Üçtün ayı 
�ubat   : Birdin ayı 
 

21 martta gün ve gecenin zamanı e�ittir. Bu tarih, bütün canlılar 
için yeniden do�u�tur. Bütün canlılar yeni co�ku ile yeni bir hayata 
ba�larlar. Kırgızlarda ilkbahar ayının adı “be�togool” dur. Halk 
be�togoolla ilgili olarak �u kanaatlere sahiptir: 

“Be�togool bolboy bel çeçpeyt. (�lkbahar olmadan ku�ak 
çözülmez.” der. Yani (yeni hafif elbise giyilmez.) 

“Be�togool’da be�iktegi bala muzdabayt, murdagıdaki bet 
çımırap, kol sızdabayt (Be� togool’da be�ikteki çocuk ü�ümez, 
öncekisi gibi yüzler so�uktan ü�üyüp el sızlamaz.)” 

Biraz önce de belirtti�imiz gibi Kırgızistan’ın % 93’ü da�lıktır. 
Bundan dolayı Tanrı da�larında da�ınık �ekilde ya�ayan Kırgız 
boyları arasında gelenek ve uygulamalar açısından farklılıklar görülür. 
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Nevruz için de bunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak nevruz günü �u 
�ekilde kutlamalar sergilenir:  

*Bu gün bütün i� bırakılır. 

*Herkes açık renkli elbisesini giyer. 

*Yılın yenilenmesi olarak kabul edilen nevruz, haftalar 
öncesinden iple çekilir.  Herkes tatlı ve gayretli tela� içine girer. Ba�ta 
köcö ve sümölök / sümelek olmak üzere, hemen her evde hazırlık 
yapılır. Köcö; darı yarması yahut bulgur konulmak suretiyle yapılan 
bir nevi tirite verilen addır. Sümölök, yapmak için bu�day, arpa, darı 
özel olarak filizlendirilir, kavutu dövülür. Buna altı çe�it madde daha 
katılarak yedi çe�it karı�ım elde edilir. Bu karı�ım bir kazanda 
saatlerce kaynatılır. Hazırlanan sümölök gelen herkese ikram edilir. 
Ya� ve cinsiyet farkı olmaksızın herkes bu sümölökten yer 

*Kimileri sümölök yerine veya onun yanı sıra yemek olarak 
tohum adını verdikleri yumurtayı yerler.  

*Yedi kazanda yedi çe�it yemek yapılır, birlikte yenilir. 
Yemekten sonra kızlar, gelinler ye�illi�in gelmesi amacıyla öküz 
arabasının muhtelif yerlerine ye�il otlarla erik a�acının dallarını 
sararlar. Öküz arabasını süren yi�it: “Çü, hadi hayvanım.! Benim 
kolum de�il Dıykan (Çiftçilerin atası)’ın kolu..!” der. Aksakal (ya�lı) 
birisi ete�indeki bu�dayı tarlaya serper.. Bu tarz uygulama daha 
ziyade Kırgızların içinden en çok iç kesimlerde ya�ayan boylarına 
aittir.  

*Ev sahipleri gelen misafirlere köcö ve sümölök ikram eder. 
Köcö için halkın �öyle bir inancı vardır. Çok eski zamanlarda halk 
�iddetli bir kı� geçirmi�, dı�arı çıkamaz olmu�, evde un kalmamı�tır. 
Çaresiz kalınca ellerindeki hububatı oldu�u gibi suda kaynatıp 
yemi�ler. O sene bolluk içinde geçmi�. Halk, bunu köcö 
yaptıklarından dolayı böyle bir sonuçla kar�ıla�tıklarına hükmetmi�ler 
ve böylelikle her bahara giri�te gelecek olan senenin bolluk ve 
bereketli geçmesi dü�üncesiyle köcö yapmayı gelenek haline 
getirmi�lerdir. Nitekim Kırgızlar “Caz carı�, küz körö� (Yaz yarı�, güz 
güre�.)” sözüyle bunu veciz �ekilde özetlemi�tir.  

*Genci, ihtiyarı, kadını, kızı herkes oyunlar oynar. 

*Nevruz günü Alasto yapılır. Alasto, ardıç a�acının tütsüleme 
i�lemidir. Bu tütsü ile insanların belâ ve kötülüklerden kurtulduklarına 
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inanılır. Gerek bu gün gerekse 22 mart günü ev sahibi, yine ardıç 
tütsüleyip dirlik düzenlik için, cin ve �eytanlardan korunmak için 
ba�ının üzerinde üç kere döndürür avlu etrafında da üç kere dola�ır. 
Tütsü dola�tırılırken �u söz söylenir. 

