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ÖZET: 

Zaman, pek çok �eyi de�i�tirmektedir. Ekonomik ve sosyal ili�kilerimizin, toplumsal de�er 

yarg�lar�m�z�n geçirdi�i de�i�imler, davran�� biçimlerimize ve tutumlar�m�za da do�al olarak 

yans�maktad�r. De�i�imin de�i�mezli�i, sosyal bir olgu olmakla birlikte toplumsal dokumuzu 

kuvvetli tutan bir tak�m de�erlerin korunmas�n�n gere�ini, bu de�erleri kaybetmeden anlamak 

zarûretindeyiz. Zira, sahip oldu�umuz de�erlerin edinim süreci, yüzy�llarla ifade edilebilecek 

bir zaman dilimini kapsad��� hâlde; ayn� de�erlerin kayb�, çok daha k�sa bir sürede 

gerçekle�ebilmektedir.  

Anadolu Türklü�ünde oldu�u gibi, K�rg�z, Kazak, Özbek gibi Türk boylar�nda da 

gelenekselle�ti�ine tan�k oldu�umuz dü�ün hediyelerimizden biri de “Tohumkavut” ad�yla 

bilinir. Neslin devam�na niyet ve dua, neslin sa�l���na temennî.. gibi inanç anlamlar�n�n 

yan�nda; toplumsal dayan��man�n ve dünürlü�ün gere�i �eklinde de kabûl edilerek yüzlerce 

y�ld�r sürdürülen bu hediyele�menin, sosyo-ekonomik yönden de önemli bir i�levi ve anlam� 

vard�. Ne yaz�k ki bu güzel gelene�imiz de kaybolan güzelliklerimiz aras�ndaki talihsiz yerini 

alm��t�r.  

Bu bildiride; Türk kültüründeki hediye kavram� geneli içinde dü�ün geleneklerimizden 

“tohumkavut” özeli ele al�nacak, kelimenin ses, biçim, anlam, köken ve kavram yönleriyle 

ilgili olarak yakla��mlar sergilenecektir. 

 

Anahtar Sözcükler:TOHUMKAVUT, DÜ�ÜN, HED�YE, TÜRK KÜLTÜRÜ, DE����M  

                                                 
*Bu tebli�, 16-17 Kas�m 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara�t�rmalar� Merkezi taraf�ndan 
düzenlenen Türk Kültüründe Hediye konulu uluslar aras� sempozyumda sunulmu� ve yay�mlanmak üzere olan 
bir tebli�dir. 
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1. G�R��: NEDEN BÖYLE B�R KONU SEÇT�K? 

“Hediye” ve “hediyele�mek”, toplumumuzda hem bir davran�� biçimi hâline dönü�mü� hem 

de sosyal bir de�er yarg�s� özelli�i kazanm�� önemli kabullerimizden biridir. Her ne kadar son 

zamanlarda anlam� ve i�levi yozla�m��sa da, eskilerin ifadesi ile “sû-i misal, emsâl olmaz” 

diyerek, bu güzel davran�� biçimini sürdürürüz. �slam kültür dairesine girdi�imiz zamanlardan 

bu tarafa dinî bir veche de kazanm�� olan hediye, asl�nda insanlar aras�nda sevginin ve 

dayan��man�n devam� yönünden önemli bir i�leve de sahiptir. Biz, meselenin bu yönünü 

ilgilendiren bir konu seçtik. Seçimimizde, belirlenen bilgi �öleni ba�l��� etkili oldu. Bu 

do�rultuda dü�ünürken; “Hac�bekta� A�z�nda Unutulmaya Yüz Tutan Sözcükler ve Derleme 

Sözlü�üne Katk�lar” adl� tamamlamaya çal��t���m�z makalemizdeki dü�ün ile ilgili 

“tõm�av�t” kelimesi, üzerinde durulabilir de�erde bir kelime olarak göründü. “Türk 

Kültüründe Ayr�nt�lar” serisiyle hepimizi; ayr�nt�lar�, ayr�nt�l� dü�ünmeye sevkeden ve Türk 

kültürünün güzelliklerini de�i�ik boyutlar�yla gündeme ta��mam�za vesile olan Prof. Dr. 

Emine Gürsoy-Naskali hocam�za �ükran duygular�m�zla, memleketimizin bu birle�ik 

kelimesini irdeledik.  

 

2. KEL�MEN�N ANLAMI : TOHUMKAVUT NED�R? 

 

Bildirimizde üzerinde duraca��m�z tohumkavut; Derleme sözlü�ünde ( DS ) tohumkavudu/ 

tohumkavut ( tomgav�t, tomkav�t)  biçimleriyle Sarayköy ( Dz. ), Kilis ( Gaz. ), Af�in ve 

köyleri ( Mr. ), Gerçek, Sivrihisar, Kavak, Mihal�çç�k ( Esk. ), Mut ve köyleri ( �ç. ) 

yörelerimize ait bir dü�ün hediyesi olarak zikredilmektedir. ( DS, 1993; 3946 ) Anlam olarak 

da; “O�lan evinden k�z evine yollanan daha çok koyun, keçi vb. arma�an; K�z evinin damada 

verdi�i para vb. arma�an anlamlar�yla verilmektedir. ( DS, 1993; 3946 ) Ayn� sözlü�ümüzün 

3945. sayfas�nda ise tohumdavar� ba�l���yla ve “Dü�ünden bir hafta önce o�lan evinden k�z 

evine yollanan çeyiz. ( Ezc. )” izah�yla verilen kelime de ayn� anlama gelir. Hatta ayn� sayfada 

bulunan; tohum ( II ) “O�lan evinden geline giden arma�an” anlam� da Divri�i ( Sv. ) ve 

Adana yörelerimize ait bir sözcük olarak bahsimizin s�n�rlar� içindedir. ( DS, agy. )  

 

Karaman �li, Kaz�m Karabekir �lçesi dü�ün âdetlerinde de “tohum-gavut” ad�yla o�lan 

evinden k�z evine, ertesi gün pi�ecek yemeklerin malzemelerinin gönderildi�ine dair bir 

bilgiye rastlad�k.  
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“O�lan evinde davetlilere ö�le ve ak�am yeme�i verilir... Ö�leye yak�n pi�en 

yemeklerin tad�na bakan o�lan taraf�n�n bir erke�i ahç�ya bah�i� verir. Yemek, 

etli bamya, patl�can kebap, yahni, yo�urtlu çorba ve çe�itli tatl�lardan olu�ur. 

Ö�leye do�ru gelinin yata��, ak�am k�z evinde gelinin arkada�lar�yla yiyece�i 

çerezler, ertesi gün k�z evinde pi�ecek yemeklerin malzemesi olan bulgur, un, 

nohut, et, pekmez, so�an, yo�urt, ka��k v.s. bir traktör römorkunda davulcularla 

birlikte k�z evine gönderilir. Götürülen bu malzemeye "Tohum-Gavut" denir. 

Birkaç büyük ve birkaç çocuk da beraber gider. Orada bir çay içip dönerler. K�z 

evinden çalg�c�lar�n aletlerine bah�i� niyetiyle havlu veya mendil ba�lan�r.” 

