
http://www.millifolklor.com 271

GİRİŞ:
Kültür, toplumların her alanda 

kendilerini ifade edişleri ile kendilerini 
başkalarından ayıran kimlik kazandırıcı 
değerler bütünüdür.

Kültür unsurları ya edinilir, yaratı-
lır ya da kimliklere ve ihtiyaçlara göre 
öğrenilerek geliştirilir.

Kültür, tarihî ve süreklidir. Bireyler 
arasında paylaşılır olmasından dolayı da 
toplumsaldır, birleştirici ve bütünleştiri-
cidir.

Yeni kültürlerin oluşumunda etki-
leşimin ve hakim kültürlerden alıntıla-
rın önemli bir yeri vardır. 

Hakim kültürlerin bütünüyle be-
nimsenmesi veya mevcut kültüre tesiri 
çeşitli şekillerde mümkün olmaktadır. 
Burada benimsenen yeni inanç sistemi-
nin, yani dinin rolü çok önemlidir.

Ortak inançtan hareketle benim-
senen bazı törensel unsurlar zamanla 
özümsenmiş ve birtakım yerel unsurla-
rın da katılımı ile yeni isim ve izahlarla 
günümüze kadar gelmiştir.

Tarih ve din birliği olan farklı top-
lumlarda kültür geçişleri daha hızlı ol-
makta ve çok geniş bir alanı kapsamak-
tadır.

Biz burada nevruz konusunu bu 
çerçeve içerisinde ve halk kültürü açı-
sından ele almak istiyoruz. Boşnak ve 
Türk kültürleri arasındaki benzerliklere 
ve geçişlere bu açıdan bakmanın daha 
doğru olacağı kanaatindeyiz.

NEVRUZ:
Nevruz, bilhassa doğu milletlerinde 

yaygın olan bir kültür olgusudur. Ancak 
bunu belirli bir coğrafya ile sınırlamak 
doğru değildir. 

Nevruzun temelinde yeniden doğuş, 
yeni bir yılın başlangıcı sözkonusu oldu-
ğuna göre farklı toplumlarda farklı şekil 
ve farklı amaçta da olsa neticede bir or-
tak noktada buluştuğu görülmektedir.

Başlangıcını tam olarak bilmediği-
miz, ancak insanlık tarihi kadar uzun 
bir geçmişinin olduğunu kabul ettiğimiz 
nevruzun kelime olarak karşılığı kısaca, 
yeni gün ve yeni yılın başlangıcı demek-
tir.

İslâmiyet öncesi Türk hayatında 
yeni yılın bolluk-bereket içinde geçmesi 
için çeşitli törenler, çeşitli eğlenceler dü-
zenlenirdi.

Oğuzlarda bu tarih baharın başlan-
gıcı olarak kabul edilirdi.

Aynı zamanda nevruz, Türklerin 
Ergenekon’dan çıktığı gün olarak bili-
nirdi ve 12 hayvanlı Türk takviminin de 
başlangıcı idi.

İslâmiyetle birlikte nevruzun baş-
langıcı hakkındaki izahlarda değişiklik-
ler görüldü.

Bu, bir yerde Hazreti Adem’in ya-
ratıldığı gün iken, bir yerde Yunus Pey-
gamberin balığın karnından kurtulduğu 
gün; başka bir yerde Nuh Peygambe-
rin gemisinin Tufandan sonra karaya 
oturduğu gün; başka bir yerde ise Hz. 
Muhammed’e peygamberlik müjdesinin 
verildiği gün olarak izah edildi.

Anadolu’ya gelen Türkler, İslâmiyeti 
kabul ettikten sonra da nevruz geleneği-
ni devam ettirmişlerdir.

Türk kültüründe çok önemli bir yeri 
olan ve kökü çok derinlere giden nevruz 
geleneği Selçuklu ve Osmanlı dönemle-
rinde de devam etmiş ve bayram niteli-
ğinde büyük törenlerle kutlanmıştır.
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Din odaklš kültür etkile�imi ve ge-
çi�lerinin en tipik örne�i olan nevruz, 
Türkler kanalšyla �slâmiyeti kabul eden 
ve asšrlarca Türk hakimiyetinde kalan 
milletlerce kolayca benimsenmi� ve ye-
rel unsurlar da katšlarak asšrlarca kut-
lanmš�tšr.

