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DOBRUCADAKi TATAR TÜRKLERiNDE
NEVRUZ GELENEÖi

Yard. Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL
MUfjla Üniuersitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili uc 䬗䬶䬷䬴䬻䭋䬳䭆䰱 Bölümü

ÖZET
Dobruca toprak 䭂䬳䭄䯧䬳䭅䰱 1393 䭋䰱䬾䰱䭀䬶䬳 Türklerin eline 䬹䬷䯧䬿䬻䱟䭆䬻䭄
t878 Osmanli-Rus 䭅䬳䭈䬳䱟䬾䬳䭀 sonunda Dobruca Türklerin elinden
䯧䰱䬽䬿䰱䱟䫾 Berlin 䬳䭀䭆䬁䬳䱟䬿䬳䭅䰱 sonucu, Romanya topraklanna 䬽䬳䭆䰱䬾䬿䰱䱟䭿
䭆䰱䭄

Dobruca 'da resmi rakamlara göre, 29533 Tatar Türkü ve 24449
Anadolu'dan 䬹䬻䭆䬿䬻䱟 䬡䭅䬿䬳䭀䬾䰱 Türkü 䭋䬳䱟䬳䬿䬳䬽䭆䬳䬶䰱䭄䫾 Bu rakamlar
䭆䬳䭄䭆䰱䱟䬿䬳䬾䰱䬶䰱䭄 Toplam olarak bölgede yüz bin 䬵䬻䭈䬷䭄䰱䭀䬶䬷 Türkün (Tatar Türkü ve Anadolu'dan giden 䬡䭅䬿䬳䭀䬾䰱 Türkü) 䭋䬳䱟䬳䬶䰱䬹䰱 kendilerince 䬴䬷䬾䬻䭄䭆䬻䬾䬿䬷䬽䭆䬷䬶䰱䭄
䬓䬿䬳䬵䰱䬿䰱䭌 Dobruca da 䭋䬳䱟䬳䭋䬳䭀 Tatar Türklerindeki nevruz gelenegini ortaya 䬽䭁䭋䬿䬳䬽䭆䰱䭄 Bu 䭋䬳䭂䭆䰱䰱䭄䬽䬷䭀 geleneklerin 䭋䬳䭌䰱䭋䬳 ilk geçirilmesinden günümüze kadar olan seyri takip edilmeye 䯧䬷䭆䰱䭅䰱䬌
䬿䰱䱟䭆䰱䭄

Nevruz törenleri 䬺䬳䬽䬽䰱䭀䬶䬳 daha önce 䭋䬳䭂䰱䬾䬿䰱䱟 䯧䬳䬾䰱䱟䬿䬳䬾䬳䭄䫾 䭆䬳䭄䬻䬺䰱 䭅䰱䭿
rayla ele 䬳䬾䰱䭀䬿䰱䱟䭆䰱䭄 Bu törenlerin zamanm 䬳䬽䰱䱟䰱䭀䬶䬳䫾 䭀䬳䭅䰱䬾 䬳䭌䬳䬾䬶䰱䰟䰱
gözler önüne 䭅䬷䭀䬻䬿䬻䱟䭆䬻䭄 Her 䯧䬳䬾䭆䱟䬿䬳 ayn 䬳䭋䭄䰱 䭅䬷䭄䬹䰱䬾䬷䭀䬷䭄䬷䬽 nevruz
䬺䬳䬽䬽䰱䭀䬶䬳䬽䰱 btlgtler ortaya 䬽䭁䭀䬿䭇䱟䭆䭇䭄 Nevruz gelenekleri ve türküleri iç 䰱䯧䬷 䬻䭄䰱䬵䬷䬾䬷䭄䰱䬻䭄䬽䬷䭀䫾 zamanla geleneklerin 䬶䬷䰟䬻䬾䫾 sadece türküterin 䭋䬳䱟䬳䬟䬶䰱䰟䰱 görülür Bu yönüyle türküler aynca ele 䬷䭆䰱䭆䰱䬿䰱䱟 tarihi 䭅䰱䭄䬳䭅䰱䭋䬾䬳 䬽䬳䭋䰱䭂䬾䬳䭀䭋䬾䬳 benzertik ve 䬸䬳䭄䬽䬾䭆䬾䰱䬽䬾䬳䭀䭋䬾䬳 䬻䭀䬵䬷䬾䬷䭀䬿䬻䱟䭆䬻䭄
Bu incelemeler 䰱䯧䬷䭄䬻䬽 ve muhteva 䬴䬳䬽䰱䬿䬿䬶䬳䭀 ele 䬳䬾䬿䬿䰱䱟䭆䰱䭄
Sonuç bölümünde ise Dobruca'daki
leri 䰱䬾䬷 䬽䬳䭄䱟䭆䬾䬳䱟䭆䰱䭄䬿䬳䬾䬳䭄 䭋䬳䭂䰱䬾䬿䰱䱟䭆䰱䭄

