ÇOCUK ETMNDE BAYRAMLARIN ROLÜ

Dr. Eldeniz ABBASLI*
Milli ve Dini bayramlarnn çocuklarn eitim ve terbiyesinde rolü inkar edilmezdir.
Ramazan Bayram, Kurban Bayram, Yeni Yln gelmesini simgeleyen Nevruz Bayram
v.s. bakalar çocuklar toplumsallatrr örf adetlerimizi inkiaf ettirmeye unutmamaya
yönlendirir. Bu makalede, bu bayramlardan biri - Yaz Bayram üzerinde duracaz.
Nevruz bayram çok eskilere dayand için sinemasz, tiyatrosuz, radyo ve
televizyonsuz geçmi, folklorsuz imkansz idi. Folklor kuru, meraksz dille deil, obrazl
bir dille söylenilirdi. Burada yumor, gülü, satira esas yer tutuyor. Halk ilginç tatl dille bu
janr daha da irinletiriyor. Bahar merasimleri birbirini tamamlayan maniler, oyunlar ve
çocuk tiyatrolarndan balar. Genellikle çocuk folklorü ve onun geliiminde (inkiafnda)
bayramlarn önemi büyüktür. (Çünkü çocuklar böyle bayramlarda toplanarak biri-birilerine
"düün bul" adl bulmacalar söylerler ki bu da onlar doa, hayvanlar, çevre, gök
cisimleri hakknda
alakalar

bilgiye sahip olmalarn salar. Eyalarn özellikleri, amaç ve

hakknda

onlarn

bilgisini

artrr.

Çocuklar

bulmacalar

vastasyla

"Ne

nerededir?", "u neden düzeltilir?", "Bu nerede kullanlr?" gibi sorulara cevaplar bulmak
için çabuk düünmek, hesap yapmak, aniden cevaplamak becerilerine sahip olurlar ki, bu da
çocuk

eitimini

gelitiriyor.

Çocuklar

yüzlerce

ata

sözleri

ezberler

ve

durmadan

biri-birileri ile atr, galip çkmaya çalrlar. Elbette, ata sözleri bir yaratclk mahsulüdür.
Doru olanlar açarlar. nsanlarn sosyal varln, onlarn zekasn belirliyor. Mesela,
"Aaçtan maa olmaz", "Oldu ile öldüye çare yoktur", "Yanan yerden tüstü (duman) çkar", Yaz
fakirin hem atasdr, hem anas", "Delinin yürei dilindedir, akllnn dili yüreinde",
"Suçsuz dost arayan dostsuz kalr", "Öküzün taydr iin zaydr", " adamn cevheridir",
"Elden kalan, elli yl kalr", v.s. (çocuklar iki desteye (gurup) bölünerek bir biriyle atryarrlar. "Kim çok atalar sözü söyler?" Hangi taraf susarsa, o biri taraf galip gelir. Bu
türlü hazrlklar da üphesiz örencilerin folklor bilgisinin artmasn salar. Bu türlü atalar
sözlerinin bazlar ekincilikle, tasarrufatla bagldr, mesela, "Ah-vayla çkan fakirin can,
ölene kadar der allah kerimdir", "Allah hakk nahakka vermez", bu atalar sözü çalkanl

simgeler v.s. Bunlarn çocuk eitimine ne kadar tesirli olduu göz önündedir. Folklor
vastasyla çocuklar biliini, terbiyesini, hikmetini artryor. Bayramda en çok söylenen
folklor türünden biri de bulmacadr (tapmaca). "Tap Görek" adl oyunda birbirine bulmaca
söyleyen çocuklardan kim daha tez cevap bulursa, hazr-cevap olduunu, çok eyler
bildiini kantlar. Mesela; "Alçak damdan kar yaar" (elek), "Ben yürüdükçe o da yürür"
(gölge),
Bir ey vardr yemidim,
Yemeseydim ölmüdüm.
ndi olsa yemerem
(Anne Sütü)

Yemesemde ölmerem

Kutu kutu içinde
Kutu sandk içinde
Babamn beyaz mendili
0 da onun içinde

(kestane)

Tapmacann (bulmaca) tez cevaplanmas da beceri gerektirir. Halk mümkün oldukça
insanlara, meyveleri, gök cisimlerini ve onlarn bilinmeyen taraflarn bulmaca vastasyla
söyler, insanlar düündürür, cevap bulmak için zorlar.
Narda var, nar da var,
Nardan irin nerde var?
El tutmaz, bçak kesmez
Ondan irin nerde var?