Nevruz, Osmanlš co�rafyasšnda ge-
nel olarak • Nevruz-š Sultanî Ž adšyla 
kutlanmaktaydš. Bu ifadenin yanšnda 
ba�ka isimler de kullanšlmš�tšr.

Osmanlš dönemi Balkan co�rafyasš 
kültür geçi�lerinin adeta bir laboratuva-
ršdšr.

Bosna•da Türk kültür unsurlaršna 
hemen her sahada rastlamak mümkün-
dür. Bunu destanlarda, fškralarda, ma-
sallarda atasözü ve deyimlerde, adetler-
de de görebilmekteyiz

Müslümanlš�šn kabulü, Bo�nak hal-
kšnš her alanda Türklere yakla�tšrmš� ve 
Türk kültür de�erleri kolayca özümsen-
mi�tir. Bunda Tekkelerin, zaviyelerin, 
medrese ve mekteplerin büyük rolleri 
olmu�tur. 

Meselâ, Osmanlšlaršn Bosna•ya ge-
tirdi�i mevlid gelene�i hâlâ bütün can-
lšlš�š ile devam etmektedir. Süleyman 
Çelebi•nin mevlidi ve bazš ilahiler Bo�-
nakça yanšnda Türkçe olarak da okun-
maktadšr.

Bir zamanlar Türkçe bilmek, saray 
kültürüne sahip olmak aydšn olmanšn, 
�ehirli olmanšn bir göstergesi imi�. Et-
raflaršndaki Hšristiyan topluluklaršn 
Bo�naklar için • TürkŽ ifadesini kullan-
malarš bu açšdan yadšrganacak bir du-
rum de�ildir.

Osmanlšdaki nevruz gelene�i 
Bosna•da sadece folklorik bir unsur ola-
rak benimsenip devam etmemi�tir. Bu-
nun edebiyata da yansšmalarš olmu�tur.

Edebiyatšmšzdaki • nevruziye Ž ge-
lene�i Bo�nak �airleri tarafšndan da be-
nimsenmi�tir.

Osmanlš döneminde(1463 … 1878) 
Türkçe yazan çok sayšda Bo�nak �ai-
ri nevruziyeler yazmš�tšr. Meselâ 16. 
yüzyšlda ya�ayan Mostarlš Ziyai  (Zijai 

Mostarac), yine Saraybosna•da do�an ve 
Kadirî Sinan Tekkesi �eyhi olan Hasan 
Kaimî Dede  (Hasan Kaimija) nevruziye 
yazan �airlerdendir.

Bunlardan ba�ka nevruziye yazan 
çok sayšda �air vardšr:

17.yüzyšl �airlerinden Senaî, Bos-
nalš Mahir (1649 … 1710), Çengizade 
Foçevî Zeynel  Beg (18.yy), Bosnalš 
Fevzî (17.yy) , Mostarlš Senaî (17.yy), 
Mostarlš Dervi� Ubeydî (17.yy), Bos-
nalš Sabit Ujiçevi (1650-1713), Bosna-
lš Ahmed Talib, Yetîmi Mostarî,  gibi 
isimleri söyleyebiliriz.

Meselâ Bosnalš Ahmed Talib•in,
Çškdš seyr-i gül�ene serv-i hšr � m � n 
fevc fevc
Nüzhet-i gülz � re geldi � � h-š y � r � n 
fevc fevc
diye ba�layan nevruz gazeli, ile Bosnalš 
Senai•nin;

Hurrem oldš ba�-š gülz � r içre gül 
hand � n henüz
Nevbah � r irdi yine •š�k ehli ser-
gerd � n henüz.
beyiti ile ba�layan nevruz gazeli bu tü-
rün güzel örneklerindendir.

