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Tatar milletinin en büyük, milleti
birleştirmede, bötünleştirmede, moralle
ri düzeltilmesinde rol oynayan bayram
“Saban Toy” dur. Saban›n Türkçe anlan›
Saban olarak geçmektedr. toy ise Türkçe
düğün demektir.
Bu Saban Toy bayram›n›n Tarihi
çok eskilere dayanmaktad›r.Temelinde
ekincilik yatan bu milli bayram›n tarihi
VIII-IX yüzy›llara dayanmaktad›r.
Tarih her zaman değişen faktörlere
ortamlara değişmeye mecbur olduğun
dan Tatarlar›n atalar› olan Bulgarlar
VIII ve IX yüzy›llarda yerleşik haya
ta geçerler. Yerleşik  hayata geçtikten
sonra da tar›m ile uğraşm›şlar. Tabi bu
arada problemler de ortaya ç›km›ş. Köy
lerde bu problemleri en k›sa zamanda
en çabuk çözmek için küçük de olsa cemi
yetler (meclisler, cemaat) kurmuşlar. Bu
meclisler doğrudan doğruya tar›m ile
bağlant›l›ym›ş. Toplant› zamanlar›nda
iyi vakit geçirmek, eğlenmek için yeni
yeni oyunlar ortaya ç›km›ş. Bundan son
ra da Tatarlar›n en büyük milli bayram›
olan Saban Toy. (Tuy) bayram› ortaya
ç›km›ş. Saban ismini koymalar›n›n sebe
bi de saban›n toprağa girmesi; nas›l bir
k›z ile genç evlenirse biz düğün yap›yo
ruz öyley ise bizde saban toprağa girince
düğün yapmal›y›z demişler.
Tatar halk› bu bayram› eski zaman
lardan beri kutlamaktad›r. Şimdi de bu
ulu bayram›n olduğu günde herkes bu
bayrama kat›lmaktad›r. Bu bayram her
köyde farkl› zamanlarda yap›lmaktad›r.
Karlar eridikten, saban işleri bittikten
sonra may›s sonu haziran baş›nda kut
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lanmaktad›r. Bu bayram›n kutlanmas›
için bilgilenmiş bir gün yoktur. Fakat
ihtiyarlar bunun pazar günü yap›lma
s›n› daha uygun görmüşler. Bu bayram›n
köylerde farkl› zamanlarda kutlanmas›
başka köylerden de bayram kutlamalar›
na kat›lmas›n› sağlam›şlar.
Saban  Toy bayram›na haz›rl›klar
çok önceden başlarm›ş. Kad›nlar evleri
ni temizlerler, güzel giyimler dikerler,
erkekler sokaklar› temizlerler. Bayram
günü güzel yemekler pişirilir. Baz› yer
lerde bayram 2 - 3 gün devam eder.
Bayram günü için hediyeler de önceden
toplan›r. Gençler atlara binip ev ev gezip
hediyeler toplarlar. Bunlar›n yan›nda
müzik çal›n›r, şark›lar söylenir. Bu hedi
yelerin çoğunluğunu havlu ve eşarp oluş
turmaktad›r. Hediye toplama vaktinde
bu manzaray› seyretmek insana ayr› bir
his vermektedir. Çünkü gençler ve çocuk
lar müzik eşliğinde şark› söylerler ve
oynarlar. Şark›lar›n anlamlar› çok fark
l›d›r. Bütün evlerin önüne gelip şark›
söylerler, o evde k›z varsa k›za, gelin var
sa geline öngülü sözler söylerler, onlar
da hediyelerini verirler. Hediyeleri en
çok zengin ve yeni gelin olmuş evlerden
beklerler. Gençler kim nas›l bir hediye
verebilir onu çok iyi bilmektedirler. Bek
ledikleri hediye gelmese tekrar tekrar
şark› söylerler, istediklerini almadan
gitmezler, istediklerini al›nca da onlara
övgü dolu sözler ve şark›lar söylerler.
Adette k›zlardan - nak›şl› mendil, genç
gelinlerden nak›şl› havlu, zengin aileden
de koç hediye edilmektedir. Hediye topla
ma akşama kadar devam eder. Geçen y›l
Saban Toy ile bu y›l Saban Toy aras›nda
gelin olan gelinin vermiş olduğu hediye
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en değerli hediye olarak kabul edilir.
Gelin de bu geleneği bildiği için hediyesi
ni önceden haz›rlar. Gelinin vermiş oldu
ğu hediye bir koç fiyat›na eşit olur. Baz›
aileler yumurta verirler. Böylece yüzler
ce yumurta toplan›r. Bunlar›n bir k›sm›
sat›l›p hediyeler al›n›r. Bir k›sm›n› mey
danda kullan›rlar. Güreşen gençler de
çiğ yumurta içerler.