(Uyku)

Göründüü gibi bulmacalarda anne sütü, kestane, uyku vs. düündürücü bir dille
anlatlmtr.Bunlar bedii tefekkürün güzel örnekleridir. Böylece bulmacalar ayn zamanda
çocuklarn eitiminde büyük yer tutmaktadrlar.
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Eski

insanlar

baharn

gelmesini

sabrszlkla

beklemilerdir.

Baharda,

otlarn,

çiçeklerin çkmas, aaçlarn yapraklanmas, meyve aaçlarnn çiçek açmas insanlara
esrarengiz tesir balam, onlar bu görünen tabiat kanunlarnda srl bir dünya olduunu
zannetmiler. nsanlar bu srl alemin düümlerini açmaya, onun mahiyetini örenmeye,
ondan yararlanmaya çalm, buna gayret etmilerdir.
Eskiden insanlar ruhun ölmezliine inandklar için yln mevsimlerini de kendileri
canl kabul etmi, kta ölen, mahv olan tabiatn (otlarn, çiçeklerin, tahln v.b.) dirileceine
inanm, bunu beklemiler. Onlar tabiatn tarm ve hayvancla gösterdii olumlu ve
olumsuz tesirlerini deneyerek tecrübe kazanmlar.
Halk tabiatn uyanmasna mutluluk iareti gibi bakm, onu iyinin kötü üzerinde
üstünlüü olarak karlamtr. Buna göre de insanlara mutluluk getiren bahar halk
tarafndan sevinçle karlanm, bu sevinç tüm halkn özlemle bekledii ve geliini
sevinerek karlad bir bayramn ortaya çkmasna sebep olmutur. Halk bu bayrama
Nevruz veya Bahar Bayram adn vermitir. Bahar bayram Günein Koç burcuna dahil
olduu zamana - yani Baharn ilk gününe - 21 Mart tarihine rastlamaktadr.
Bahar bayram evrensel bayramdr ve baharn geliini tüm dünya halklar kendi
kültürüne ve geleneklerine uygun ekilde karlamlardr. Baharn geliini Avrupa halklar
da kendi geleneklerine uygun karlarlar. Mesela, Rus halk kn kovulmasn çeitli
danslar, oyunlar, maniler ve nümayilerle uurlar. Samandan kukla yapp tabuta koyar,
sonra

cenaze

merasimi

düzenlerler.

Köyün

kysna

"Moran"