Sultan nevruz, Balkan co�rafyasšn-
da, bilhassa Türklerin yo�unluklu ola-
rak bulundu�u yerlerde ve müslüman-
lš�š kabul eden di�er topluluklarda(yani 
Bo�naklarda, Arnavutlarda) asšrlardšr 
kutlanmš�tšr.

Bosna•da konuya dini açšdan yak-
la�an tekkeler eskiden oldu�u gibi gü-
nümüzde de nevruzu düzenledikleri 
törenlerde zikir ve ilahilerle kutlamak-
tadšrlar.

Bazš yazarlar Bosna•da nevruzun 
Bekta�i tekkelerinde de kutlandš�šnš söy-
lüyorlar. Ancak, günümüzde Bosna•da 
Bekta�ili�in izleri silinmi�tir. Günü-
müzde ya�ayan ve faaliyetleri serbest 
olan tekkelerin ba�šnda Nak�i kaynaklš 
olanlar gelmektedir. 

(Meselâ, 2009•un 21 Martšnda 
Kaçuni•deki bir Nak�i tekkesinde düzen-
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lenen nevruz törenine bizzat katıldık ve 
oradaki kalabalığın dinî coşkusunu ya-
kından gördük.) 

Yaptığımız kaynak ve saha araş-
tırmalarında Bosna genelinde veya 
Zenica’da yapılan nevruz törenleri ile il-
gili ciddî bir çalışmaya ve kaynak bilgiye 
rastlayamadığımızı da belirtmek isteriz.

Geçmişte coşku ile kutlanan nevruz 
şenlikleri bazı bölgelerde zamanla eski 
önemini kaybetmiş ve unutulmuştur. 
Bunda, başka kültür unsurlarının bas-
kın hale gelmesi, Avusturya hakimiyeti, 
ideolojik baskılar ve rejim etkili olmuş-
tur. Ayrıca halkına ve kendi kültürüne 
yabancı kalan aydın d4c/sızalığızı da 
Millîbşenlğin korunmasrındaifolş-

önemini birenle, köylü, 
tutulas-
yr çalıpılanbua kültürdeğerklerni tekrlar-

tumnakiçrn gayretn gistetmetedirklez.şenliklereni (Zenica’dabilgz )Tj
-2.205 -1.222 TD
.407 Tw
 gölmes, başkaşehirkleridea hreketle gs-

tı. Travnik’tle“m  kaganiayagünümsultlanmevlüdm
”eadnlrı altrında kutlaş-

Ülkeadlıpn’da yşmayi (Zeniclırlarız )Tj
-2.205 -1.222 TD
 235 Tw( nevruua yşmldınlrı yerkledeadea kutls-)Tj
T*
.277 Tw
ldınlrıızı biiyoruz. Meselâ son iakiytıldr. 

Zeniclı  nevruua21 Martş-
da kutlmışnlradez.Zenica’dadüzrenlenen nevruz(şeş-)Tj
-2.205 -1.222 TD
4184 Tw
nliklereni  batlagıncı onkusu’da yzılı  
 bir kaynğa ulaıpılmamış(tı. Sadecne )Tj
T*
.517 Tw
Türkçde va Bşynaçkaşiirklea yzyi tlaıas-
1732 - 1809.) 

Zenica’daasrrnlradee kutlanan neş-
önemidea mesnti- 

Zenica’da“m
omletnşİenlğim

gili bir-

Genea hale byramıaol ark nitgelnş-şenliklers-

gdbiieçmi. Nnevruziçrn hyzırnlnlanöznea-
emeiklr yZedieteansonranhısrm- akrlbya 

lecgelerde geçele gecneayrınlrıına kdlar 

Zenica’dski 

enkiytı tnemznlğiaol ark nitgelndrrgiiyor. .

Kamberoviç Parkı’madez.
Zenic-Doboy Kantonk Turizm -

gilipankartlair-
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lüpler çadırlar kuruyorlar.
Yine bir gün öncesinden ilköğretim 

okullarından seçilen izci gruplarınca 
Kamberoviç Parkında temizlik yapılıyor, 
çocuklara ikramda bulunuluyor. Buna 
sembolik bir temizlik diyebiliriz. Asıl 
temizlik belediye görevlileri tarafından 
yapılmaktadır.