(http://kazimkarabekir.gov.tr/SOSYAL.HTML ) 

 

Kelimenin anlam� ve yayg�nl��� konusundaki ara�t�rmalar�m�z esnas�nda, tohumkavut 

gelene�inin Mersin- Mut yöresinde tongavat kald�rma �eklinde ya�ad���n� ve bu gelenekle 

ilgili bir de orta oyununun oldu�unu tespit ettik. Bu tespiti, halk bilimi alan�nda önemli saha 

ara�t�rmalar�yla büyük hizmetleri olan Erman Artun hocam�z da makalesinde �öyle teyit 

ediyor:  

“Mersin, Mut, Hac�ahmetli köyü yörüklerinde dü�ünde misafirlere ikram edilecek 

yemeklerin büyük bir k�sm� o�lan evinden gönderilir. Bu yemeklerin k�z evine 

götürülmesi törenine tongavat kald�rma ad� verilir. Yemekler, tongavat kocas� 

denen bir erkekle yengeler e�li�inde çalg�yla götürülür. Dü�ün bayra�� dikilmi� 

ve dü�ün ba�lam��t�r. Yiyeceklerin yan�nda ziyafette kesilmek üzere süslenmi� koç 

veya keçi, o�lan evinde kesilirken bir cümbü� kurulur. Belli say�daki tongavatc� 

gençler tongavatc�lar oyununu oynarlar.” ( Artun,2005 ) 
            (http://turkoloji.cukurova.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/24.asp#sdfootnote80sym)  

 

Artun’un izah etti�i tongavat kald�rma oyunununu oynayanlar�n elinde kesilmi� iki adet 

horozdan bahsedilmekte ve tongavatç�lar�n konu�malar�ndan bu horozlar�n k�z evine yenilmek 

üzere götürülece�i anla��lmaktad�r. ( Artun, agm.) 

 

�üphesiz ki, kavram ve anlam olarak Türkçedeki mevcudiyeti DS’de zikredilen yörelerimizle 

s�n�rl� olmayan bu dü�ün hediyemiz, memleketimiz olan Hac�bekta�’ta ve K�r�ehir, Nev�ehir, 

Kayseri gibi kom�u yörelerimizde de tõm�av�t/ to�um�av�t söyleyi�leriyle bir dü�ün arma�an� 

olarak yak�n zamanlara kadar ya�amaktayd�. Bilindi�i gibi, dü�ünler, toylar eskiden günlerce 

sürerdi. ( Örne�in; çocukluk y�llar�m�zda Hac�bekta�’ta, Per�embe günü bayrak kald�r�l�r       
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( dikilir), dü�ün bir hafta sürer ve takip eden Per�embe günü de “gelin almas�” yap�l�rd�.) 

Bayrak kald�r�lmas�n�n ertesi günü ( Cuma ), o�lan evinden, k�z evine ya bir küçükba� hayvan 

( koç, toklu, �i�ek,-baz� yörelerde keçi, erkeç-), ya da o�lan evinin gücüne göre bir büyükba� 

hayvan ( tosun, düve, dana ) k�rm�z�, beyaz kurdelalarla, nazarl�klarla süslenir, taran�r ve 

götürülürdü.  

 

Söz kesimi, ni�an gibi merasimlerle birbirlerine “h�s�m” olan iki taraf�n dayan��mas�n�n bir 

ni�anesi anlam�n� ta��yan bu tip hediyele�meler, dü�ünde de devam ederdi. Tohumkavudun 

götürülmesi, k�z taraf�na dü�ün vesilesiyle gelen konuklara ikram edilmek maksad�na 

matuftur. DS’de zikredilen; “K�z evinin damada verdi�i para vb. arma�an” ( DS, 1993; 3946) 

anlam� hakk�nda, yöresi ifade edilmedi�i için, kesin bir hüküm verememekle beraber bu 

anlam�n pek yayg�n oldu�unu dü�ünmüyoruz. Zira k�z taraf�ndan giden hediyeler daha çok; 

“bohça- tepsi, mendil, dürü...” gibi farkl� adlardaki hediyelerdir ve onlar da yayg�nd�r.  

 

Kazak, K�rg�z, Gagavuz boylar�m�zla birlikte Anadolu’nun pek çok yöresinde, evlenmeleri 

kararla�t�r�lm�� gençlerin ni�anl�l�k dönemleri dinî bayramlar� içine alan bir süreci kapsarsa, 

o�lan evinde müstakbel gelin ve gelinin birinci derecedeki yak�nlar� için çe�itli hediyeler 

haz�rlan�r, o�lan taraf�ndan bir heyet, bu hediyeleri k�z evine götürür.  Buna bayraml�k denir. 

Bayraml�k, Bat� Trakya’da görü�melik ad�yla ya�amaktad�r. Bu araya bayramlar da 

rastlam��sa geline giysi, tak�, çerez, baklava, kurbanl�k koç v.s. gönderilir. Seçilmi� olan 

koçun k�nalan�p süslenmesi gereklidir. Bunun için koça k�na vurulur (yak�l�r, sürülür), 

bo�az�na kurdeleler ba�lan�r, boynuzlar�na da portakal ya da elma geçirilip parlak ka��tlarla 

sar�l�r. Erkek evinin geline olan ilgisi ve �an� aç�s�ndan önemli görülen bu gelene�e 

günümüzde de baz� ailelerde rastlanmaktad�r (http://www.ogretmeninsesi.org/fo_dugun1.asp)   

Özellikle Kurban Bayram� arefesinde ( �erefe günü ) gelin k�z ve akrabalar� için haz�rlanan 

bayraml�klarla birlikte gelin için bir de kurbanl�k hayvan al�n�r böylece; “Sizin k�z�n�z, bizim 

gelinimizdir. Kurban� da bizdendir.” anlam� da yüklenir. Bunlar�n hepsi, “bayraml�k” olarak 

adland�r�l�r.  

 

Dü�ün, Kurban Bayram�n�n hemen pe�inden yap�l�rsa, tohumkavut olarak daha küçük bir 

yenilecek hayvan götürülür, ama mutlaka götürülür. Tõm�avut,  bayraml�ktan farkl� oldu�u 

gibi, o�lan evine gelen gelinin attan, arabadan inmeden ald��� yüzgörümlü�ü hediyesinden de 

farkl�d�r. �ster dü�ünde, ister dü�üne yak�n bayramda götürülmü� olsun, tohumkavut diye 
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bilinen bu hediyede götürülen hayvan�n cinsiyetine göre bir tak�m anlamland�rmalar da 

yap�lmaktad�r ( Ör.: Tosun, teke, koç getirilmesinin, do�acak çocuklar�n erkek olmas� dile�ini 

yans�tmas�; düve, çebi�/çebiç, �i�ek getirilmesinin, do�urganl�k dile�i içermesi...gibi ). Bu 

anlamland�rmalar, “tohumkavut”un tohum k�sm�ndaki “nesil, soy”anlam�na a��rl�k kazand�r�r 

görünmesine ra�men; bu hediyenin bir dü�ün hediyesi olmas�, ve konuklar�n doyurulmas�na 

yönelik bir amaç ta��mas�, toy, doy-, toyg�z- todh�r-, tok, tokl�, kelimeleri ile birlikte 

dü�ünüldü�ünde tohumkavut gelene�indeki doy- fiilinin anlam yükü daha a��r basmaktad�r. 