(bozak-sazak,

abta

anlamndadr) Maslenitsa diye adlandrlan kuklay yakar ve çevresinde oynarlar. Dier
Slav halklar da k bittii zaman çeitli merasimler düzenlerler. Mesela, ormandan yeni
yapraklanm bir aac kesip getirir, onu ev ev gezdirirler. Kiilerden biri yeil elbise giyer,
bana çiçekten taç koyar, elinde süslenmi aaç dal gosterimin en önünde gider. Kar
taraftan ise beyaz elbise geymi, elinde kuru aaç tutan bir kii yola kar sepe sepe birinci gurubun
karssna çkar. Her iki taraf birbirine hücum eder... sonunda yeil elbiseliler (yani
bahar) beyaz elbiselileri (yani k) yenerler.
Umumiyetle, baharn gelmesi, kn bitmesi merasimi ngiltere, talya, Fransa,
spanya ve baka bir çok ülkede çeitli ekilde, kendi geleneklerine özgü olarak
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kutlanmaktadr. Bütün bu kutlamalarda ortak nokta baharn ka galip gelmesi, k
yenmesini ve insanlarn bundan mutlu olduunu göstermek olmutur.
Nevruz bayram kn bitmesi ve baharn gelmesi ile baslar. 0 insanlara sevinç,
mutluluk duygusu alayan, onlar yeni yla, gelecek güzel günlere yüreklendiren ilginç bir
merasimdir. K insanlarn elini kolunu balar, onlar iten güçten soutur. Eski inanca
göre kn tabiat, hayvanlar, kular vs. yani her ey ölür veya ölüm bekleyir, baharda ise
dirilir. Çünkü bahar hayat, canllk getirir. Baharda tabiat canlanr, güne insanlar, topra
str. nsanlarda çalmak, bir ii yapmak isterler... Belki de bu özellikleri Bahar
bayramnn yaylmasn, bu kadar çok sevilmesini gerekli klan esas unsurlardr.
Azerbaycan’da Nevruz bayram çocuklar tarafndan çok sevilen bayramdr. Halk
Nevruzu milli bayram gibi karlar. Bayram enlikleri en az üç gün devam eder Martn 20
- 21 - 22. ci günleri. Ancak bayrama hazrlk ileri daha önceleri bayrama en az 40 gün
kala balamaktadr. Her eyden önce köylerde bahçeler temizlenir, aaçlarn kuru
budaklar (dallar) kesilir yani aaçlar esasen meyve fideleri dikilir, aaçlarn dipleri
bellenir, her ey düzene sokulur. Bu iler okullarda çocuklar tarafndan daha canl
yürütülür. Okul yan sahalar çocuklar tarafndan temizlenir. Aaçlarn budaklar kesilir,
dallar kesilir, yeni aaçlar ekilir, bir sözle yaz senlikleri için hazrlklar yaplr.
ehirlerde de gerekli hazrlklar yaplr. Ksaca herkes yaklaan bayrama hazr
olmak için evinde olan her eyi ykayp temizlemeyi, evini süslemeyi kendine borç bilir.
Her aile imkanlar ölçüsünde çocuklar, gençler ve yallar için yeni elbise hazrlar.
Çünki halkn inancna göre bayram nasl karlasan gelen bir yln öyle geçer - yani
bayram evin temiz, elbisen taze, güler yüzle karlarsan bütün yl mutlu olursun.
Bayrama en az 15 - 20 gün kala ayr ayr kaplara buday dökülüp, üstüne her 2 -3
günde su sepip bayrama semeni hazrlarlar. Buday kaplarda yeerip tahminen 10-15
santim boy atar ve bayramda o semenileri bayram masasna, evin görünen yerlerine düzer,
dostlara hediye derler.
Nevruz bayramnda Azerbeycanllar çeitli tatl ve yal ekmek piirirler, baklava,
katlama, feseli, kömbe, orçörei, külçe vs. üpesiz bütün bu nimetler geçen yln
mahsulünden hazrlanr ve insanlar gelen yln bayramn daha güzel karlamak için daha
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iyi çalmaa ruhlandrr. Ona göre de semeni bayram sofrasna konur ve öyle maniler
okunur:
Semeni sahla meni,
Ilde gögerderem seni,
Semeniye saldm badam,
Koymurlar bir barmak tadam...

Semeni ay semeni
Sende gelen yaz olur
Menim könlüm saz olur
Semeni, sahla meni
Güyerderem men seni vs.
Semeniden

tatl

ve

çeitli

yemeklerde

hazrlarlar.