Alas alas    Alas alas 
Ar baleeden kalas   Her beladan halas 
Eski cıl ketti    Eski yıl gitti 
Cannı cıl keldi   Yeni yıl geldi 
Alas, alas    Alas, alas 
Aydan aman    Aydan sa�lıklı 
Çıldan esen    Yıldan esenlikli 
Cak�ılıktı Tenir berer  �yili�i Tanrı verir 
Carık kündü kenen berer  Aydınlı�ı, bol verir 
Alas alas    Alas, alas 
 

Kırgızlar, bazı a�açların koruyucu ve arındıncı özelli�i oldu�una 
inanırlar. Yukarıda i�aret etti�imiz alazlamada a�aç kültü ile ate� 
kültünün mü�terekli�i görülür. Ardıç a�acı kutsal sayılan a�açların 
ba�ında gelir. Kırgızlar bugün yeni bir eve ta�ınmadan önce sıkıntı ve 
belâlardan emin olmak için ardıç tütsülerler. Ardıç a�acından yeni 
do�mu� bebe�e be�ik yaparlar, arazide tek ba�ına olan ardıç a�acı 
kutsal sayılır ve özel amaçlı olarak ziyaret edilir; a�aca bez ba�lanır, 
çocu�u olmayan kadın altından geçer. 

Hastalıkları, sıkıntıları veya kötülükleri bünyelerinden atmak için 
de birtakım usullere ba�vurur. Bu ate�ten atlama �eklinde olabilece�i 
gibi ba�ka �ekillerde de olabilir. Sözgeli�i, sara hastalı�ı dualarla 
koyun, keçi, horoz gibi hayvanlara aktarılır. Çanak- çömlek 
kırıldı�ında parçalar, çocukların ba�ında döndürülüp ve üzerine 
tükürülüp atılır. Çok eskiden hastalıklı bir ki�iyi hastalı�ından 
kurtarmak için yakınları etrafında dönerek hastalı�ı kendisine geçirir, 
bir bakıma canını feda eder. Bundan dolayıdır ki, çocuklar sevilirken 
“senin etrafında döneyim” anlamında “aynalayın” veya 
“tegereneyin” derler. Bunun derin anlamı ise; “Bedenindeki ve 
ruhundaki hastalıkları alayım” dan ba�ka bir �ey de�ildir.  

*Yine belâ ve kötülüklerden kurtulmak için çok sayıda odun 
ortaya yı�ılıp yakılır. �nsanlar bu ate�in üzerinde atlayarak kötülükleri 
üzerinden atar, iyiliklerin gelmesini arzular. Bazı bölgelerde ate�in 
üzerinden atlarken;  
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“Senin kızıl nurun bana gelsin 
Benim sarı hastalı�ım sana geçsin”  

derler. Ate�in üzerinden ya�lı-genç herkes atlar. Ate�in alevi azaldıkça 
tekrar güçlendirilir. Ate�, bir bakıma karanlı�ın aydınlı�a galip 
gelmesi anlamına da gelmektedir.  

*Nevruzda yahut onu takip eden günlerde dambır ta� töreni 
yapılır. �lkbaharda ilk defa gök gürlerken bir kovaya veya tenekeye ta� 
konulup sallanır, bu arada dambırda� tekerlemesi söylenir. Bunu daha 
ziyade otun ve sütün bol olması için kadınlar yapar. Bir yandan evin 
etrafında dola�ıp bir yandan da �u tekerlemeyi söylerler: “Cer ayrılıp 
kök çık, celin ayrılıp, süt çık. (Yer ayrılsın / çatlasın ot çıksın, meme 
çatlasın süt çıksın.)” 

*�nsanlar birbirlerine sa�lıklı, huzurlu ve mutlu ömürler dilerler. 
Hanelerin ve ülkenin esenli�i için dualar ederler. Dargınlar barı�ır. 

*Su doldurulan tencereler kapıdan, pencereden dı�arıya atılır. Su 
dolu kaplar insanların ba�ında döndürüldükten sonra dı�arıya dökülür.  

*Çe�itli oyunlar oynanır yarı�malar yapılır. Ak çölmök, coluk 
tatlamay ve at üstünde oynanan kız kuumay, ulak tartı�, tıyın enmey, 
eni� bunlardan bazılarıdır.  

* �nsanlar birbirlerine ye�il yaprak, ot ve çiçek hediye ederler. 

*Irmaklara, derelere ço�alması için ekin ve ot bırakırlar. 

Kırgızların bu günü bayram olarak kutlayı�ının bir de efsanesi 
vardır: 

�shak’ın o�lu Türk büyüyüp delikanlı olunca Calalayın adındaki 
bir adamın kızı olan Nevruz’la evlenmi�. Bu ikisinin dü�ünü nevruza 
denk gelen bir tarihte yapılmı�tır. Nevruz ananın bu mutlu gününe 
izafeten her yıl bayram olarak kutlanması gelenek haline gelmi�tir. 