Kelimenin ikinci yar�s�ndaki kavut‘un da bir yemek türü olarak anlamland�r�lm�� olmas� ( A�. 

bkz. ), bu bask�n anlam� desteklemektedir. ��te bütün bunlar bizim tohumkavut’u 

incelememizin sevk edici sebeplerini olu�turmu�tur. 

 

 3. KEL�MEN�N B�Ç�M VE KÖKENB�L�M� YÖNÜNDEN �NCELEMES�: 

 

Kelime; tohum ve kavut kelimelerinden birle�ik bir isim oldu�una ve bütün yörelerimizde bir 

dü�ün hediyesi olarak verildi�ine ve böylece bilindi�ine göre, birle�i�i olu�turan kelimelerin 

anlamlar�n� açmakta fayda vard�r. 

 

3.1. Tohum Sözcü�ünün Sözlüklerdeki �zahlar�: 

Tohum kelimesi; TS’te < is. Far. tu�m bot. 1-“Bitkilerde döllenme sonucunda yumurtac�ktan 

olu�an ve yeni bir bitki olu�mas�n� sa�layan tane.”, 2- mec. “ Soy sop, döl, nesil, sülâle.” 

anlamlar�yla verilmektedir. ( TS, 1998; 2228 ) 

 

Tarama sözlü�ünde; to�um: Çekirdek ( De�. XVI. 113-2 ) kar��l��� ile örnekli olarak verilmi�.  

( TTS; 3814 ) Ayn� yerde to�um tutmak, to�um suyu kelimeleri de XV.-XVI. Yüzy�lda 

kullan�lan kelime gruplar� olarak madde ba�� halinde izah edilmi�tir ( agy. ) 

 

Derleme sözlü�ünde; tohum ( I ) [ tohumluk ( I ) ] : Dam�zl�k erkek at, ayg�r ( Gaz./ 

Ay./Ant.-Hat./ Bor- Ni�.), tohum ( II ): O�lan evinden geline giden arma�an ( Divri�i-Siv./ 

Ada.)  �eklinde iki anlam yer almakta ve bu anlamlara ili�kin türeme sözcükler ve söz 

kal�plar� da verilmektedir. ( DS; 3945 ) 

  

DLT’de  tohum kelimesi kullan�lmam��t�r. Ancak; “bo�azlanacak, kesilecek hayvan” 

mânâs�yla tokum kelimesi vard�r. ( Atalay, 1999; 635 ) Tohum, tane, evin kar��l���nda 
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urug/uru�  ( agy.; 697 ) kelimelerinin  kullan�ld��� DLT’te, uru� tur�� ikilemesi de “h�s�mlar” 

�eklinde anlamland�r�lm��t�r. ( agy.) 

 

Türk Dilinin Etimolojik Sözlü�ü ( TDES )’nde: tohum ‘bitki tanesi’ ~Tkm. toxum.-KKlp. 

tuk�m.- Krg tukum.- Kzk tukum ‘tohum; soy’.-Tar.tuhum.- Çv� t�x�m < Far tuxm ‘seed; 

sperm; an egg’. R�s�nen: V 497a  ( Eren, 1999 ) �eklinde gördü�ümüz tohum sözcü�ü;   

 

Altayca-Türkçe Sözlük ( ATS )’te bu �ekliyle yer almazken ‘tohum, çocuk, nesil’ anlam�nda 

“üren”  �eklinde bulunmaktad�r. ( Naskali, Duranl�; 1999:198) 

 

Kar��la�t�rmal� Türk Lehçeleri Sözlü�ü’nde “tohum” sözcü�ünün; AzTr:  toxum, Ba�k.T.: 

börtök, orlok, Kaz T.: d�n, tuk�m, ur�k, K�rg T.: uruk, tukum, Özb.T.: uru�, Tat.T. börtik, 

orl�k, Trkm.T.: tohum, Uyg.T.: uruk kar��l�klar�yla verildi�ini görüyoruz. ( Ercilasun vd., 

1992; 892-893 ) 

 

3.2. Yorum: 

tohum/ tõm/ to�um/ toom/tuum söyleyi�leriyle Anadolu a��zlar�nda; üren, uruk, ur�k, 

börtök/börtik, orlok/orl�k, d�n, tuk�m/ tukum, toxum biçimleriyle di�er Türk lehçe ve 

�ivelerinde yer alan tohum sözcü�ü, sözlüklerdeki tespitlerden anla��laca�� üzere iki 

anlamdad�r. Bunlardan biri, Botanik mânâda bitkinin neslinin devam�n� sa�layan parça; di�eri 

ise insan neslinin devam�n� ifade eden ku�ak, nesil, soy anlam�d�r. Bu anlamland�rmalara göre 

TS’te ikinci anlam�n mecazî olarak belirtilmesini do�ru bulmuyoruz. Zira her iki anlam da 

nitelik itibar�yla ayn� i�leve yönelik sözlük anlamlar�d�r. 

 

�nceledi�imiz bütün sözlüklerde tohum sözcü�ü Farsça kaynakl� gösterilmektedir. 

Kaynaklarda tar�m�n ve toprak i�lemenin en eski dönemlerde uzak Asya’da görüldü�ü 

belirtilmi� olsa da  Botanik mânâda kelimenin ilk olarak hangi dilde ortaya ç�kt��� konusunda 

kesin bir �ey söylemek mümkün de�ildir. 

 

Türk Dili ve Kültürü alan�nda çok önemli ara�t�rmalarda bulunan Abdulkadir �nan’�n 

makalesindeki �u ifadeler, kelimenin Türkçedeki yer al�� tarihi bak�m�ndan bir çerçeve 

çizmektedir: 
“tar-�g ‘tohum, soy’ anlam�ndad�r. Ka�garl�’n�n XI. yy.daki “tar�g”:dar�, bu�day oldu�unu kabul 

etmek mümkün de�ildir. Çünkü Türkler, tar�m kültürünü daha tan�mad�klar� çok eski devirlerde 
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baz� hububat� tan�m�� ve bunlar�n yere dü�mekle bir müddet sonra büyüyüp ço�ald�klar�n� görmü� 

ve bu durumu, klan ve soyun bir atadan türeyip ço�ald�klar�na benzeterek tohum ve yay�lma 

anlam�n� bildiren bir kelime ile anlatm�� olacaklard�r. Bu kelime de her halde “tohum”, “soy” 

anlam�n� bildiren tar ( tar-�g) olmu�tur. Türklerin tar�m kültürünü benimsemeye ba�lad�klar� 

ça�da bu�day, arpa, dar� gibi hububattan hangisini ilk tan�d�klar�n� tayin etmek güçtür. Bununla 

beraber Türk uluslar�n�n ço�unun ilk tan�d�klar� tah�l�n “dar�” oldu�unu tahmin etmek 

mümkündür. Göçebe Türk boylar�nda dinî âyin ve dü�ün törenlerinde saç� ( libation ) olarak süt 

ve süt ürünleri kullan�ld��� halde, çiftçi boylarda “dar�” kullan�lm��t�r. Bu�daygillerden bir 