䬡䭅䬿䬳䭀䬾䰱

Türklerinin gelenek-

Anahtar Kelimeler:

Nevruz. nevruz törenleri. nevruz türküsü, zamanla

䭁䬾䭇䱟䬳䭀 䬽䬳䭋䰱䭂䬾䬳䭄䬀
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rı hakkındaki ilk bilgf ler: Analele Dobrugei
(Dobruca Yıllığı )'de bulrnaktavu. i 92 i yılında

Tatlıcak Köyü Ilkokuluoda öğretmen olarak görev yapan t. Dumitrescu adlı bir Romen tarafın

dan nevruz törenleri derlenerek yazıya geçirilmiş
tir. Dumitrescu (1921).
t.Oumitrescu, Nevruz'dan dini olmayan bü-

__ yük bir bayram olarak söz eder. Çok büyük kalabalik tarafından kutlandığıııı ve bunun bir bayram olarak idrak

edildiğini helirtir. Adına da

6.

lucmgi iareOsman
UçuncüyariOsman
Dilin Dedôr Coon
Dilindedir Kur'an
E.:iı nauvrea - ghiıınü mnbôrec Tene nevnrı güneı mübarek

"Ateş Bayramı" denildiğini söyler. t. Dumitrescu,
bu bayraının Hıristiyanlarca kurlanarı paskalva

(paşte) bayramına benzediğini belirtir. Çocukla-

rın ateş üzerinden atlarken "ağırlığım gavura"

dediklerini söyler. Murathan ve Toprakhisar köy-

lerınde de aynı kutlamaların yapıldığı görülmektedir.
Bu makalede, bayramın ateş çerçevesinde ge-

liştiğinden ve ateşin "fetiş" durumunda olduğun

dan söz edilir. 10- ı 5 çocuğun ev ev dolaşarak

nevruz şarkılarını söyledikleri ve bu şarkıların Hı

ristiyanlarca söylenen Noel şarkılarına benzetildi-

ği görülür. Romen alfabesi ile kaleme alınan bu
nevruz rürküsü, eldeki diğer varyantları içinde en
uzun alanıdır. Dinl terimleri doğru anlaşılıp yazı
ya doğru olarak geçirilmediği görülmektedir.
Türkünün yazarı hir Romeri olduğu için, tür-

küvü Romen alfabesi ile kaleme alrnışnr. Bazı keIimeleri anlamlandırmak (* ile belirlenenler) bu
yüzden mümkün olmamııtır. Özellikle dinı ibarelerin hazıları böyledir.

Sis mila, melcuılian

Bisınill1ah melktld,'an*

VelbıJrc=t \'elburan

Velhıdreı velKur'an
AcilJi gıuııılc al("lIIc:O !Wrl1l:ın Açılılı Clıınle alcme lerı1l,1I1
E:.ı n:nıvrc: _ ghiunil mıır-'ırc..: Tey:c n('vnı: günil ımib.uek
\'C sef,ı
Fahrı "leiil MIlSI"!';l
!ımııııcıine Giil \'tp,i
((ıllıım ml'thinc tıil v("b
E::ı mUWfe: _ glıiııniı Illııh'nl't.: Tn:\" n\'\'nı: ı.:ıiIHI 111l'llı;,ırck

Hismililivesapi!

Pani iık·lIl MusI<ıla

Bisıııillah

Ik,ingı iare Ascn

l\qincı yarı Hasan

Penglfe«n pacascn

Pencereden bakasm

Naurece iaıılfıc ıacasen
Nevrunvelik takasın
8 nauvre; - ghıunu mubarec Ter:e nevruzgünu mübarek

8')

cukl.ır. hır çömlek içine çiçek huketlcri koyarlar
ve- nlılardClIl her bir in: kupısuu ",'aldıkları evin ha.
nınut uı hediye ederler. [\'in hanııııı çocukların

t"~ıdığı "il"ç d"lının birinc y" hir çiçckli mendil,
ya bir işleme]: pqkir. ya da lur h,-ı~(')rtLis(j asar.
Bunların drşuıd« çocuklara "ara, şeker veya ıncI"

vı- de vt"rehilirlcr.
j

'.!63 yılında yazılan bu ınakalede, nevruz ~e'

den hazıları şunlardır. Köy çocuklarından i O, i 8

Y"~ arasında ol"nlar birkaç ~rur halindc roplarur-

lar. Büyükçe bir ağaç dalının ince çubukları ucu.

na ilk baharda yetişen akbardak ( kardelen) çi.