Nevruz

bayramn

eski

zamanlardan beri büyük sevinçle ve manilerle karlamak Azarbeycan'da gelenek halini
almtr.
Novruz - Novruz bahara,
Güler, güler bahara,
Bahçamzda gül olsun,
Gül olsun bülbül olsun,
Novruz gelir, yaz gelir
Negme gelir, saz gelir,
Bahçalarde gül olsun,
Gül olsun, bülbül olsun
Bahar bayramnda halkn inançlar ile ilgili olan adetlerden biri de sam (yani mum)
yakmak, tongal kalamak (yani büyük ate yakmak) ve meale yakmaktr. Bu zaman yasl,
genç ve özellikle çocuklar tongaln (yani ate ynn) üstünden atlarlar, "azarm bezarm
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odda yansn ( yani bütün hastalklarm atete yansn), "arlarm yer gotürsün, metlebimi
allah versin (yani günahlar yer götürsün, dileklerimi allah versin) derler.
Ate enlii genellikle yln son Çaramba gecesi yaplr. Bu gece bayram sofras
açlr. Sofraya boyanm yumurta, yeddi tür meyve, pencer (yani yeillik) ve çesitli
pimiler, yemekler (et, balk, pilav vs.) konur. Sofrada en az yedi çeit ey olmaldr, bu
bolluk alametidir. Bayram akam tüfek atlr, gök yüzüne mealeler frlatlr, büyük ate
yaklr gençler çocuklar üstünden atlanr, üzerlik yaklr, duman çocuklara koklatlr ve
öyle söylenir.
Üzerliksen havasan
Yaman derde davasan,
Baklama göz yedirenin
Gözlerini ovasan
Nevruz bayramnn en ilginç ve unutulmaz dakikalar yln son Çaramba gecesi
balar. Bu bayramn resmen balamas demektir. Ecdatlarmz Baharn k üzerindeki
üstünlüüne, hayrn ere yani iyinin kötüye, Hürmüziin (yani iyilik Allahnn) Ehrimene
(yani kötülük remzi eytana) üstün gelmesi olarak bakmlardr. Bu nedenle de ksn sonu
onun malubiyeti, baharn ise galip olarak dünyaya hakim olmas büyük enlikle
karlanmtr. Halk bu merasime "Donatma" (yani tan yerinin aarmas, günei görmek,
karlamak) ad vermi. Bu gece ile ilgili ilgine rivayetler, efsaneler yaratlmdr.
Efsanelerden birinde deyilir ki, "...bu gece bir saatliyine rmaklar durup istirahat eder,
aaçlar dallarn yere eer (topraktan güç alr), dallarn yeniden kaldrrlar. Uzun müddet birlikte
hayat süren, lakin sonralar bir birinden küsen Mars ve Jüpiter yalnz bir gece
birleir, kucaklap öpüür, sonra yene ayrlp bir yl hasretde kalarlar... Efsanede denilir ki,
her kim Marsla Jüpiter’in görütüü an görse ulu Hürmüz onu bütün arzularna kavuturur,
o dünyada en hobaht adam olur... "Bu yüzden o gece hiç kimse yatmaz, herkes sabah,
günein çkmasn (domasn), Mars'la Jüpiter’in görümesini görmek ister. Hiç kimse
yatmad için delikanllar grup halinde gezer, etraf seyir eder, oyunlarla vakit geçirerler.
Genç kzlar ise daha çok bir odaya toplaarak kendileri için fal acar, bir birleri ile
akalaarak birlikte mani ohurlar :
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Yük altdan zeli çhd
Zelinin dili çhd,
Karde boyuna kurban
Aldn deli çhd,