ço�una dar� denilmesi, Türklerde çok yayg�n olan “boza”n�n dar�dan yap�lmas� da bu tahmini 

kuvvetlendirmektedir. ( �nan; 1967: 9-10 ) 

*** 

tar�� kelimesinin eski anlam�n�n “tohum” demek oldu�una Ka�garl�’n�n eserinde de i�aret vard�r: 

“tar�g” kelimesini birkaç yerde “bazr”, yani “tohum” kelimesiyle kar��lam��t�r ( mes I, 125, 176 ) 

Dikkate de�er ki tar�g kelimesi bütün Altay dillerinde “soy, kabile, tohum” anlam�na gelen 

“uru�” kelimesiyle birlikte anlamda� kelime olarak kullan�lm��t�r ( uru�-tar�� ). Ka�garl� “uru�” 

kelimesini “tane, tohum” diye aç�klarken h�s�mlara dahi.”uru�-tar��” denir, demektedir ( DLT I, 

61, Çev. I, 63-64 ) Kutadgu Bilig’de “uru�lu� tar��l��” deyimi “asil, soylu” demektir ( M�s�r n. 

267 ) Yakutçada da “urû tarî” soyda�lar, h�s�mlar demektir ( Pekarski, Yakut Sözlü�ü, 3069 ). 

Bütün Türk lehçelerinde “urug” kelimesi hem kabîle, soy, hem de tohum demektir, yani çok eski 

ça�larda Türkler bütün hububata “tohum, soy, nesil “ anlam�n� bildiren “tar��” ve “uru�” 

adlar�n� vermi�lerdir. Bizim “tarla” ve “dar�” kelimelerimizin kökü bunlard�r. “Tar��” 

kelimesinin bir fiil kökü olan “tar-“ kelimesinden –�g eki ile yap�lan deverbal isim olaca�� da 

hat�ra gelir. Fakat, genel olarak, fiile ait gramer olaylar� dilin çok geli�mi� ça��na aittir.” ( �nan; 

1967: 9-10 ) 

         

Tohum hakk�ndaki bu bilgilere, DS’deki to� ( II ) : ekilmemi� tarla ( Güneyce- Rize )( DS; 

3944 ) anlamland�r�lmas�n� da katarsak, Türk ritüellerinde  tohumun yer al�� biçimi, anlam� ve 

mânâ de�i�imiyle ilgili fikir yürütmelerimiz daha sa�l�kl� olacakt�r diye dü�ünüyoruz. Türk 

dünyas�n�n her taraf�nda görülen, bahar bayram�, H�drellez, H�z�r �lyas, Nevruz/ Noruz/ 

Nooruz �enliklerinde de mutlaka tohumun �u veya bu �ekilde yeri vard�r. Tohum da dahil 

olmak üzere bu törenlerde kullan�lan renkler, imge ve simgeler farkl� anlamlar kazanmaktad�r. 

Örne�in K�rg�z Türklerinde:  

Türklerin bir araya gelip, kendi Nevruzlar�n� anlatt�kça daha da aç�k bir �ekilde 

ortaya ç�kmaktad�r. Bu bak�mdan Nooruz bayram�n�n özel yeme�i olan 

Sümölök’ün haz�rlan��� ve onunla verilen mesaj üzerinde durmam�z da yerinde 

olur. Sümölök veya “Nooruz köcö” ad� verilen bu yeme�i haz�rlamak için, 

bu�day, arpa, dar� gibi hububatlar suda bekletilip, �i�irtilir. Ondan sonra, bu 

pi�irilen tohumlar filizlenmek üzere bir s�cak ortama konur. Ye�illeri 2 cm. kadar 
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olunca, dövülür. Bu elde edilen iri kavut �eklindeki madde, Sümölök’ün ana 

maddesidir. Ona 6 çe�it madde daha eklenerek, yani 7 çe�it madde ile, bu bayram 

yeme�i pi�irilir. Sümölök sadece Nooruz’a özgü bir yemektir ve y�l�n ba�ka 

zaman�nda hiçbir �ekilde haz�rlanmaz. 

 Dikkatinizi çekmek istedi�im bir husus da, neden bu bayram için tohumlar 

ye�illendirerek böyle bir ilginç yemek pi�irilir, neden ba�ka zamanlarda bu yemek 

yenilmez sorusudur. Sorumuzun cevab�n� di�er Türk boylar�ndaki Nooruz 

kutlamalar�n�n bilgilerinden buluyoruz. Baz� Türk boylar�nda Nooruz’un özel 

yeme�i olarak yumurta yenilir. K�rg�z Türkçesi’nde yumurtaya da “tukum” yani 

tohum denilir. Ayr�ca insaniyet veya insan nesline ayn� ad verilir. Nooruz 

s�ras�nda bu üç tohumun bir araya getirildi�ini görürüz. Dünyan�n yeniden 

canlanmas�n�, dirilmesini sembolize eden Nooruz âdetleri içinde insano�lunun 

yani insan tukumunun bayram yeme�i olarak canl� tabiat�n ba�lang�c� olarak 

bilinen bitki tohumu ile canl�lar tohumunun sembolü olan yumurtan�n seçili�i 

tesadüfen al�nm�� bir hâdise de�ildir. Burada insan�n tabiatla bütünle�mesi, 

yeniden yarad�l��� yedi�i yeme�i ile de simgeleniyor. O yüzden de bu yemek ba�ka 

zamanlarda yap�lmaz ve yenmez.( Cumakunova, 2005 )  

( http://www.akmb.gov.tr/ata/metinler/III-9.htm)  

Gagauzlarda: “Moldova'da ve Gagauzlarda ya�ayan halk�n önemli bir âdeti 

marta ba�lamad�r. Marta beyaz, k�rm�z� ipliklerin k�vr�lmas�yla yap�l�r. Beyaz 

safl��� temizli�i, k�rm�z� ise dünyan�n dirilmesi ve do�mas�n� gösterir. Haz�rlanan 

martalar çocuklar� korumak için yünden k�vr�lm�� Marta kollar�na ba�lan�r. Ayn� 

�ekilde korunmalar�, sa�l�kl� olmalar� ve ço�almalar� için kuzu, o�lak, tay, boyun-

lar�na ve yelelerine Marta ba�lan�r. Bu�day bereketi için evin saça��na k�rm�z� 

erkek ku�a�� as�l�r. Bunlarda yöre el sanatlar�n�n Nevruzda kullan�m� ile ilgili 

olgulard�r. K�rm�z� iplikler zenginlik ve bolluk için meyve a�açlar�na da 

ba�lan�r.” 

       “Nevruz'da önemli bir simge de tohum'dur. Bu nedenle tohumlu bir çok bitki 

ve bitki tohumu Nevruz'da yemek, tütsü vb. olarak kullan�l�r. Bunlardan üzerlik 

tarladan toplanarak nazara kar�� tütsü ve el sanatlar� ürünü olarak nazarl�k 

haline getirilerek evlere, dükkanlara korunma amac�yla as�l�rlar.” ( Onuk-

Akp�narl�, 2005) 

Bütün bu bilgiler yan yana getirildi�inde, tohumun Türk tarihinde çok eski zamandan beri ve 

çok yayg�n bir biçimde her iki mânâda da kullan�ld��� kan�tlanmaktad�r. 
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Bu tespitler dikkate al�nd���nda pek çok kaynakta Farsça tuxm sözcü�ünden al�nma olarak 

kaydedilen tohum sözcü�ünün; “Türk dilinde farkl� bir kökle ilgisi olabilir mi?” sorusunu 

sormadan geçemedik. 