çeklerini rakarlar. Toplu halde evden eve giderek
hep hir ağızdan nevruz türküsünu koro halinde
sövlerler,

Bu üç kaynaktan sonra, yılların akı~ı içinde,

1981 yılında vavunlanan Mehmet Ali Ek-

artık nevruz ~elenekleri ile dcği I, sadece nevruz

reru'in. BüU,ül .sesi adlı tolklortk eserinde. navrez

türküsü ile karşilaşmaktavız. Nevruz geleneklerını

adlı türküye yer verilmiştir. Ekrem ( 198 ı) Boztor-

anlatan bir yazıya rastlanuvoruz. Nevruz törenleri

gay adlı eserden aldığımız yedi kıtadan oluşan şi

anlatılmamış, nevruzdan kalan bir hatıra gibi,

irin altı dörtlüğü burada da yazıya geçirilmiştir.

nevruz türkülerine yer verilmiştir,

Uülbül Sesi

adlı eserde yer alan türkü de şöyledir:

Konuyla doluvl: olarak i1~i1i olan nevruzla il-

y. Navrez
gili bir şiir, 1980 yılında Boztorgav adlı eserde:
Icneilinııı eskidcn çok dulıu yaygııı olduğıı belirti.
ın.
"Ncvre: kcldi konru:
Ncvuc ~c1Jı korunu:
yedi dört iii k halinde ver almaktadır. Nagı
yıllard" yalnız 癴≲敨楬楲汣⡤攩呪䵃 䕔ੂ吊⽔ㅟㄠㄠ呦ਸ਼㘳㔰㤠〠〠㘮㐠㜸㔮〸㌰⁔搊⡶琢牥栨湥癲畺⥔樊⽃た〠ㄠ呦ਲ਼⸰㈠〠〠㜮㐴㐴㠮㘴″㤱⸲⁔洊㰰〶㐰䙃〷㈰〶㌰〶䔰ぃ䈰〶㔰〷㰰ㄳ〶䔰〹〶䔾呪吊䉔ਯ卵獰散琠㰼⽃潮映〠㸾䉄䌠ਯ䌰弰‱⁔昳㐮㌲‰‰‷⸴㐸ㄵ⸴㐠㌹ㄮ㈠呭਼〶㉆〰㙃〰㘴〱㌱〱ㅆ〱㌱㹔樊䕍䌠吊䉔ਯ吱弱‱⁔昊㘶㐰㘸‰‰‶⸴‰㤹⸹㐴㜠㌹ㄮ㈠呭ਨ扥汩牴汫楲⸩呪吊䉔ਯ卵獰散琠㰼⽃潮映〠㸾䉄䌠ਯ䌰弰‱⁔昊㈹㜶㈠〠〠㜮㐴ㄳ㤵⸴㐠㌹ㄮ㈠呭਼ㄵ㝅〰㈱〰㜲〰䈱〱㌱㹔樊
"Navrcı lekh kÖrilllii:NC'vrtl: ~dJi Roriımi:

lir. 1960'11

Könilllliıgtin berini:Hediyl"lııi verine

vd.( ı 980) Adı geçen kitapta yazarlar, alfabe husu-

Konınliı:in

Cennet olsun yeribi:

[hIlOH hlJi pb,ınB.1Iwr ı:ıdJi yaban

sunda birtakım tasarruflarda bulunmuşlardır.

DikilJi vere sab.mOilildiyere saban

Bunları bir liste halinde kitabın başında göster-

115:;ı n:ı\'re:iııı ıl1uh arek ...ley:e nevncum mübarek

mişlerdir. Mesela w'nin v ile u sesleri arasında ol-

A:<1,

duğunu belirtilip tawuk örneği verilmiştir.

Çocuklar evleri bir bir türkü söyleyerek ziyaret
ederlerken onlara çevre, şal, yumurta, para verilir.

Çocuklar böylece topladıklarını kendi aralarında
pavlaşrrlar. Bu şenlik bir hafta sürer, Türk çocuk.

ii·
N\·Iı'I('; lddıl.'jııııı:
t\'ırııııııı'.;ııı h:rıı"ıı:
(;1,'110\'1

1"llsin trııııı;

A:.ı n;ıll"rr:ıııı Illıhdrt·l

)';ı:

ke..I~li

r:ıh,ııı

[),kıldı \'t'rgl'dl;II\ ....

Nı"wl!: ~\·IJı .!:(Ufıııııı:
!it"lll"l'ltlIIUII11:

erililtı ()I~tııı vniııı:

Tt.'I":rm'\'rIl:t1llllıılliı;ırvk
Y:ı: ceklı 1;lhıll

Dild,jll'l'red);II1.

ları köylerindcki ve yakın köylerdeki Romeri aile.

Koruunigin

M. ÜlküsaL,

"Şam

Atlamak yahut Belki

Cennet bolsın rerini:

Şa.

ınanlatınak" ba~lığl altında. ilk baharda yapılan
ve kendisinin nc zaman yapıldığını hatırlayaına.