Nevruzdan itibaren tabiatta ve insanlarda �u de�i�ikli�i gayretleri 
görürüz: 

*Göçmen ku�lar geri döner. 

*Kı�ın bitmesine i�aret olarak halkın “sarı kar” olarak 
nitelendirdi�i kar ya�ar. 

*Tarlalar sürülür, tohumlar atılır.  

Nevruz sözü çe�itli vesilelerle Kırgızlarda ebedi kılınmı�tır. 
Sözgeli�i; 
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* Noruzbay, Noruzbek, Noruz adına veya soy adına sahip pek 
çok insan vardır.  

*Nooruz, Çü ilinin Kant bölgesi’nde bir mahallenin adıdır. 

*Çü ilinde Nooruz adında bir ırmak vardır. 

*Ülkenin bazı köy ve �ehirlerinde Nevruz adında sanatçılar 
grubu yahut park ve sokak adı bulunmaktadır. 

21 Mart, Kırgızlar için çok önemli bir gündür. Bununla ilgili 
Kırgız halk edebiyatında dü�ünce, kanaat, birikim ve umutların 
yansıtıldı�ı �u tarz ifadelere sıkça rastlarız. 

Be�togool Nooruzdun  Be�togool Nevruz’un 
Bakıloo ba�talı�ı   Nezareti ba�langıcı  
Eski cıl menen canıcıldın  Eski yıl ile yeni yılın 
Carkırap atalı�ı   Parlak bir adı 
Ay aalamdı canılap   Bütün be�eri-alemi yeniler 
Allanın Nooruz canırat  Allah’tan Nevruz yenilenir 
Nooruzdamada bayçeçeke  Nevruzlama kar çiçe�i 
Kar türtüp çıgat   Karı delerek çıkagelir 
Bayçeçekey mayram eken  Karçiçe�i bayramıymı� 
Kazanı tolo ayran eken  Kazanı dolu yo�urtmu� 
Kaynatıp baarı sümölök  Kaynatırmı� hepsi sümölök 
Karı, ca�ta sayran eken         Koca-ya�lı herkesin bayramıymı� 
Be�togool’do caz keldi  Be�togool’do bahar geldi” 
 
Sonuç: 
 
Ça�lar boyu nesiller arasında ileti�im sa�layan nevruz; 

yemekleri, oyunları, pratikleri, ezgileri hülasa her çe�it özelli�iyle 
eminiz ki, tüm toplumlarda insanlara hayatı sevdirecek, ya�ama 
sevinci ve birbirlerini sevme bilinci a�ılayacaktır. 

 
Ne diyeyim kelâm size 
Gelmesin hiç elem size 
Karde� ülke Türkiye’den 
Kucak kucak selâm size 
 
Sofranız hep tatlı olsun 
Hayatınız mutlu olsun 
�ükür geldik bu günlere 
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Nevruzunuz kutlu olsun 
Nevruz, Bi�kek, 2003 
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NEVRUZ GELENE�� VE KIRGIZLARDA NEVRUZ 

Yrd. Doç. Dr. Do�an KAYA 

Nevruz Farsça bile�ik isimdir. Nev; yeni, ruz: gün demektir. 
Genel olarak bu söz kullanılmakla beraber, çe�itli boylar ve ülkeler 
nevruzu farklı sözler de kar�ılamaktadırlar. 

Türkiye: Yılsırtı, Mart Dokuzu, Mart Bozumu, Nevruz-i Sultani, 
Sultan Nevruz, Gün Dönümü, Yeni Gün, Ölüler Bayramı, 

Altay Türkleri: Cılgayak bayramı, 
Azerbaycan: Novruz, Ergenekon Bayramı, Ölüler Bayramı, 
Ba�kurt Türkleri: Ekin Bayramı,  
Do�u Türkistan: Yeni Gün, Ba� Bahar, 
Gagavuzlar: �lkyaz, 
Karaçay-Malkar Türkleri: Gollu, Gutan, Saban Toy, Tegri Toy, 
Kazaklar: Nevruz Köce, Ulus Günü, 
Kazan Türkleri ve Karapapaklar: Ergenekon Bayramı, 
Kırım : Navrez 
Kumuk Türkleri: Yazba�, 
Nogay Türkleri: Saban Toy, 
Özbekistan Türkleri: Nevroz, 
Türkmenler: Teze Yıl, 
Uygur Türkleri: Yeni Gün. 

Nevruz gelene�i, farklı devirlerde asırlardır farklı co�rafyalarda 
çe�itli boy ve milletlerin ya�attıkları bir gelenektir. Toplumlar bu 
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gelene�i, kendilerine göre mitoloji yahut dini temele oturtmaya 
çalı�mı�tır. Dolayısıyla her toplumun kendisine ait birtakım pratikleri 
ortaya çıkmı� ve kültürel yayılma yoluyla da di�er toplumlara 
geçmi�tir. Ba�ta Orta Asya olmak üzere nevruz kutlamalarının 
geçmi�inin M.Ö. IV. yüzyıla kadar dayandı�ı söylenir. 