Nevruz geleneklerinin tekrar can-
landırılıp devam etmesine değişik ku-
rum ve kuruluşlar sponsor olarak önemli 
katkılarda bulunuyor. Mesela bu yıl bir 
kurum, belirlenen bir ilköğretim okulun-
da yüzlerce yumurtadan kaygana yaptır-
dı ve lepina denen ekmeklere koydura-
rak meyve suları ile birlikte öğrencilere 
dağıttırdı. Bu işi horoz kıyafetine bürün-
müş bir genç üstlendi. Horoz kıyafetin-
deki gence çimburko(yumurta adam 
veya omlet adam) denmektedir. Öğren-
ciler yumurtalarını yerken çimburiyada 
hakkında bilgi verildi. 

Yumurta çimburiyadanın sembo-
lüdür. 21 Mart sabahı aileler, arkadaş 
grupları bazı dernek ve ticari kuruluşlar 
kurdukları ocaklarda veya karavanların-
da yumurta haşlıyor veya kaygana yapı-
yorlar ve pişirdikleri yumurtaları ekmek 
içinde isteyen herkese dağıtıyorlar.

Haşlanan yumurtalar boyanıp süs-
lenmiyor. Zenica’da yumurta boyayıp 
süslemeyi paskalya bayramında Hıris-
tiyanlar yapıyor. Yumurta Müslüman 
ve Hıristiyanlarda aynı anlamları ifade 
ediyor, ancak Müslümanlar, Hıristiyan-
larla olan farklılıklarını bu şekilde gös-
teriyorlar.

Kamberoviç Parkı günün ilk sa-
atlerinde dolmaya başlıyor. Çadırcılar 
bilhassa nehir kenarını tercih ediyor-
lar. Sembolik olarak birkaç kişi mayo 
ile nehre girerek yüzüyor, yıkanıyor. Bu 
motif baharla birlikte bedenin temizliği 
anlamına gelmektedir.

Nevruz alanı rengârenk bir görü-
nüm içindedir: Grupların çoğu kurduk-
ları çadırlarda veya oluşturdukları göl-
geliklerde evlerinden getirdikleri masa-
ları yiyecek ve içeceklerle donatıyorlar.

Bir tarafta, mangallarda pişen ta-
vuk kanatları, etler, köfteler, diğer ta-
rafta demir sopalara geçirilmiş dönen 
kuzular, közlenen mantarlar ve askı 
ocaklarda pişen yemekler, tavalarda ya-
pılan kayganalar. Dumanlar ve et koku-
ları arasında dolaşan kızlı erkekli, yaşlı 
genç insanlar. Akerdionlar eşliğinde söy-
lenen sevdalinkalar.

Zenica’da eğlencelerde en çok kulla-
nılan müzik aleti harmonika(akerdion)
dır. Harmonika eşliğinde şarkı söyleyen 
grupların dışında bir çalgıcı grubu da 
parkta neşeli şarkılar çalıp söyleyerek 
bahşiş topluyor.

Eskiden çimburiyada ile ilgili şar-
kılar varmış fakat bunlar zaman içinde 
unutulmuş. Gün boyunca ZTV ve yerel 
radyolarda çimburiyada ile ilgili bestele-
nen yeni bir şarkının sık sık tekrar edil-
mesi gelecek için umut verici bir durum 
olarak değerlendirilmektedir. 

Parkın çeşitli yerlerine nevruzun 
amblemi ve nevruz ile ilgili bir şiir ası-
lıyor:

Zakletva Vjernostı Çımburıyadı
Zaklinjem se svojom çaşçu
İ na tavi ovom maşçu
Tradicijom stoljetom
Ovom vatrom proljetnom.
Nevinoşçu dijrteta
Ljuskom kokoşijeg jajeta
Zutinom zumanceta.
Da çu:
Tako mi moje mladosti
Do najdublje starosti
Bez obzira na vrijeme
İl’me muçilo kakvo breme
Bez obzira na novçano stanje
Uviyek peçi çimbur i janje
Takoder
Bez obzira na sve moguçe
Njeggovaçu tradijciju ove çimburijade
Zivjeli ko li dogodine!!