2.

dığı törcnlerdcn bahscder. Burada, kızların ve de.
likanlılarııı kül' mcydanlarında öbek öbek topla.

elı'llIlll derlediği gônilıııiiştür. Ateşten atlamak
e,ki bir tiıren olmakla birlikte hcm ncvruz hem de
L,

Tn':ı' i~c~i~llll nulbarck
)",1: ~ı:ldı yab.ın

ngildi ycrge s.ıhan
Elhayaru vd il1lan

Dikildi yert' ~ıhan

ncnc:iııı ınihırek

Ellı:l)'<ıtl

wl

inıan

Try:c IlC\'flı:uın miitmrck

b: kelJi (arık bolJı
,A.,y,'anlm arık boldı

Y~1: ~t'IJı ;lyJınlık

olJu
IlayvanlartemizlenJi

Künleri prık ' bt)ldı
.-\ :;1. ne\'fc:illllllibarck

Gönleri ".mk olJıı
Tey:" llC\'rıı:tııı 11lııbiırck

!'Jcnc:kd,llra:lı'I,lı

Nt'I"ılı: ~d\li \'a: ~d.ıı

~ ~ılck

( ),.!t,k

kddi Lı: hl.l.
hl.lt

ı:ddi

t..:1l~ı.u.l.ın ;1\';1: J:"I'1ı

:\ :.1, ncne:inı mihırd

Tt',':c lleWl1:lın ımıbarC'k

Çl'ŞınekrJen st\\\." ;ıbr

ÇC~11lC'Il'rJen

t'l<lbr

suilbr
kal'IJ,\ll hıkaf
da Çt.'\'ft- ,,,br

Yengcııı

rak adlandırılan tören uygulanmış olmalıdır. Dik.

Toh:ga ~V~ ıabr

D..~bı:

kat edilirsc, Dobruca

A :a, nene:iııı mioorck

Tcy:ı: nt.'\'Clı:un nııib::ırek

~J~lıııı .ıldınlla

h'ıııı ~lhll\\b biılıÇı:

UlklJsal'lıı 19(,(,'d:ı yazdığı

cserinde

bazı şeylcri

t"m olarak hatırlayamaması,geleneğin hcr geçen
gun unutulduğu ortaya koymaktadır.
Hcr ilk üç yazılı kaynakta nevruz törenlerinde
çocukların rol,; ağırlık kazanmaktadır. Türküll'[

Siıyleyerel l:'V l'V dnlaşınaları, çocuklara ev hanı
ınıııııı hediyelc r vermeleri geleneğin merkeziııı
(~ı i J.~' ii rı ll;ı k, ;Iılı r

6.

:\kıar h)ıaııı

bakp

hir I:ıokp

Aklar tt1tayllıı bir bohç~ı

bmflr.ltn", va "kş:ı

Y,ıııı;ıhr;ıııı;ı y::ı rık,'c

.A :,ı.lll."ne:il1111li~;ırl'k

Tc\':t' ncvru:l1n

-).,\·<ıı'ırd;ı "ç;ır Lı:

l\;n.ıbr,Lıııç,ırk.ı:

\lt'n :ınarlllı ö:ın "01:

l\t'n ",lvlc\"l1l1 ken..lm ra:

L~IL" kd,lı

ı~h' ı.:dıli hıllOH

hall;!t

Dikildi verescban
El haçatu vd unan

A:d, navrecun mübarek!

Tev;e nevrunnn 1l111h.:ıIC'k

Tuvlennden faruk oldu

Yil; ~Idı ayJınlık olJu
Huvv.mlar ıC'lnl:lt'n.it
Tuvlerinden fark oldu

A ::t, navrcmu mübarek!

Tcç-e ne\'III:U1111l111oort-k

Nevrc: ı::clJi ya: kdıli

Ncvnc ı:c:ldı "<i:ı:el,li

kclJı

vankoldı

\";1:

:\ :;ı,nı:nl':iıııınihırt'k,'"

lc\':c

llliıb;uck

\';1:

Ill'Hll:lllli1\llo;lrı,k

IbraJ.m uçup ka: keldı

ı

BillbtllJenav": ı:clJı
A ::'1, nil\'re:llll ııüib.ut'k'

B\lıfxiIJ~n ;ı\'a: ı;clJı

lavadan uçup Lı: .Ilt'ldi

Tey:C'

ne\'nı:uııı ıııııb;,rek

Evııımıu gul bahç<ı
Aharablam birbtık,-a

Enıı

Yammama, ya akşa
A :;ı, n<ıne:iın müh.uek'

Ya tn"lıranıa ra boh,a
TC'y:C' nevnı:ılıll ımioorek

i Ll\·;ı!.ırJ;ı

W~'.lr bı:

~ll'l1 :ıyt:ıyıııı o:ın

ka: ı::d.li

t..:l1~\;ırd;mil\'a:

CetKClll bplJilO

doğumlu olan merhuın M.