Nevruzun kayna�ı ile ilgili olarak farklı görü�ler ileri 
sürülmü�tür. Bunlar içinde en fazla Türk, �ran ve Yunan men�eili 
oldu�u üzerinde durulmu�sa da kesin bir hüküm ortaya 
konulamamı�tır. �unu söyleyebiliriz ki; men�ei ne olursa olsun 
nevruz, ça�lar boyu yeryüzünün muhtelif yerlerinde var olan kültürel 
bir olgudur.  

Nevruz, bugün bütün Türk Dünyası’nda, Anadolu’da co�ku ile 
kutlanmaktadır. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, 
Afganistan, Özbekistan, Azerbaycan, Do�u ve Batı Türkistan, Kırım, 
Yakutistan bunların ba�ında gelir. Bunların yanı sıra asırlar boyu 
Kırım, Uygur Türkleri, Balkan, Makedonya ve Kosova Türkleri’nde 
de nevruz kutlanmaktadır. 

Nevruz kutlama gelene�inin var oldu�u co�rafyalardan birisi de 
Anadolu’dur. Yüzyıllar boyu Anadolu’nun muhtelif yörelerinde 
birbirinden kısmen farklı tarzlarda, ama daha ziyade mü�tereklik 
gösteren pratiklerle kutlanmı�tır. Asırlar boyu uygulanan gelene�in 
XX. yüzyılın ilk çeyre�inde de bütün canlılı�ıyla ya�atıldı�ını 
bilmekteyiz. Sözgeli�i; devrin gazetelerinden 21 Mart 1919’da 
Konya’da Ergenekon Bayramı’nın kutlandı�ı ö�renmekteyiz. Mustafa 
Kemal Atatürk, 21 M art 1922’de Keçiören’de Ergenekon Bayramı 
ismiyle düzenlenen bir törene katılmı�tır. 

Türk kültüründe nevruz �slâmiyet öncesi, �slâmiyet sonrası ve 
günümüzde nevruz gelene�i olmak üzere üç cepheli olarak kendisini 
gösterir. 

Birincisinde, en belirgin vasıf olarak ate� kültü varlı�ı 
dikkatimizi çeker. Bir bakıma dünyayı canlandıran güne�in uzantısı 
olan ate�, pek çok medeniyette kötülükten arınmanın, aydınlı�ın, 
temizli�in ve bereketin sembolüdür. Tarım ve hayvancılı�ın ön planda 
oldu�u bu devirde nevruz, üreme ve üretme için önemli sayılan gün 
olarak görülür. Nevruz günü Türkler için Ergenekon’dan çıkı� 
günüdür. Ergenmek : tohumlamak, neslin devamını sa�lama 
yetene�ine sahip olmak, ergen: bülu� ça�ına ermi� genç, ergenlik : 
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yeti�me hali, ergenen-kün (ergenengün) : dirili�, ço�alı� günü 
anlamlarına gelir.  

�slâmiyet sonrası dönmede eskiye ait inanç ve pratiklerin bir 
kısmı bu döneme ta�ınmı� ve yeni kültürle farklı anlamlar kazanmı�tır. 
Anadolu ve di�er co�rafyalarda önceki pratik ve inançlar, çe�itli dini 
inanı�lar ve menkabelerle, �slâmî kimli�e büründürülmü�tür. 
Bunlardan bazılarını �öyle sıralayabiliriz:  

*Kainat ve insan, güne�in koç burcuna girdi�i nevruz gününde 
yaratılmı�tır. Bu gün güne� her iki yarım küreye de e�it ı�ık ve ısı 
verir. 

*Hz. Adem’in bu gün çamurdan yo�rulmu�tur. 

*Cennetten kovulan Adem ve Havva Arafat Da�ında bu gün 
bulu�mu�lardır. 

*Nuh’un gemisi, nevruz günü toprakla bulu�mu�tur. 

*Hz. Yunus ba�lı�ın karnından nevruzda çıkmı�tır. 
*Hz. Yusuf, bugün kuyuya atılmı�tır.  
*Hz. Musa, bugün Mısır’dan ayrılmı� ve asasıyla Kızıldeniz’i 

bugün yarmı�tır. 
* Hz. Muhammed’in nevruz günü peygamber oldu�u söylenir. 

*Hz. Ali’nin do�um günüdür. 

*Hz. Ali, bu gün Hz. Fatma ile evlenmi�tir. 
………………………………… 

Bu temel bilgilerden sonra Kırgızistan’da nevruz konusunu ele 
alabiliriz. Önce ana hatlarıyla Kırgızistan hakkında bilgi vermek 
yerinde olacaktır.  