Şiirin Türkçe karşılığı şöyle:
Çimburiyada yemini
Tavadaki yağ ile / Yüz yıllık geleneği ile 
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/ Bu ilkbahar ateşi ile / Çocukların saf-
lığı ile / Yumurtanın kabuğu ile / Yu-
murtanın beyazı ve sarısı ile / Onurumla 
yemin ediyorum / Ve diyorum ki / Genç-
liğimden yaşlılığıma kadar / Havaya ve 
para durumuna bakmadan / Her zaman 
omlet pişireceğim ve kuzu çevireceğim / 
Ve en sonunda yemin ediyorum ki / Çim-
buriyada geleneklerini her zaman / Uy-
gulayacağım ve koruyacağım / Gelecek 
yıl kimi sağ kimi ölü !!/

Halkın eğlencesi devam ederken 
başında kuzu postundan yapılmış beyaz 
börklü, takma pala bıyıklı, değişik kıya-
fetli bir genç halkın arasında dolaşarak 
onlara birşeyler söylüyor, şakalaşıyor. 
Çocuklar bu değişik kıyafetli gencin pe-
şine takılıp şenlik alanını dolaşıyorlar.

Kamberoviç Parkı büyük bir pana-
yır görünümündedir: Pamuk şekerciler, 
elma şekerciler, meşrubatçılar, baloncu-
lar, oyuncakçılar, hediyelik eşya satan-
lar, kendi faaliyetlerini sergileyen grup 
ve kuruluşlar, yağlıboya veya karakalem 
resim yapanlar güne başka bir anlam 
katıyorlar.

Daha önceden ilköğretim okulları 
arasında düzenlenen şiir, resim ve kom-
pozisyon yarışmalarında ödül alanların 
ödülleri de bugün veriliyor. Parkta bu-
lunan Türk Çeşmesi önünde beledi-
ye başkanı veya bir yetkili tarafından 
ödüller dağıtılıyor. Millî kıyafetli grup-
lar tarafından halk oyunları oynanıyor, 
şarkılar, türküler söyleniyor. Okul grup-
larının dışında değişik derneklerin halk 
oyunları ekipleri de nehrin kenarında 
oyunlarını sergiliyor.

Rafting kulübü tarafından düzen-
lenen rafting yarışları halkın büyük 
ilgisini çekiyor. Halk nehir boyunca bu 
yarışmayı ilgi ve alkışlarla izliyor. Bu 
yarışmalar her yıl düzenleniyor.

Çimburiyada eğlencelerine Zeni-
ca halkından başka çevredeki yerleşim 
merkezlerinden de insanlar katılıyor.

Gerek yerel gerekse başka yerler-
den gelen televizyon kanalları çekimler 
ve röportajlar yapıyor.

Yine bu günlerde “Zenica İlkbaha-
rı” adıyla bir ay kadar süren bir kültür 
festivali de başlıyor.

SONUÇ:
Kültürlerin muhafazakârlıkları ya-

nında yeniliğe ve yeni kültürlere açık 
oluşları zaman içinde değişip gelişme-
lerine yol açar. Bu nedenle Müslüman 
Boşnak kültürünün gelişip zenginleşme-
sinde muhakkak ki, yaklaşık 450 yıllık 
bir Osmanlı birlikteliğinin izleri olmuş-
tur, nevruz da bunlardan biridir. 

Ortak kültür değerlerinin bir an 
önce ve yeni bakış açılarıyla derlenip 
değerlendirilmesinde Türk ve Boşnak 
aydınlarına görevler düşmektedir.

Avrupa kıtasında, etrafındaki farklı 
kültürlerin bombardımanına maruz ka-
lan Boşnak kimliğinin devamı için buna 
ihtiyaç vardır. 
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