Ya:gdJı yaban

Dikildi "~rC' seban
EI havauı velnnan

Cennet olsun yerini:

6.

M. Ülküsal'ın Ülküsal,( 1966) hatırlayamadığı
"'ct'nlcri, dalıa iince 1921 yılında ı. Duınltres.

(Önal,! 995) geleneklcrinde görülmek.
tedir. Muhtcınelen nevruzda da ~aın adama ola.

ınih:ırek

Nc~'fI1: j!dJi goninu:

HeJirellliverine

Ya: keldi y.ılınn

:\ :a.

nıl' ateş yaktıklarından ve ateşin etrafında halka
olup saf tuttuklarından söz edilir. Her delikanlı Ve
arkasından bir kız ko~arak ateşin üzerinden atlar.
lar. Bu törcn bir iki saat sürer.

Hıdırellc:

berioı:

A ::1, ncvrccun

navrerim ıniioorC'k ı Tev-c nevrumtu ımıharl'k

llap';ınbr::ırıL. t-M.ılJı

"N~\Tc: kelJi komu:

lerinin evlerini de ziyaret ederler. Onlardan da
bahşiş toplarlar.

(Eıan}

IleJıycııı;;(l) verim:

Cennet olsun r~rini:

h: keldi çaban

Yol:

lv-Ncvrc:

beriniz

ya:

onu gul bıhçr

Akım

ablam bir b.lhç:ı

Hav:ıbı~la U\';ır

[kn

b:

~rıe\·t1lll('Il.lI11 \'~ı:

1~1l' ı"I.lı h"h<ır, Yil:

lııt' .ı=d.iı

:\ :;1. ll\'wnı:ım IIııh.Ht:'k'"

Tc\':e

h.1h:u,

\',1:

nc:\"nı:um l1luh.ır('k

Bu türküler Kırım Türkıcrinin şivesiyle söy'
lenmiştir. Şive içindeki ağız larkıılıkları yanı sıra,
bazı dörtlüklerin unutulduğu, bazı nmraların de·
ğişikliğe uğradığı görülmcktedir.
Aynı yazar, Din lstoria

.

Turcilor DobTOgenl. adlı

eserindc Türk geleneklerinden söz ederken aynı
türküyc tekrar yer vernıi~tir. Burada her kıtada yer
alan "A ,a" yerine E za şekli görülmektedır. Aynı

tiirktide yer ,,!aıı neVfe:: yerine na\T~: denılınt~tlr.
A

;:ti

:E:a!l olarak par:llltezie "çıklall1ı~tır. Aynı

yazafın ıkı .ıyrı ı"serınde hill' ~ıvnı wrkunıııı l,trklı

L,larak bydedildlQı gLırülınüştür Ekrem. (I 994).
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/Johruca'da Kırım Türklerince çıkarılan Kara.:

Jı:uiı gazetesinde nevruzla ilgili bir türküye 1994
1'ı1'nd" yer verilmiştir. Burada türküye nevruz ila.
Imı denilmıştir. Manve, (ı 994).

~BJSll1llblıa-hi WC"5scp-.ı,

Burada nevrurun bahar şenliğine dönüşümü ve

Bısnıillah r vcssafa

Eılıri AI. MUSf;ll~l

JIkyaz

Fahri nlemMusfal.ı

Ununetme kıl \'({ı

Ununerine kıL ı'd.

NcLın.'I: A:'1, Naurt':rrn Miihırel!

Tey:r nevnnum uurbarck!

Bırıııli vanOsman

13irmci ı,.iri Osman

b:Jı lalllt Kltr'h:ııı

Y:ı:Jllilhlr Kıır';lIl

Ellı r;ılılı Wduııan

Eldı \'3ri veliınan

Nebır('ı: A:;ı, Naurı::ırn Mübarell

Tevıe

ncvnmun mübarek'

Ikinci ran Ebubekir

EJer Allah'a :ilr
EI/ıanı Julrlbh \'ok ~ıibır
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Ucuncü
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y~riAli
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O./ur tırın <tslanı

Tev:!.' newıı:uııı ınııbarrk!

Boneurelt babrsan
Nebrer- .A,:;ı. Naure:ırıı Mü~ır('k!

eserinde JIkyaz başirklı şiirinde nevtuzu anlatır.

kıştan çıkan insanların ilkyazda neler yapıp nasıl
mutlu olduğu ele alınmaktadır. Ziyaeddin (1992).