Kırgızistan, Sovyetler Birli�inin da�ılmasından sonra 31 A�ustos 
1991’de ba�ımsızlı�ını ilan etmi� bir devlettir. Ülkede Anayasa 
uyarınca Ba�kanlık sistemi uygulanmaktadır. Ekim 1990’da 
parlamento tarafından Cumhurba�kanı seçilen Askar Akaev, sonraki 
seneler (1991, 1994, 2000 ve 2003) tekrar ba�kan seçilmi�tir. 2005’te 
de devletin ba�ına Kurmanbek Bakıyev geçmi�tir.  

Kırgızistan, Orta Asya ‘da yüzölçümü198.500 km² olup �pek 
Yolu üzerinde yer alan bir ülkedir. Kırgızistan’ın kuzeyde Kazakistan 
, güneydo�u ve do�usunda Çin Halk Cumhuriyeti, batısında 
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Özbekistan ve güneybatısında Tacikistan ile kom�udur. Ülkenin % 
93’ünü Tanrı ve Altay sırada�ları kaplamaktadır. Ülkede 1582 nehir 
vardır. Bunlardan bir kısmından (Narın, Tar, Kur�ab, Talas, Alay, Çuy 
ve Kızılsu) elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bunun yanında 
yüzlerce ırma�ın olu�turdu�u 3000’e yakın da göl vardır. Bunlardan 
en me�huru dünyaca me�hur Issık Göl’dür. Nüfusu 2002’deki sayıma 
göre 5.000000’dur. Ülkede 80’den faza etnik grup ya�amaktadır. 
Bunlardan % 66’sı Kırgız, % 11’i Rus, % 14’ü Özbek olup di�erleri 
de Tatar, Kazak, Ahıskalı Türkler, Ukraynalı, Müslüman Çinli olan 
Dunganlar, Uygur, Türk, Koreli, Alman gibi etnik gruplar 
olu�turmaktadır.  

Ülkenin ba�kenti Bi�kek’tir. Ekonomisi Tacikistan’dan sonra en 
kötü durumda ikinci devlet olan Kırgızistan’ın halkının % 74’ü 
yoksulluk sınırları altında ya�amaktadır. Ülkede geçim genellikle 
tarım ve hayvancılıktan sa�lanır. Devletin resmi dili Kırgızca ve 
Rusça’dır. Ülkede 1940 yılından beri Kiril alfabesi kullanılmaktadır. 
Nüfusun % 75’i Müslüman’dır. % 20 Ortodoks’dur. Ülkede biri 
devlet, dördü özel olmak üzere toplam 5 TV kanalı yayın 
yapmaktadır. Devlet radyosunun yanında çok sayıda özel radyo 
istasyonları da vardır. Yayınlar genellikle Kırgızca ve Rusça’dır. 
Bunun yanında Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesinin “Manas 
Radyosu” ile Radyo Almas Türkçe ve Kırgızca Yayın yapmaktadır. 
Türkiye’den “Süper FM” yayınlarını Kırgızistan’a ula�tırmaktadır. 
Günlük yayınlanan 3 gazete vardır. Ülkede 26 Siyasi parti 
bulunmaktadır. Bunlardan oy potansiyeli yüksek olu�una göre önemli 
olanları; Demokratik Hareket Partisi, Ata-Meken Partisi, Komünist 
Parti, Benim Ülkem Partisi, Ar-Namıs Partisidir. Kırgızistan 
1991yılından bugüne kadar 178 ülke tarafından tanınmı�tır. Kırgızlar 
dünyanın en eski milletlerinden biri olup Milattan önceye ait Çin 
kaynaklarında adlarından söz edilmektedir. Dünyanın en hacimli 
destanına sahip bir Türk boyudur. Bu destan Manas olup, 500 bin 
mısra hacmindedir. Manas, içinde tarih, co�rafya, etnografya, felsefe, 
dil, folklor, diplomasi, askerlik, müzik, halk e�itimi, hekimlik, 
veterinerlik gibi pek çok ilim dalını ihtiva etti�i için bir bakıma Kırgız 
ansiklopedisi niteli�indedir. 

Ülkede halkın büyük bir co�ku ile katıldı�ı önemli gün ve 
bayramlar da vardır. Türkiye’deki gibi Ramazan ve Kurban Bayramı 
kutlanmaktadır. Ancak bu bayramlar bir gündür. Resmi gün ve 
bayramlar ise �öyledir: Kırgızistan’da 8 Mart Kadın Bayramı, 21 Mart 
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Nevruz Günü, 5 Mayıs Anayasa Bayramı, 31 A�ustos Ba�ımsızlık 
Günü top yekun kutlanan günlerin ba�ında gelir.  

�unu açıklıkla söyleyebilirim ki, bunların içinde en co�kulu 
kutlanan bayram Nevruz’dur. Halk bunu “nooruz” olarak telaffuz 
eder. Nooruz “yeni gün” demektir. Kırgızlar bunun yanı sıra yine aynı 
anlamda canı kün” sözünü de kullanmaktadırlar. 