 

Bilindi�i gibi, Türk dilinde dü�ün kelimesinin kökü “tü�” olarak ifade edilmi�tir. “Tü�” ise 

“dü�ümlemek” “ba�lamak” ve “dü�mek” anlamlar�na gelir (Gülensoy,1973; Atalay, 1999; 

IV 667 ). Kazak ve K�rg�zca’daki dü�ün �öleni, ziyafet anlam�ndaki “toy” kelimesi ile 

Çuva�ça’daki “tuy” kelimelerinin kökünü de “tüg” fiiline ba�lamak gerekir ( Atalay, 1999; II 

20-15 ). Dü�ün kelimesi Azerbaycan’da “toy-düyün”; Kazak, K�rg�z, Özbek, Türkmen ve 

Uygurca da “toy”; Ba�kurdistan ve Tataristan’da “tuy” kelimesi ile ifade edilir ( Ercilasun 

vd., 1992; 194 -195). Mu�, Ahlat, Bulan�k, Kars, Erci�, Urfa ve ayr�ca K�r�m’da dü�ün için 

“toy” kavram� kullan�l�r (Cafero�lu, 1942/ 282; 1951/ 280; Ülküsal, 1966; 91). Özbekler 

çe�itli törenlere toy, yani dü�ün ad�n� vermi�lerdir. Dede Korkut’ta da dü�ün yapmak, 

e�lenmek anlam�nda “toy etmek” kavram� kullan�lm��t�r ( Gökyay, 1973; 294). Artvin 

�av�at’ta ise “dü�ün beyi” anlam�nda “toy beyi” kullan�l�r ( TTS X; 3975).  

 

Dü�ün sözcü�ünün “tüg-” fiilinden “ – on” ekiyle isim yap�ld���na dair bilgi, Banguo�lu 

taraf�ndan da desteklenmektedir. Banguo�lu, -in adlar� ba�l��� alt�nda dü�ün sözcü�ünü de 

saymaktad�r ( Banguo�lu, 1995; 256 ) 

 

Dü�ün sözcü�ünün dü�ümlemek, ba�lamak fiilleriyle iki gencin hayatlar�n� birle�tirmek 

yönünden ilgisi vard�r. Hatta buna bayrak( <badaruk), tu�, kelimelerinin tarihî geli�imiyle 

köprü kurmak suretiyle, sevincin göstergesi olarak tüy, tu� as�lmas� ritüeli, günümüzdeki 

�ekliyle, dü�ünün ba�lad���n�n i�areti olarak bayrak kald�r�lmas� olay� ile ba��nt�l� anlam� da 

ilave edilebilir.  

 

Bu anlam ba�lar�n�n yan�nda dü�ün merasimlerinin i�levsel olarak e�-dost ile sevinci 

payla�mak, gelen konuklara ziyafet vermek, açlar� doyurmak, ç�plaklar� giydirmek... gibi 

tarihsel ve kültürel anlamlar�n�n varl��� da dikkate al�nd���nda tohum sözcü�ünün Türkçedeki 

doy-, toyg�z- todh�r-, fiilleriyle ilgisini de dü�ünmek gerekiyor. Zira dü�ünleri de içine alan 

sevinç payla��mlar�n�n Türkçe co�rafyas�ndaki ya�l� ve yayg�n ad� “toy” dur. “Toy” 

sözcü�ünün “doyurmak”, “yak�nlar�na ziyafet vermek”, “arkada�larla görü�mek” gibi 
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anlamlar� vard�r. Öyleyse, dü�ün, hem maddî, hem manevî besleni� merasimidir.( Alimbekov, 

2005) 

 

Özet olarak; sözlüklerde Farsça kaynakl� olarak kaydedilen tohum sözcü�ünün Türkçedeki 

eski ve yayg�n anlam ve kullan�mlar� dikkate al�nd���nda; hem tar/tar�g kelimeleriyle botanik 

mânâdaki neslin devam� anlam�, hem de do�- fiili ve türevleri ile ilgisi dü�ünülmeye de�erdir.  

tüg-üm/ dü�ün sözcükleriyle iki gencin hayatlar�n�n ba�lanmas� ve bu vesileyle yap�lan 

ziyafetler aç�s�ndan dü�ünülünce de anlam toy/ toyguz-/ todhur- türevleri silsilesiyle doy- 

fiilini bask�n anlam olarak ortaya ç�karmaktad�r. Bu sebeplerle biz, tohum kelimesinin ba�ka 

bir dilden al�nm�� olamayaca�� kanaatine sahibiz.  

 

Yapt���m�z yorumu, tohum ve tohumkavut sözcükleriyle ilgili olarak gördü�ümüz; to�: Tok/ 

to�aç: Francala, çörek/ to�al: Boynuzsuz / toxla: Toklu/ toy: Dü�ün/ toy- : Doy-./ toyla�-: 

Dü�ün e�lencesi yap-. ( Necipoviç, 1995; 416-417 ); to�lu: Bir ya��nda erkek koyun ( TTS; 

3814 ), to�daç, ( to�daca ): Kar�ndaki yavru, do�acak yavru. ( TTS; 3812 ), tosun: �ne�in 

erkek yavrusu. , to�urkan: Çok do�uran ( Yüz Ha. XVI, 50 ) ( TTS; 3813 )...sözcükleri ve bu 

sözcüklerin anlamlar� da desteklemektedir diye dü�ünüyoruz.    

 

3.3. Kavut/ �avut/ �av�t/ �aw�t/ �av�t/  Kelimesinin Sözlüklerdeki Anlamlar�: 

Kavut kelimesi, TS’te; is. “Kavrulmu� ve dövülmü� tah�l ununa �eker veya tatl� yemi� 

kat�larak yap�lan yiyecek” anlam�nda yer alm��t�r. ( TS; 1245 )/ (http://www.tdk.org.tr) 

 

DS’de ise, kavut ( �avut ): “Kavrulmu� hububat unu.” ( DS; 2363- 2365 ) anlamland�rmas� ile 

verilerek XIV. Yüzy�ldan itibaren kullan�lan örnekleri s�ralanm��t�r. Ayn� madde ba��ndaki 

örneklerde ise “kavut” kar��l��� olarak Arapça: es-seviyk, besise, lett, el-cezize, es-savîyk, 

ce�i� kelimeleri; Farsça olarak da: âbkâme, pist/ püst, kübîde kelimeleri zikredilmi�tir. Bu 

izahlardan ve örneklerden sonra verilen kavut eylemek, kavuz ( Çeç elenirken kalburda kalan 

kapç�kl� tane ) kelimeleri de kavut kelimesinin izah� bak�m�ndan önem arz etmektedir. Ayr�ca 

ayn� sözlükte Merzifon yöresinde kullan�lan; “gauz: Tah�l y�karken kalburda kalan taneler” ( 

DS; 1936 ), “gavut ( I ) [ gav�t -1,2; govruk, goyut ]:1-Kavrulmu� tah�l unu, 2- Ö�ütülmü� 

armut kurusu unu, 4- Bulgur elendikten sonra geriye kalan unlu k�s�m” ( DS ; 1942) 

anlamlar�yla yayg�n bir kullan�l��a sahip oldu�u belirtilen sözcükler de ele ald���m�z kavuttan 

farkl� bir anlam ta��maz. 
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Türkçenin elimizdeki en eski kaynak sözlü�ü niteli�ini ta��yan Ka�garl� Mahmut’un ünlü 

eseri DLT’de; “kagut= kavut, dar�dan yap�lan bir yemek.” anlamland�rmas� ve “Bk. kavut. 

