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Kültürün parçası halinde günümüze kadar ulaşan Nevruz bir bayram
ve bir inanış olgusu halinde günümüze kadar ulaşmıştır. Türk
insanlarının yaşadığı her coğrafyada farklı çeşitlerde kutlanan Nevruz
bir rekreatif aktivite olarak kabul görmektedir. Coğrafyalara ve
inanışlara bağlı olarak kutlama tarihleri ve biçimleri farklılık gösterse
de Nevruz Türkün bayramı ve eğlence olgusu içinde yer almaktadır.
Bu çalışmada rekreatif eğlence bağlamında Nevruz eğlenceleri
örneklerle işlenmiştir. Çalışmanın amacı Türk kültürünün geçmişten
günümüze kadar eğlence ile olan ilişkisini ve modern çağ öncesi
eğlence yapısını incelemektir. TRDizin’de yer alan 2011-2021 yıllara
arasında yazılmış olan makaleler incelenmiştir ve literatür taraması
kısmında yer verilmiştir.
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Nevruz, which has survived to the present day as a part of the culture,
has survived to the present day as a holiday and a belief phenomenon.
Nevruz, which is celebrated in different ways in every geography
where Turkish people live, is accepted as a recreational activity.
Although the dates and forms of celebration differ depending on the
geographies and beliefs, Nevruz is included in the Turkish holiday
and entertainment phenomenon. In this study, Nevruz entertainments
are handled with examples in the context of recreational
entertainment. The aim of the study is to examine the relationship of
Turkish culture with entertainment from past to present and the
structure of entertainment before the modern age. The articles written
between the years 2011-2021 in "TRDizin" were examined and
included in the literature review section.
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