Nevruz bayramı Kırgızların millî bayramı, manevî dünyası ve bir 
bakıma ideolojisidir. Nevruz, di�er boylarda oldu�u gibi Kırgız 
kültüründe de yeni yılın ba�langıcı olarak kabul edilir. Yüzlerce yıldır 
var olan bu inanç ve kutlamanın ne zamandan beri var oldu�una dair 
elimizde bir belge yoktur. Çin’deki Tan �mparatorlu�u zamanında 
yazılmı� bir kitapta yer alan “Kırgızdardın cıl esebinde cıl ba�ı 
Nooruz (Kırgız yıl hesabında yılba�ı Nevruz)” ifadesinden bu 
gelene�in 581-618 yıllarında var oldu�unu ve Kırgızların tarihinin ne 
kadar eskilere dayandı�ını söyleyebiliyoruz. Kırgızların tarihte var 
olu�ları yine Çin kaynaklarında geçen bilgilere dayanarak M.Ö. 2. asra 
kadar götürülebilmektedir ve bu iki binyıldır Kırgızistan’da toplantı ve 
kutlamalarla yad edilmektedir. Buradan hareketle, Kırgızların Türk 
milletinin en eski boyu oldu�unu rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Kırgızlarda bir yılda 12 ay vardır ve yıl biraz öncede 
söyledi�imiz gibi mart ayı ile ba�latılır. Kırgızlar bu aya “calgan 
kuran” demektedirler. 

Mart   : Calgan kuran 
Nisan   : Çın kuran 
Mayıs  : Bugu 
Haziran : Kulca  
Temmuz  : Teke 
A�ustos : Ba�oona 
Eylül   : Ayak oona  
Ekim   : Tokuzdun ayı  
Kasım   : Cetinin ayı 
Aralık   : Be�tin ayı 
Ocak   : Üçtün ayı 
�ubat   : Birdin ayı 
 

21 martta gün ve gecenin zamanı e�ittir. Bu tarih, bütün canlılar 
için yeniden do�u�tur. Bütün canlılar yeni co�ku ile yeni bir hayata 
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ba�larlar. Kırgızlarda ilkbahar ayının adı “be�togool” dur. Halk 
be�togoolla ilgili olarak �u kanaatlere sahiptir: 

“Be�togool bolboy bel çeçpeyt. (�lkbahar olmadan ku�ak 
çözülmez.” der. Yani (yeni hafif elbise giyilmez.) 

“Be�togool’da be�iktegi bala muzdabayt, murdagıdaki bet 
çımırap, kol sızdabayt (Be� togool’da be�ikteki çocuk ü�ümez, 
öncekisi gibi yüzler so�uktan ü�üyüp el sızlamaz.)” 

Biraz önce de belirtti�imiz gibi Kırgızistan’ın % 93’ü da�lıktır. 
Bundan dolayı Tanrı da�larında da�ınık �ekilde ya�ayan Kırgız 
boyları arasında gelenek ve uygulamalar açısından farklılıklar görülür. 
Nevruz için de bunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak nevruz günü �u 
�ekilde kutlamalar sergilenir:  

*Bu gün bütün i� bırakılır. 

*Herkes açık renkli elbisesini giyer. 

*Yılın yenilenmesi olarak kabul edilen nevruz, haftalar 
öncesinden iple çekilir.  Herkes tatlı ve gayretli tela� içine girer. Ba�ta 
köcö ve sümölök / sümelek olmak üzere, hemen her evde hazırlık 
yapılır. Köcö; darı yarması yahut bulgur konulmak suretiyle yapılan 
bir nevi tirite verilen addır. Sümölök, yapmak için bu�day, arpa, darı 
özel olarak filizlendirilir, kavutu dövülür. Buna altı çe�it madde daha 
katılarak yedi çe�it karı�ım elde edilir. Bu karı�ım bir kazanda 
saatlerce kaynatılır. Hazırlanan sümölök gelen herkese ikram edilir. 
Ya� ve cinsiyet farkı olmaksızın herkes bu sümölökten yer 

*Kimileri sümölök yerine veya onun yanı sıra yemek olarak 
tohum adını verdikleri yumurtayı yerler.  

*Yedi kazanda yedi çe�it yemek yapılır, birlikte yenilir. 
Yemekten sonra kızlar, gelinler ye�illi�in gelmesi amacıyla öküz 
arabasının muhtelif yerlerine ye�il otlarla erik a�acının dallarını 
sararlar. Öküz arabasını süren yi�it: “Çü, hadi hayvanım.! Benim 
kolum de�il Dıykan (Çiftçilerin atası)’ın kolu..!” der. Aksakal (ya�lı) 
birisi ete�indeki bu�dayı tarlaya serper.. Bu tarz uygulama daha 
ziyade Kırgızların içinden en çok iç kesimlerde ya�ayan boylarına 
aittir.  