VI· Naürez

Döniınciı ~;lri As<ın

Şimdiye kadar ele aldığımız anonim şiiderin
dışmda. ısmail H.A. Ziyaeddin, Tay şiirler adlı
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L· I/Z (1921)
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h' t de aI' Burada nevruz törenlerine ını ma ıye
d

4· iiJ( 19ZI)

kitle başlar, sonra

H

.
d n soz ek i'
1·- dini ile ilgisi bulunmayan nevruz a

z~;'dırıımıştır.

sinden kaynaklanır.
. . de Dobruca
Yaym tarihi sırasına göre, elıınız
Türklerinin Nevruzla ilgili altı varvanrtan
.. ..
i i
Makaleler ve
oluşan turkuler ıu un .
80 1981 1994
9
ler sırasıyla 1921, 1963, 1966,. 1 bu tariI~i km.
['ırihlerinde yayıınlanmıştır. Bız de
..
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. . . . k' ettik. Yayın tarihi sırasına gore; i anolojiyi ta ip
. .
.
'1 i LI III IV, V, VI diyerek her bırıne numa.
hı ere, , '
.1 kı ürütü!mesı
, dik Karşılaştırmaların sag i i i'
.
ra ver i .
.. i.... 1 ? 3
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.. ·1..k veya don uğü ,-, ... ,
için ayrıca Iıer uç u
. ' . , dik
i k Yanlarma da tarıhlerını
ver
numara I,lll d ın i ' ,
"
i s-.
Böylece yııı"r içindekı kayıpları sergtlemeye .ç,ı i,
. tt.ı sıralamanın farklı oldugu ve
tık. Her vary,ll1 , .
..' d
I.
d
i n dörtlüklerin dıgerlerın e o
baztların a yer aa
h' olanlar, sı.
• go"ru"lur Aynı muhtevaya sa ip
ma d ıgı·
. B d'
i
k
·1 b c şeklinde belirtilmiştır.
u men·
ra anır en" ,
d
n türküleri konu akışı
Iemeye Göre ,ıltl yazı a geçe
k d
.. de smıladığımlZda türkünün zamanla ne .. a. ıar
ıçın
_ d ıkç'ı goru ie·
f·· kı h<tığı \'l' byıplara ugra ıgı a ç .
,ır
",
. . ' 'i ko uları dikkate a i·
cektir. Orijinal bıçıınlerı i e
n

maktadır.

Fahri alem Musrafa
[oj luıu mcrhine kail vefa

Eza
5.· 1/4 (192\)

pzanlar nevruz türküsünden bir parça almışlardır.

i· 1/1 (I ~21)

Bunlardan bazılarında birkaç kıta birden eksiImiş,

hazıl"rınd" sadece ''5-6 mısra kalmıştır. Yıııarın
akışı içinde geleneğin kaybolmasınm ardmdan,
türküsünün de zamanla unutulm"ya başlandığı

veya ihmal edildiği görülür.

Türkı; demem;z;n sebebi, bir şenliğin kutlan.

neuvrez güni muberek

Evvelki yari Ebubekir
Ider Allaha rikir
Elhaındülillah çok şükur

Eza neuvrez güni muberek

Sb·VI/J (1994)

Ekinci yari Ebubekir
Ider Allava aekir
Elhaın dulilla çok şılkür.
Aza. Naurenm Mübarek!

6· 115 (1921)

Ikinci yari Ömer

Heybetinden y~r titrer
Eza neuvrez güni muberek

7.· 1/6 (192\)

Üçüncü yari Osman

Dilindedir Kur'an

Eza
7b·V1/2 (1994)

neuyrez günı muherek

Birınci yari Osman

Yazdı

rahu Kurhan

Ekli y.hli Wd

iınan

Aza. NaureIlln M übi.uek.~

Sa. 1/7 (l9ZI)Dördüncü yari Ali
Euı neuvrcz giini ıııubc.:rek

Türkülerin seyrinden de anlaşılacağı üzere,
her "eçen yıl kayıplar olınuştur. Konu hakkında

BislIıilLıh

iilen ncnt'

Sb· VI/4 ( 1994)

lulfükari luldani

EI"ilY mi diyı'ne

Odur Tanhri arslani

Eza nCIlVıT'r güni muncrek

2· VI/1( IYS4)

Üşüncü yari Ali

Errahıııani cY<l!~~

13isıııilhıha-hi Wcssepa,

(ve seddekmı)
Fahri Ali Mustafa

Ccnneı olsul1

kiı bazen ilahi olarak "eçen şiir i1ilhi motifleriyle
de ıÇ ıçedır. Nel'ruz ıiirı hir ilahi "ihı, Aııalı'ı zi.

AZil, Naurt'Zlm Mıib~lfC'k i

ncl'nl:UllIllluhırel'

şıır·

Bisıniııah ve sefa

lülfi yare doldu·li

ması esnasında söylenmesi ile ilgilidir. Bazen tür.

T{'\':t'

Eza neuvrer güni muberek

narak sıralama yaptldı.