Kar gelir külek gibi,
Kz gelir ipek gibi
Olanlar daldan bar,
Gudurmu köpek gibi
Yük üstünde bir de ben,
Ecep tüstüm derde ben
Açlmam gönçeyem
Nece yatm yerde ben v.s.
Eskilerde son Çaramba gecesi "kulak fal" da açarlard. Yani her kes kalbinde bir
niyet tutup baka evlere gider, kapy bacay dinleyip ilk iittiyi sözle kendi bahtn,
gelecek akbetini tahmin etmeye çalrlard. Bu yüzden o gece her kes evinde yalnz ho
sözler konumaa calar, dedi - kodu, küfr etmezlerdi. Çarsamba aksam çocuklar
kaplara torba brakrlar. Ev sahibi ise torbaya boyanm yumurta, tatl, fndk, ceviz, alma
vs. koyarlar.
Donatma merasiminde özellikle geceler itirak ederler. Onlarda yerinin aarmasn
(sabahn beyaz çan) ahar su, deniz veya çay (rmak) sahilinde karslamaa çalrlar.
(Çou zaman geceleri suda ykanarak "arlm - uurluum dalara, talara" demekle
ümit etmiler ki, Hürmüzün Ehrimene gelip gelmesi, kn malup olmas, baharn
tantanas annda insan bedeninde gizlenen fenalk devleri mahv olacak, ayn zamanda
kalplerinde tuttuklar niyetlerine ulaacaklardr.
Yukarda dediimiz gibi, son Çaramba gecesi ilk bayram sofras açlr ve bayram
bitene kadar açk kalr. Sofraya her çeit nimetler düzülür, akrabalar, komular, dostlar bir
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birini tebrik eder, saz, davul, zurna, balaban vs. müzik aletlerinde çalar, öyle mani
okurlard:
Honcaya koydum bal,
Ta bezeyim ortal
Gerdene Sal çalmal

Çünki gelipdir firuz
Ho geçeçektir Novruz
Tahçaya koydum çra
Roven eylesin buca
Isklandrsn ota
Çünki geliptir firuz
Ho geçecektir Novruz
Mart aymm 21' de (baz yllar bayram Martin 20’ne rastlar) son Çaramba günü
balayan bayram enlikleride coku ile kutlanr ve devam eder. Çocuklar yumurta
dövütürür,

enlenir,

büyüklerin

hediyelerini

kabul

ederler.

Büyüklerde

birbirlerinin

bayramn kutlar, sonra kabristan ziyaret eder, ölenlerin ruhuna dua okunur, daha sonra ise
son bir yl içerisinde ölenlerin yas yerine giderler, buna "kara bayram" derler. Yani keçen
ylda kim ölmüse bu bayram onun için "kara bayram" dr. Bu tür yaplmas gereken
gezilerden sonra bayram kutlamalar devam eder. Akrabalar, komular, dostlar birbirlerinin
bayramn tebrik eder, evlere misafir giderler. Ancak bayram gezintisinde ziyaret etdiyin
evde mutlaka birkaç dakika da olsa oturmal, sofradaki nimetlerden tatmalsan. Bayram
günlerinde bütün küsülüler barp öpüerler. Kin -nefret unutular. Eski inanca göre küsülü
kiilerden kim küsülü olduu ahs önce kutlarsa onun günahlar balanr, dieri suçlu
kalr. Buna göre de küsülü olan her kes bayram günü daha önce barmaa çaba gösterir.
Bayram enlikleri en az 119 gün devam eder. Bu günlerde gençler tarafndan çeitli
törenler yaplar. Mesela, gelin ve kzlar "hata", "Kiy Klnç", "Benöve" vs. oyunlar
oynarlar. Olanlar ise " kos - kosa", "Hdr lyas" veya "Hdr Nebi" gibi oyunlar
göstererler. Bu tiyatro temaalar ve oyunlara çocuklar bayrama 10-15 gün kala hazrlanr,
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metinleri ezberlerler. Sabahlara kadar ikiye bölünmü grup destan anlatr, daha iyi anlata
grup

ödüllendirilir.