Kr�.: Rad.- kav�t; �d. – kavut. ( I, 406-5; III, 163-2)” ( Atalay, 4. Cilt; 250-251 ); 

göndermesiyle verilmektedir. “Kavut” kelimesi ile ayn� yerde anlamlar� s�ralanan kaw, kavuz, 

kav�k/ kaw�k, kawrul-/ kagrul-, kagur-, kugur-, kuwur-, kawurmaç/ kogurmaç kelimeleri; 

kabuk, kavurma anlamlar� yönünden “kavut” kelimesi ile ilgilidir. 

 

Kelime tasnifini kendine özgü bir biçimde yaparak köken bilimi konusunda ba�vuru 

kaynaklar�ndan birini haz�rlayan Clauson’un kökenbilim sözlü�ünde kavut, Dis. ��D ba�l��� 

alt�nda �u aç�klamalarla yer almaktad�r:   

D ka:�ut Dev. N. fr. *ka:�-; survives only (? ) in SW Osm. kavut ‘roasted wheat 

ground to flour; a gruel made out of such flour’. See Doerfer III 1413. Xak. XI 

ka:�ut ‘a kind of food made of millet’ ( al duxn); the millet is boiled, dried, and 

crushed, and the flour from it is mixed with melted butter and sugar; it is a food 

for parturient women ( al naf�s, sic ) Ka�. I  406: kawut dialect form ( lu�a ) of  

ka:�u:t ( sic ) for the food of parturient mothers ( al-nif�s ); millet flour (saw	q ) 

is mixed with melted butter and sugar and eaten is mixed with melted butter and 

sugar III 163: XIV Muh. al-saw	q ka:wu:t Mel. 66, I ( Rif. 165 talka:n ) : K�p. 

XIV ka:wu:t ma’r
f wa huwa qibc�qi ‘a well-known K�p. word ‘�d. 73; al-q�wut 

qibc�qiya Bul. 8, 16: XV saw	q ( karuk, below the line ) kawut Tuh. I9a. 6: Osm. 

XIV ff. kavut ‘flour made from parched grain’; c.i.a.p., esp. in dicts. TTS I 435; II 

603; III 425; IV 485: XVIII kawut ( spelt ) in R
mi, ‘wheat and pulses made into 

flour and eaten’, in Ar. sawiq San. 279r.24.  ( Clauson, 1972; 610 ) 

 

Mükemmel Osmanl� Lûgati ( MOL ) (Ali Nazîmî- Faik Re�ad ), Osmanl�ca-Türkçe 

Ansiklopedik Lugat ( OTAL )( F. Devellio�lu ) gibi sözlüklerde kavut/kavt  kelimeleri yoktur. 

Genel a�dan yapt���m�z taramalarda (http://www.osmanlimedeniyeti.com/) adresinde 

buldu�umuz Osmanl�ca ( ! ) Sözlük’te;  KAVT ( c.: Akvât ) : Koyun sürüsü, KAVT: �htiyaç 

miktar� yemek vermek  anlamlar�na rastlad�k. Kavut kelimesini arama motorlar�na 

yazd���m�zda kar��m�za ç�kan anlamlardan biri de;  SEV�K ( C. Esvika- Sevik ): Kavut ad� 

verilen kavrulmu� un. Kavut sat�c�s�na “sevvâk” denir.” �eklindeydi.                       

( http://www.maxtr.com/icerik/osmanlica/s.html ). Burada kayna�� belirtilmememi� olan bu 

kelime, ayn� anlamda  Arapça’dan gelme oldu�u belirtilerek  Mükemmel Osmanl� Lugati’nde 

Sevîk ( sonu � ile ) Ar. Kavut dedikleri kavrulmu� un ki bedevî Araplar “zâd-i râh” derler. 
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�eklinde yer alm��.( Birinci vd.; 457 ) Devellio�lu’nda da ayn� yaz�l��la, sevik( a.i. )bot. kavut, 

kavrulmu� un  biçiminde anlamland�r�lm��t�r.( Devellio�lu, 1999; 946 ) 

 

Memleketimiz olan Hac�bekta�’ta bulgur, yarma gibi bu�day�n kaynat�lmas�yla elde edilen 

yiyecekler kurutulur, so�u(dibek)da dövülür, el de�irmenlerinde ö�ütülür daha sonra da 

savrularak temizlenirdi. Hac�bekta� ve çevresinde, ö�ütülmü� bulgurun savrulmas� i�lemi 

esnas�nda ortaya ç�kan kabuk k�s�mlar�na kavut denir ve söyleni�i de �awut �eklindedir. 

�awut, zar biçimindeki kabuk k�s�mdan olu�tu�u için yumu�akt�r. Biz, küçükken bu k�s�mlar� 

kuru üzümle, ceviz içiyle kar��t�rarak çerez gibi yerdik. Bayrak kald�r�lmas�n� takip eden gün, 

erkek evinden k�z evine götürülen süslenmi� ikraml�k hayvan�n yan�nda, o�lan evinden 

haz�rlanm�� bir tepsinin içinde bulunan çerezde de �awut bulunurdu. Bu âdetimiz de�i�ti�i 

gibi, bulgurun ve bu�day�n i�leni�i de de�i�ti. �imdi, bu�day Toprak Mahsulleri Ofisine 

do�rudan gidiyor, bulgur ve yarma ise haz�rlanm�� biçimde de�irmenden al�n�yor. Bu sebeple 

tõõm�aw�t da kalmad�, �awudu da göremez olduk. 

 “Kavut” kelimesi ile ilgili ara�t�rma yaparken Gürün ( Sv.) ilçemize ait sayfada da, anlat�m 

bozukluklar� içermekle birlikte, �u tan�m veriliyordu: “Kavurga, bu�day�n bir sac üzerinden 

ate�in üstünden kavrularak pi�irilmesiyle elde edilen ve yöremizin vazgeçilmez yiyeceklerinden 

birisidir. Kavut ise, bu yiyece�in yani kavurgan�n dövülerek veya ö�ütülerek pekmez veya �ekere veya 

�erbete kar��t�r�larak yenecek hale getirilmesi halidir.” ( Öz, 2005 ) 

Kelimeyle ilgili bir ba�ka sanal bilgiye de Rize ilinin tan�t�m sayfas�nda; “Tah�ldan arpa, çavdar, 

lava� (saç üzerinde yap�lan ekmek), m�s�r ekme�i, koloti ekme�i (m�s�rdan yap�lan ekmek), miroloto 

(sebzeli ekmek), pekmezli ekmek, tand�r ekme�i; ayr�ca kavut (arpa unu) yap�l�r.” �eklinde rastlad�k.   