*Ev sahipleri gelen misafirlere köcö ve sümölök ikram eder. 
Köcö için halkın �öyle bir inancı vardır. Çok eski zamanlarda halk 
�iddetli bir kı� geçirmi�, dı�arı çıkamaz olmu�, evde un kalmamı�tır. 
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Çaresiz kalınca ellerindeki hububatı oldu�u gibi suda kaynatıp 
yemi�ler. O sene bolluk içinde geçmi�. Halk, bunu köcö 
yaptıklarından dolayı böyle bir sonuçla kar�ıla�tıklarına hükmetmi�ler 
ve böylelikle her bahara giri�te gelecek olan senenin bolluk ve 
bereketli geçmesi dü�üncesiyle köcö yapmayı gelenek haline 
getirmi�lerdir. Nitekim Kırgızlar “Caz carı�, küz körö� (Yaz yarı�, güz 
güre�.)” sözüyle bunu veciz �ekilde özetlemi�tir.  

*Genci, ihtiyarı, kadını, kızı herkes oyunlar oynar. 

*Nevruz günü Alasto yapılır. Alasto, ardıç a�acının tütsüleme 
i�lemidir. Bu tütsü ile insanların belâ ve kötülüklerden kurtulduklarına 
inanılır. Gerek bu gün gerekse 22 mart günü ev sahibi, yine ardıç 
tütsüleyip dirlik düzenlik için, cin ve �eytanlardan korunmak için 
ba�ının üzerinde üç kere döndürür avlu etrafında da üç kere dola�ır. 
Tütsü dola�tırılırken �u söz söylenir. 

Alas alas    Alas alas 
Ar baleeden kalas   Her beladan halas 
Eski cıl ketti    Eski yıl gitti 
Cannı cıl keldi   Yeni yıl geldi 
Alas, alas    Alas, alas 
Aydan aman    Aydan sa�lıklı 
Çıldan esen    Yıldan esenlikli 
Cak�ılıktı Tenir berer  �yili�i Tanrı verir 
Carık kündü kenen berer  Aydınlı�ı, bol verir 
Alas alas    Alas, alas 
 

Kırgızlar, bazı a�açların koruyucu ve arındıncı özelli�i oldu�una 
inanırlar. Yukarıda i�aret etti�imiz alazlamada a�aç kültü ile ate� 
kültünün mü�terekli�i görülür. Ardıç a�acı kutsal sayılan a�açların 
ba�ında gelir. Kırgızlar bugün yeni bir eve ta�ınmadan önce sıkıntı ve 
belâlardan emin olmak için ardıç tütsülerler. Ardıç a�acından yeni 
do�mu� bebe�e be�ik yaparlar, arazide tek ba�ına olan ardıç a�acı 
kutsal sayılır ve özel amaçlı olarak ziyaret edilir; a�aca bez ba�lanır, 
çocu�u olmayan kadın altından geçer. 

Hastalıkları, sıkıntıları veya kötülükleri bünyelerinden atmak için 
de birtakım usullere ba�vurur. Bu ate�ten atlama �eklinde olabilece�i 
gibi ba�ka �ekillerde de olabilir. Sözgeli�i, sara hastalı�ı dualarla 
koyun, keçi, horoz gibi hayvanlara aktarılır. Çanak- çömlek 
kırıldı�ında parçalar, çocukların ba�ında döndürülüp ve üzerine 
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tükürülüp atılır. Çok eskiden hastalıklı bir ki�iyi hastalı�ından 
kurtarmak için yakınları etrafında dönerek hastalı�ı kendisine geçirir, 
bir bakıma canını feda eder. Bundan dolayıdır ki, çocuklar sevilirken 
“senin etrafında döneyim” anlamında “aynalayın” veya 
“tegereneyin” derler. Bunun derin anlamı ise; “Bedenindeki ve 
ruhundaki hastalıkları alayım” dan ba�ka bir �ey de�ildir.  

*Yine belâ ve kötülüklerden kurtulmak için çok sayıda odun 
ortaya yı�ılıp yakılır. �nsanlar bu ate�in üzerinde atlayarak kötülükleri 
üzerinden atar, iyiliklerin gelmesini arzular. Bazı bölgelerde ate�in 
üzerinden atlarken;  

“Senin kızıl nurun bana gelsin 
Benim sarı hastalı�ım sana geçsin”  

derler. Ate�in üzerinden ya�lı-genç herkes atlar. Ate�in alevi azaldıkça 
tekrar güçlendirilir. Ate�, bir bakıma karanlı�ın aydınlı�a galip 
gelmesi anlamına da gelmektedir.  