I-IcJil'enl:(ı) I'etini:
\,l'tl:

Açıldı cümle aleme ferman

halif~':i:ai:~I~ay~~

Nitekim dön
"tınherin torunları Hasan ve
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_ • hüviyet giderek
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....
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kır. ııahi denilmesi, dinıi iIb are Ier ı e iiç içe vurume-

Kırım

Bisıniııı.h ınelkudvan

Vdkudrer(.il) vd Kuran

UmıııeritH' kıl ...efil

Aza, Naur~ııın Mübarek~

~a' I/S(1921)

Beşinci yari Hasan
Pencered~n bakasın

Navreziyelik tabsın
Eza neUyrı:: güni ıııul'c..'rek
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(ı 969)_ Doğu Anadolu'da
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ıçerikleri. nakaratları harıç. sırasıyla *öyledir:

hidiklerin taın,ıınınııı ,';,ı)'ı,';ı )"3'111'.

i.

Her tiçlüğün, d~ırıl('IQi'lıı, hı'~liğin ,';Ol1tllhLı· ;11;l
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1-7 ı-e LO_ dini. 8_ hem dini hem
tabi"ı konııludur_

1I_I-aryant : .'\Itı mısrada hem dini ve hem de
t"hi'H konui,lfI iç içedir.
IIh-aryant : Tabiatla ilgilidir_

E:;ıjA:<1 bir hitap edatıdır. Bir yerde dl' (':,ı'nııı

IVI'-ary<ınt: i ve 2 dini. 3-7 t"bıat konuludur.

ıw,'ıe:ıııı

e!an şeklinde açıklandıüı ~()rıilLjr. KatLı.-; \logcıy
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Illtl':II'l'k
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;\ ::1,
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lIyumlu olmamak'" birlikte yedı hece lidir.
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A c.ı. [)('ı-ıe:ıııı lııil';II'Lk

.\ Z:L,

kullamlan (mesela Er-

zururn'da ) eze tevze manasınadır. Burada da ço-

Şekil

Tiidnııdl'n Lınık ,rldıı

hııı k:ı:

Htlliıı h;ı~ı hr

Aıa,

:\ z.ı. ncwrucirn miburek '

:ııık 11IJldı

nevruzuru aziz

malini düşündürrnekre ise de, Tatar Türkçesinde

nuunaktndır. Ba:ıları iı\~ mtsr.ulnu iburctr ir. [)ııııa

1;1\'\";ln/;11
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Vi. nakaratt.ı "Aza" birişik )'i\:ılıııı~
da virgül konmuştur.

uubarck
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l-ir

21,,- LV/7 (1980) Avaturdu "1-:1r b:
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ardından virgül konmuştur ve kelime

Virgülün
20b- Vj1 (IYSI)

~olıllıliJ.!in lx'rini:

~:i- >";;ıııı l':'1111

LV nakaratra "A za" ayrı vanlnuştır ve keli-

Y:ı 111:11;1111;[, \·;1 ;ık~;ı

hOI'-;I11 eninı:

:;1, /ll'VI'LLII!)

) N1'\'rı'z

2(\1· ıvır,

))('lltıt:

t-.:UIIIIlIlIJ!lll

E::ı

da virgül yoktur.
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\'II'L:ııl yı ıkı III

ô tahiat

kunuludur.

VI.Vary:ınt: 1-6 dinı. 7_ tabiaı.

\'c

~,H1Lı,';ıIHLı

ııi hem tahıaı kıınuludur.

\'1'

_'l III Lı:.; il ıdil

i::ıhı

tl ve

L) hem di-

Ne\Onı: türküsünün nakararı hütün türkCınün

\'!rgül yoktur.

nıilhı/ılcıı '!\-:):)..,'cllll
: \ :::1,

'';1:;111''

,cm ' hıçıınınde hil,,!, I-"I"cllr. l"dra!lyc'l- (100';)_

,!.!ihidir. 'T:a, nevru: mlihard," ill'

1ll'\TU:Ul1

kuı lu/ııııil'<lI'l'k hir ,~1I11 {)ll.luğu ;ınL\~ılll1ı\kt;ldır. Hıı

j

g(lnılıır. 1945 yılından it ih.ıren komünizmi kabul

eden

Ronınnvu'd.ı birt.ıkun rörenlcrirı

nıu izrıc h;.ığlı olması, ~dcneğin

vaprlmasrkomünizm önce-

sıııde Illduğu

gibi Lıhii seyrini kaybettiği sövlerıe
bilir. i 950'li yılarda kooperatitlerin oluşturulması,
hôlgede sosyalisı sistemin orurtulması anlamına
gdir. Bıı yılL",1 kadar uygulanan nevruz törenleri
ile hu tarihten sonraki törenler arasında azalmalar
göze çarpar, Nevruz türenlerinde söylenen türküler, tıpkı Plevne Savaşı'nda ve sonrasında savaşın
hatırasını diri tut.ın "Osman Paşa Türküleri'' gibi,
nevruz türküleri dt' ~l'Il'neğin hanrasuu yıllar sonr;ısııı.ı t;ı~ır"