( Mahmut, 2005 ) 

Erzurum’da k��l�k yiyecekler içinde say�lan kavut, humaku�u adl� genel a� sayfas�nda �öyle 

anlat�l�yor: “Uzun k�� gecelerinde bu�day veya çorbal�k den soba üzerinde kavrularak "Kavurga", 

bu�day ha�lanarak "Hedik" e�lencelik olarak yap�l�r. Kavurga f�nd�k içi, ceviz içi, çekirdeksiz üzüm 

ilavesiyle yenilir. Hedi�in içine ha�larken kuru elma, kuru armut konulur. Bunlar�n yan�nda 

kavurgan�n bulgur ta��ndan geçirilerek su ile ezilip üzerine tereya�� bal dökülerek "Kavut" ad�nda bir 

k�� yeme�i de vard�r.” (http://meminkabakus.sitemynet.com/yemekler.htm )  

Malatya ili, Hekimhan ilçesi ��dir köyüne ait sitede emekli ö�retmen �smail Gürbüz’den naklen �u 

bilgiler yer alm��: “Kavut, (Arpa kavrulup el tas�nda un haline getirilip, çorba yap�l�r. �çerisine 

ya� ve an�k ilave edilir. Bu yemek Oguzlardan kalma bir yemek türüdür.) 

(http://www.igdirkoyu.com/erzak.htm ) 
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Gümü�hane ili Köse ilçesine ba�l� Kabaktepe köyü (eski ad� �urut) sayfas�nda da kavuttan 

�öyle bahsediliyor: “Gavut çorbas�; Sacda k�zart�lan bu�day veya arpa ü�ütülerek un haline 

getirilir. Bu una gavut denir. Kaynat�lm�� suya kavut dökülür ve pi�irilir. Yenilece�i zaman 

tavada k�zd�r�lan tere ya��na �eker ilave edilerek servis yap�l�r.” 

(http://www.kabaktepe.freeservers.com ) 

Türk dünyas�n�n çe�itli bölgelerinde de “kavut”un bir Nevruz yiyece�i olarak yap�ld���n� biliyoruz. 

Örne�in :“K�rg�zlar, yeni y�l�n ilk gününe Nooruz ad�n� verirler ve o gün "Nooruz köcö" denilen özel 

bir yemek yerler. "Köcö", dar� yarmas� yahut bulgur konulmak suretiyle yap�lan bir nevi tirittir. "Auz 

köcö" denilen "kavut" da bu günün özel yemeklerindendir.” (http://www.kulturturizm.gov.tr ) 

Bu bulgu ve anlamlard�rmalardan ç�kard���m�z �udur: (http://www.osmanlimedeniyeti.com/) 

Adresinde buldu�umuz Osmanl�ca ( ! ) Sözlük’te bulunan ve Arapça kaynakl� oldu�u 

belirtilen;  “KAVT ( c.: Akvât ) : Koyun sürüsü, KAVT: �htiyaç miktar� yemek vermek”  

anlamlar�, bildirimize konu olan tohumkavut  ile k�smî bir anlam ilgisine sahiptir. Ancak bu 

k�smî ilgi, “kavut” kelimesinin Arapça’dan al�nm�� oldu�unu kan�tlamaz. “Kavut” kar��l��� 

olarak Arapça’da: es-seviyk, besise, lett, el-cezize, es-savîyk, ce�i� kelimeleri; Farsça’da: 

âbkâme, pist/ püst, kübîde kelimeleri ( DS; 2363- 2365 ) kullan�ld���na göre “kavut”un, bu 

dillerden geldi�ini iddia etmek mümkün de�ildir. Kavut; ister Rize’deki gibi arpa unu, ister 

DLT’deki �ekliyle; “kagut= kavut, dar�dan yap�lan bir yemek.”, ister Gürün’deki gibi 

“kavurgan�n dövülerek veya ö�ütülerek pekmez veya �ekere veya �erbete kar��t�r�larak yenecek hale 

getirilmesi halidir.” anlam�yla isterse DS’de verilen “gauz: Tah�l y�karken kalburda kalan 

taneler” ( DS; 1936 ), “gavut ( I ) [ gav�t -1,2; govruk, goyut ]:1-Kavrulmu� tah�l unu, 2- 

Ö�ütülmü� armut kurusu unu, 4- Bulgur elendikten sonra geriye kalan unlu k�s�m” ( DS ; 

1942) anlamlar�yla olsun, hububat türüyle ilgili bir yiyecek olarak tüm kaynaklar taraf�ndan tespit 

edilmektedir. M�s�r, bu�day, arpa, dar� gibi tah�llar�n yöredeki üretim ve tüketimine oranl� bir kullan�m 

yayg�nl���na sahip oldu�u anla��lan Kavut, hem tarihî olarak hem de ya�ayan türevleri bak�m�ndan 

Türkçe kabuk,, kavurga, kaw�z, kav�k, kav, kavur-, kelimeleriyle ilgili bir bask�n anlama sahiptir. 

Ayr�ca Doç. Dr. Necati Demir’in derli toplu izah�nda( Demir; 2005; 437- 441 )  oldu�u gibi 

Türkçede çok i�lek ve yayg�n kullan�lmamas�na ra�men +lAr, +Iz, +An d���nda ETü. 

döneminden beri kullan�lan bir çokluk ekimiz daha vard�r. +( I )t / + ( U )t �ekliyle çok eski 

zamanlardan beri bu ekin kullan�ld���n� örnekleriyle belirten Demir’in bu tespitini üzerinde 

çal��t���m�z kelimede de görmek  mümkündür diye dü�ünüyoruz. Kak/ kag/ kav: ‘Kabuk’ 
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anlam�nda oldu�una göre “kag+ut > kavut” izah� da mümkün görünüyor. Bize göre sözcü�ün 

“kavut” k�sm� da kav/ kab/ kabuk isimleri ve kavur- fiili ile alâkal�d�r.  

Sonuç olarak, de�i�ik söyleni�leriyle Türk dünyas�n�n pek çok yerinde bir dü�ün hediyesi 

olarak kültür geçmi�imizde yer alan tohumkavut için �unlar� söyleyebiliriz: 

1- Kültür de�i�melerinin bir yans�mas� olarak gelenek ve göreneklerimizde de 

de�i�melerin ya�and��� â�ikârd�r. Çe�itli etkenlerle meydana gelen bu de�i�melerin en 

yo�un olarak ya�and��� alanlardan birisi de gelenek, görenek, âdet ve ananelerin yer 

ald��� toplumsal ya�ama alan�d�r. Özellikle dü�ünlerimizdeki de�i�meler, baz� 

geleneklerimizin anlamlar�n�n unutulmas�n� da beraberinde getirmi�tir.  