*Nevruzda yahut onu takip eden günlerde dambır ta� töreni 
yapılır. �lkbaharda ilk defa gök gürlerken bir kovaya veya tenekeye ta� 
konulup sallanır, bu arada dambırda� tekerlemesi söylenir. Bunu daha 
ziyade otun ve sütün bol olması için kadınlar yapar. Bir yandan evin 
etrafında dola�ıp bir yandan da �u tekerlemeyi söylerler: “Cer ayrılıp 
kök çık, celin ayrılıp, süt çık. (Yer ayrılsın / çatlasın ot çıksın, meme 
çatlasın süt çıksın.)” 

*�nsanlar birbirlerine sa�lıklı, huzurlu ve mutlu ömürler dilerler. 
Hanelerin ve ülkenin esenli�i için dualar ederler. Dargınlar barı�ır. 

*Su doldurulan tencereler kapıdan, pencereden dı�arıya atılır. Su 
dolu kaplar insanların ba�ında döndürüldükten sonra dı�arıya dökülür.  

*Çe�itli oyunlar oynanır yarı�malar yapılır. Ak çölmök, coluk 
tatlamay ve at üstünde oynanan kız kuumay, ulak tartı�, tıyın enmey, 
eni� bunlardan bazılarıdır.  

* �nsanlar birbirlerine ye�il yaprak, ot ve çiçek hediye ederler. 

*Irmaklara, derelere ço�alması için ekin ve ot bırakırlar. 

Kırgızların bu günü bayram olarak kutlayı�ının bir de efsanesi 
vardır: 

�shak’ın o�lu Türk büyüyüp delikanlı olunca Calalayın adındaki 
bir adamın kızı olan Nevruz’la evlenmi�. Bu ikisinin dü�ünü nevruza 
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denk gelen bir tarihte yapılmı�tır. Nevruz ananın bu mutlu gününe 
izafeten her yıl bayram olarak kutlanması gelenek haline gelmi�tir. 

Nevruzdan itibaren tabiatta ve insanlarda �u de�i�ikli�i gayretleri 
görürüz: 

*Göçmen ku�lar geri döner. 

*Kı�ın bitmesine i�aret olarak halkın “sarı kar” olarak 
nitelendirdi�i kar ya�ar. 

*Tarlalar sürülür, tohumlar atılır.  

Nevruz sözü çe�itli vesilelerle Kırgızlarda ebedi kılınmı�tır. 
Sözgeli�i; 

* Noruzbay, Noruzbek, Noruz adına veya soy adına sahip pek 
çok insan vardır.  

*Nooruz, Çü ilinin Kant bölgesi’nde bir mahallenin adıdır. 

*Çü ilinde Nooruz adında bir ırmak vardır. 

*Ülkenin bazı köy ve �ehirlerinde Nevruz adında sanatçılar 
grubu yahut park ve sokak adı bulunmaktadır. 

21 Mart, Kırgızlar için çok önemli bir gündür. Bununla ilgili 
Kırgız halk edebiyatında dü�ünce, kanaat, birikim ve umutların 
yansıtıldı�ı �u tarz ifadelere sıkça rastlarız. 

Be�togool Nooruzdun  Be�togool Nevruz’un 
Bakıloo ba�talı�ı   Nezareti ba�langıcı  
Eski cıl menen canıcıldın  Eski yıl ile yeni yılın 
Carkırap atalı�ı   Parlak bir adı 
Ay aalamdı canılap   Bütün be�eri-alemi yeniler 
Allanın Nooruz canırat  Allah’tan Nevruz yenilenir 
Nooruzdamada bayçeçeke  Nevruzlama kar çiçe�i 
Kar türtüp çıgat   Karı delerek çıkagelir 
Bayçeçekey mayram eken  Karçiçe�i bayramıymı� 
Kazanı tolo ayran eken  Kazanı dolu yo�urtmu� 
Kaynatıp baarı sümölök  Kaynatırmı� hepsi sümölök 
Karı, ca�ta sayran eken         Koca-ya�lı herkesin bayramıymı� 
Be�togool’do caz keldi  Be�togool’do bahar geldi” 
 
Sonuç: 
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Ça�lar boyu nesiller arasında ileti�im sa�layan nevruz; 
yemekleri, oyunları, pratikleri, ezgileri hülasa her çe�it özelli�iyle 
eminiz ki, tüm toplumlarda insanlara hayatı sevdirecek, ya�ama 
sevinci ve birbirlerini sevme bilinci a�ılayacaktır. 

 
Ne diyeyim kelâm size 
Gelmesin hiç elem size 
Karde� ülke Türkiye’den 
Kucak kucak selâm size 
 
Sofranız hep tatlı olsun 
Hayatınız mutlu olsun 
�ükür geldik bu günlere 
Nevruzunuz kutlu olsun 

Nevruz, Bi�kek, 2003 
-------------------------------------------------- 
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