Destanlar

genellikle

okulda

örendikleri

ve

ilave

okuduklar

kitaplardan seçilir ki bu da çocuklarn eitiminin inkiafna büyük etki etmektedir.
"Benöve" veya "Kiy Klnc" oyunu kz çocuklar tarafndan su ekilde oynanr. Tahminen
on iki kz ikiye ayrlp birbirinin elinden sk tutar. Her destenin bir basc olur. Baç her
kiiye gizli bir takma ad olarak ku veya gül ad koyar. Bu ad karsdakilerin bilmemesi
gerekir. Baç ku veya gül adi dedikte o takma ad tayan kaçarak kar sradakilerin
arasndan geçmek ister. Kar sradakiler bir-birinin elini böylece sk tutarlar ki, onlarn
ellerini ayrp geçen olmasn. Eer dier taraftan gelen bu taraftakilerin ellerini aralayp
geçemezse kendi de hemen srada kalr.
Basç oyuna öyle balar :
I sra - ky klnc ! ky klnc !
II sra - kyma klnc !
I sra -ok attm !
II sra -Uru tutdum !
I sra -Benöve !
II sra -Bende düe !
I sra -sizden bize kim düe? Ad güzel, kendi güzel.......... hanm düe !
Ad söylenen kz kar sraya geçer ve oyun böylece devam eder.

"Kos-kosa" oyununda gene olanlar bir kiiyi kosa (yüzü tüysüz kiilere kosa
denilir) gibi süsleyip muhtelif müzik aletlerinide çala çala evlere gezdirirler. Kosann
yardmcs da olur. Onlarn her ikisi komik elbise (esasen yamakl keçe) giyer, güldürücü
oyunlar icra eder, maniler okur, hediye toplarlar. Önce kosann yardmcs söze balar :
A kosa-kosa gelsene
Gelip selam versene
Sonra yüzünü temaaclara tutup :
Boskab doldursana
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Kosan yola salsana der.
Böylece ev-ev dolaar ve pay yarlar :
Hanm ayaa dursana
Yük dibine varsana,
Bokab doldursana
Kosan yola salsana.
Lakin hiç kimse kosaya pay vermez, kosa küsüp kenarda durar. Tamaaclar okurlar
Ay uyruu-uyruu,
Eritmiem guyruu
Sakkali it kuyruu
Blar yovan kosa.
Kosann yardmcs veziyeti gergin görüp kosan gizlemeye çalar ve tamaaclar
sakin etmek için deyer :
Kosam benin kanld,
Kollar mercanld,
Kosama el vurmayn,
Kosam iki canld.
Bundan sonra oyuna süslü elbise giydirilmi keçi de katlr ve oyun çok ilginç ve
gülmeli ekilde devam eder. Nihayet kosa ile keçi dalar ve keçi kosay öldürür Kosann
yardmcs:
Arn uzun, bez ksa,
Kefensiz öldü kosa,
diye alar. Onun alama kahkahalara neden olur. Oyun biter. Böylece, halk Nevruz
bayram günlerini manal, an ve mutlu ekilde karlayp yollamaa çalar.

Anahtar kelimeler :
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Çocuk, terbiye, bayram.
Özet :
Çocuklar

ve

okul

örencilerinin

öylece

de

büyümekte

olan

gençlerin inkiafnda Milli Bayramlarn rolü büyüktür. Bu bayramlarn birkaçnn adn
çekmek maksada uygundur. Bu makalemizde ilkbaharn simgesi olan Nevruz Bayram
kaleme alnmtr. Genellikle Nevruz senlikleri üç gün devam eder. Bu günlerde çocuklar
ve gençler tarafndan çeitli törenler yaplr ve oyunlar sergilenir. Bayram günlerinde bütün
küsülüler barr kin-kiduret unutulur. Okul çocuklar okul bahçesinde temizlik ileri yapar
ve küçük tiyatrolar hazrlarlar. Örnein "Kosa-kosa", "kiy klnc", "Hdr lyas". "Halay"
v.s.
Keywords:
Child, education, holiday.
Resume:
This article is based on the celebration of the national holidays in Azerbaycan. One
of these holidays is "Nevruz". Generally "Nevruz" is the symbol of coming Spring not only
in Azerbaycan but most of the countries of the world. But in Azerbaycan, people celebrate
this holiday traditionally. Here the children, students as well as the little children prepare
for this celebration with great pleasure. They learn more proverbs, riddles, stories, dances,
songs in order to take an active part in the celebration of "Nevruz". Such preparatiopns
improve the knowledge of the children.
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