2- Dü�ünlerimiz, söz konusu de�i�imlerin gözle görülür örneklerindendir. Dü�ünler, süre 

olarak de�i�mi�tir, biçim olarak de�i�mi�tir, içerik olarak de�i�mi�tir. Bütün bu 

de�i�im seyrine kar��n gene de geleneklerimizi en fazla ya�atabildi�imiz alan�n 

dü�ünlerimiz oldu�unu söylemek çeli�ki olu�turmaz. Dü�ün denince, dün oldu�u gibi 

bugün de hediye akla gelmektedir. Hediyele�mek, sevgiyi yayg�nla�t�rmada ve 

toplumsal dayan��may� kuvvetlendirmede önemli rol oynayan bir davran�� biçimidir. 

Hediyele�menin Türk-�slam hayat anlay���nda hem millî bir gelenek, hem dinî bir 

vecibe hem de sosyal bir görev gibi alg�lanmas�, hediyelerin çe�itlenmesini sa�lam�� 

ve zengin bir hediye kültürü ortaya ç�karm��t�r. Dü�ün hediyelerinin her çe�idinin ayr� 

bir anlam derinli�i ve i�levi vard�r. Bunlar�n sadece basit birer geleneksel simge olarak 

görülmesi do�ru de�ildir.  

3- “Tohumkavut” birle�i�ini Türk dünyas�ndaki anlamlar�yla birlikte 

de�erlendirdi�imizde, bu hediyenin k�z taraf�na dü�ün münasebetiyle gelen konuklar� 

doyurmaya yönelik bir hediye oldu�u ortaya ç�kmaktad�r. Tohumkavut, sözcü�ünü 

olu�turan kelimelerden tohum sözcü�ünün, k�smen “neslin devam�” dile�ini içeren 

simgesel anlam�n�n yan�nda, bask�n anlam olarak toy, toyluk, toy-, toyguz-, 

kelimelerinin anlamlar�n� ta��d���n� dü�ünüyoruz. Birle�i�in ikinci k�sm�nda bulunan 

kavut sözcü�ünün de Türkçe kavur-, kabuk kelimeleriyle ilgili oldu�u ortaya 

ç�kmaktad�r. Kavutun kullan�m yayg�nl���na bakarak “kavrulan, kaynat�lan 

hububatlarla ilgili bir yiyecek” anlam�nda oldu�unu tespit etmek mümkündür. 

Birle�i�in her iki sözcü�ündeki bask�n anlamlar birle�tirildi�inde, kelimenin bütünüyle 

toy gelene�imizle ilgisi peki�mekte ve hediyenin ad� olan “tohumkavut”, toy 

vesilesiyle gelen konuklara sunulan bir yiyecek olarak doy- fiiliyle anlam bütünlü�ü 
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kazanmaktad�r. DLT’de tohum kelimesinin kullan�lmam�� olmas�na kar��l�k; 

“bo�azlanacak, kesilecek hayvan” mânâs�yla tokum kelimesinin varl��� da ( Atalay, 

1999; agy.) sesbilimi aç�s�ndan aç�k bir / k / > / h / s�z�c�la�mas� örne�i olarak 

tespitimizi desteklemektedir. Üzerinde durdu�umuz kelimede görülen s�z�c�la�ma 

örnekleri kavram�n geçti�i yörelerde yayg�n olarak vard�r. Örne�in: �avut > �avut, 

kalk- > �a«-, �o�-  >�o�-, �or�u > �or«u, �ul > �ul, a�- > a«-,ç��- > ç�«-, ba�- > 

ba«-, yata�  > yata«, a��l > a«�l, so�u > so«u... 

4-  Söz konusu etti�imiz “tohumkavut” hediyemizdeki “tohum” sözcü�ünün tam kar��l��� 

da DLT’de oldu�u gibi k�z evine gelen konuklara ikram için götürülen( bo�azlanacak, 

kesilecek ) hayvan anlam�yla örtü�mektedir. Tohumkavutun hediye olarak “tohum” 

sözcü�ündeki “neslin devam� dile�i” anlam�, ikincil bir anlam olarak görünmekte 

fakat, hediyenin dü�ünde verilen bir hediye olmas� hasebiyle de kelimenin kazand��� 

anlam� kuvvetlendirir mahiyette görünmektedir. 

5- Tohumkavut, tõõm�aw�t, tongavat, tohumdavar�...gibi de�i�ik biçimlerde Türkiyenin 

de�i�ik yerlerinde k�smen varl���n� devam ettiren bu dü�ün hediyemiz, de�i�en ve 

zamanla ortadan kalkan pek çok gelene�imiz gibi, kaybolmaya yüz tutmaktad�r. 

Önemli bir sevinç payla��m� töreni olan toy, dü�ün günlerimiz; e�-dost, akraba - h�s�m, 

fakir - fukara, garip - guraban�n doyuruldu�u, dayan��ma ve yard�mla�man�n 

olabildi�ince hayat buldu�u günler olmaktan ç�km��; amaç, muhteva ve biçim 

de�i�tirmi� vaziyettedir. Üretim ve tüketim  biçimlerinin de�i�mesine sebep olan 

kentlile�me ve sanayile�me süreciyle atba�� gelen bireyselle�me ise, kaç�n�lmaz olarak 

birliktelikleri a��nd�rm��t�r. Bu a��nman�n de�i�ik boyutlardaki örneklerini sosyal, 

kültürel ve ekonomik ya�ant�m�z�n hemen hemen her alan�nda görmek mümkündür. 

Bireyin özgürle�mesi, bireysel ki�ili�in olgunla�mas�, ba��ms�z dü�ünme gücünün 

geli�mesi... gibi bireye sa�lad��� pek çok getirisi bir ç�rp�da s�ralanabilecek olan bu 

süreçte insan, içinde ya�ad��� toplumun binlerce y�ll�k toplumsalla�ma sürecinde 

kazand��� çok say�da güzelli�i ve ortak de�eri kaybetti�inin, ve de bir daha 

kazanamayaca��n�n, fark�nda olamam��t�r. Bireyselle�ti�i kadar bencil ve yaln�z, 

özgürle�ti�i kadar toplumsall�ktan uzak ve de�er tan�maz bir neo-liberal insan tipi 

olu�maya ve yayg�nla�maya ba�lam��t�r. Her �eye ra�men bireyler aras�ndaki sevginin 

ve ünsiyetin kuvvetlenmesine önemli katk�s� olan hediyele�me, yard�mla�ma gibi 

toplumsal davran�� biçimlerimizin gelenekselle�mi� olmas�, bu neo-liberal insan 

tipinin yayg�nla�mas�na kar��, önemli direnç noktalar�ndan birini olu�turmaktad�r.  
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KISALTMALAR: 

ATS: Altayca-Türkçe Sözlük  

DS: Derleme Sözlü�ü 

Dz.: Denizli 

Esk. : Eski�ehir 

Ezc. : Erzincan 

Gaz.: Gazi Antep 

�ç. : �çel 

OTAL : Osmanl�ca-Türkçe Ansiklopedik Lugat 

MOL : Mükemmel Osmanl� Lûgati  

Mr.: Mara� 

Sv.: Sivas 

TDES : Türk Dilinin Etimolojik Sözlü�ü  

TS: Türkçe Sözlük 

TTS: Tan�klar�yla Tarama Sözlü�ü 
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