Bu hediye toplamas› işine bütün köy
halk› kat›l›r, bir evi unutsalar o evdeki
aile k›r›l›r.
Saban toyunu kutlama alan› bilgile
nir. Genelde ağaçlar aras›nda kavaklar
ile çevrilmiş zemini çimli düz bir sahada
yap›lmas› uygun görünür. Bu araziye
meydan ismini vermişler.
Bayram günü hürmetli sayg›değer
ak sakall› dedeler ellerinde toplanm›ş
olan hediyeler ve ortalar›nda bir bayrak
ile bu meydana gelirler. Götürülen hedi
yeler hangi yar›ş› kazanacaklara hangi
sinin verileceği belirlenir. Genç gelinler
bazen en iyi hediyelerin birisi güreşte
pehlivan olana, birisi ise at yar›ş›nda
birinci olana verilir. Diğer güreşcilere ve
atlara da havlular ve eşarplar verilir.
Köy halk› ve misafirler meydana bay
ram giyimlerini giyip baz›lar› yaya baz›
lar› at arabas› ile, bazalar› yaln›z baz›
lar› ailece baz›lar› grup-grup ve şark›
söyleyerek gelirler.
Yar›şlar yüzy›llar boyunca devam
eden kanunlar çerçevesinde yap›l›r. At
yar›şlar› ayr› olarak büyük bir önem
arzettiğinde at› olan herkes bu yar›şma
ya kat›lmak için çal›ş›r. Atlar›n isimleri
ise çok enteresan: Almaçuar, Yold›z, Kaş
ka vb.. (Onlara genelde 8-12 yaşlar›nda
ki erkek çocuklar biner, bu yüzden onla
ra çocuk isimleri de verilebilir). Yar›ş›n
tertibine gelince : yar›şmaya kat›lanlar
köyden 5 veya 8 km uzakta start (başla
ma) noktas›na giderler. Buradan verilen
start emri ile meydana kadar koşup fini
şe gelirler.
At yar›şlar› tamamland›ktan sonra
s›ra onlar› hediyelendirmeye gelir: Atla

r›n hepsi küçük de olsa hediyelerini mey
danda al›rlar.
At yar›şlar› bu şekilde devam eder
ken meydan ortas›nda ise güreş devam
eder. Tatar güreşi diğer güreşlerden
çok farkl›. Tatar güreşinde havlu tutup
güreşirler. Her güreşçi havlusu ile raki
bini belinden sar›p tutar. Bu güreşleri
bütün halk seyreder, önde  olanlar otu
rarak arkadakiler ise ayakta bu güreşi
seyreder. Gelenek olarak güreşi ya bir
küçük çocuk veya iki ihtiyar başlar. Son
ra gençler ve orta yaşl›lar ç›k›p güreşir.
Halk bunlar› destekler. Rakibinin s›rt›n›
yere getiren güreşçi galib olur. Galip
gelen kişi halktan toplanan hediyeler
ile tebriklenir. Güreşlerin neticesinde
galip gelen kişi bu y›l›n Saban Toyu Kah
raman› olarak ilan edilir.
Güreşciler, at yar›şç›lar› kendilerinin
gayretlerini, hünerlerini, ustal›klar›n›,
kahramanl›klar›n› gösterdiklerinde mey
dan›n öbür bülümlerinde şark›lar söy
lemekte, müzikler çal›nmaktad›r.
Bunlardan başka oyunlar da çok
önemli yer tutar. Testiyi k›rma oyunu:
Ortaya bir testi at›l›r. Herhangi bir
insan›n gözleri bağlan›r ve eline bir sopa
(baştan) verilir. 2 metre uzağa götürülüp
birinci defa kendi etraf›nda döndürülür
ve vur diye emir verirler. Testiyi k›rarsa
hediye kazan›r.
Yumurta yar›ş›, yoğurt içinde ağ›zla
paray› arama, çuvalla koşma, 30 metre
uzunluğundaki bir ağaça ç›kma v.b. bu
yar›şlarda ve oyunlarda kat›lan herkese
hediye vermeye çal›ş›rlar. Güreş kah
raman›n›n boynuna hop oturturlar, bu
şekilde kahraman meydana bir kaç defa
uğrar, herkes alk›şlar.
Saban Toyundaki tertip köyün
ihtiyarlar›na aittir. Onlar›n herbir sözü
kanun olarak işleri görür.
Yar›şlar, oyunlar, muzikler,şark›lar
tamamland›ktan sonra halk art›k yavaş
yavaş evlerine çekilirler. Saban Toyu
gününde beliş, çek-çek gibi milli yemek
ler haz›rlan›r.
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