l ıobruc.i'da yayunlanan nevruz geleneği üzerine yazdı bilgilerin rama 111 i Tatar Türklerinin gele.
nckleruu vansıtmaktadır. Oysa bölgede Anadolu'dan giden Osmanlı Türkleri de bulunmaktadır.
Anadolu'dan gıden Osmanlı Türkleri üzerine bir
araşı ı nn.u ım "ı.ıında h;ışbı bir kayıt yoktur. Bizim
y"rtığıınlZ "Dol-rucu Turklcrr'nde Küfür Akşamı
Tdn-n!cri" adlı çall~Il1"ILı Romenlerin raskalya
h.ıyr;ıııı!arııı;ı k;ır~ı y,-ıpılan bir tliren olduğu anltı
tıiıııı.)tır. Oı"", (I ')%) i Dunutrescu'nun verJiğl
hilgiler lşığııııLı, Tıırklerın yaptıkinn bu törenler,
yenideıı gi'ızden gec,-irildiğin<!e, küfür akşamı ti)rcıılerıııin /levruz türenieri olma ihtimalini güç~
!endırmektedir. Tören zamanı Hıristiyanların
Paskalya yortuların" denk geldiği bildirilmekte·
dir. Hz. isa'nın dirilişini dilc getiren bu Hıristiyan
hayr<unrnll1 wm<.lIl1 Nisan ayının IYinden sonrakı r;ızara tesadM eder. Paskalyanın Hıristiyanlığa
'Yahudilikteki Pesah'tan gcçtiği sanılmaktadır. Bu
hayralll Ill;ırtlll 14'iindc:ıı :,onra gelen ilk pazar gü·
niı lıa~ladığl hdinmektedir. Ate~, (1996). Ball
bynaklara göre de Pa,kalya mart

-'ııı HırisriyanLıfın t()rt'lllerllH.:' ktlr~ı hır koruıılll;t

~ reelbir ~ekliııi ,ddığı ;ın\;ı~ı1f1l"kt"dır.
içinde

Bu törenler

nevruz

çocukların rolü görülmez. Ateşten aılaı~"ı
ını yılında yazılanlara denk duş-

gibi gelenekler

"c

.'

I· k'

A

tüği.."ı anlaşılmaktaıır.
I U()[lrUC,\ l ,1 ı rv

türkiisl"ı olduğu ;\nlaşılm~kt<ıdır. Bu türkı"ı

"
.
gt Iı:negın
son

naclolu
kö,

k'ılıntl"
~
. gif-i , halkın hafızasında

kayıplarıyla birliktecanlıdır. Sadeceyaşlıların ha-

f
nevruz törenlerı gunumuzde uvıza Iarın d a kalan
gulanınamakıad,r. Bu gelenek zamanla Tepreş veya

kenli Türklerde de hu rôreu ler günümüzc kadar
ulaşaınamış!lT, Bu rörenlerın f;ırklı bir.seyırl e asıl
ınecıaından çıktığı bıı yiinlı\,le ha" koylerde Hı,
nstivan koınşularıyla kavga ve çcki~meleril\ Y~\~
şandığı görüımi..işt~ir. ZamanLı d;ı yapılınaz oldugu

Hıdırellez

törenlerine

devamını bırakır duru·

rna gelmiştir.
c,hn
"deneg"'ııı bir luıt ırusr olan
I· k·ayıx
<
t">
Zaınan.ı

.. kü

nevruz tur usu

1990'1ı yıllara ka,!;ır gelııııştir.
On
."

kıta kadar gırişi olan hir

elimizdekı kı,
olacağı kt.':';lIld~r" Bu-

türkünün.

ralan.bn çok daha fazla uzun

aııl;ışılm;ıktadır.Oı",\' (199(')
.
DohruGı\hl hem Tatar Türkleu hem de Ana.. kı'
'ITU- cele-- dolu'dan giJcn Osman Ii T ur
erı , LU:" i. t->

oeklenui bir zamanlar kutlaınakta idiler. Zaman, çesitli sebeolerelen dolayı, gelenek zayıflamış

rada, !amanla bir geleneğin ve bu gelenek ıçın~e
yer alan tÜrkÜnün nasıl bir değişime ve kayba ugradığ: gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. Gele-

Id , , '
d j
ve yapılm"z olmuştur. Geleneklerin ar ım ~no

törenlerı anl;ıtan ve en akıld;ı kalan yönunun

neklerin "ir rarçaSl olarak, türkülerin yaşama gucünün törelerden daha fazla olduğunu söyleyebilı.
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