
A.Ü. Türkiyat Ara�t�rmalar� Enstitüsü Dergisi  Say� 39, Erzurum 2009
Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Say�s�

����������������
�

 
 

CEYHUN’DAN CEYHAN’A EVLENME �LE �LG�L� BAZI 
KAVRAMLAR (KALIN, SAÇI, OKUNTU, A�ERME, TOY) ÜZER�NE 

From Ceyhun To Ceyhan: Comman Traditional Practices On Marrigament 

Dr. Ali Berat ALPTEK�N* 
 

ÖZ 
Bu makalemizde geçi� dönemleri olarak tan�mlayabilece�imiz, do�um, 

evlenme ve ölüm âdetlerinden sadece evlilikle ilgili be� kavram (Kal�n, 
Saç�, Okuntu, A�erme, Toy) üzerinde durulacakt�r. 

Bu kavramlar ilk yaz�l� metnimiz olan Orun An�tlar�’ndan, ilk �slamî 
eserlere, oradan günümüze kadar yüzy�llar boyunca sözlü kaynaklarda 
varl���n� devam ettirmi�tir.  

Makalemizde bu kavramlardan hareketle Türkiye ve Türk dünyas�ndaki 
kültür birli�i mukayeseli bir �ekilde ele al�nacakt�r.  

Anahtar Sözcükeler: Kal�n, Saç�, Okuntu, A�erme, Toy, Türk Dünyas�, 
Kültür. 

 
ABSTRACT 

We will examine five major factors such as ‘kal�n’, ‘saç�’, ‘okuntu’, 
‘a�erme’, ‘toy’ traditional wedding seramonies besides birth, marriagement 
and death in our article. 

These traditional term have continued their vitality beggining from 
Orhun Runics, then in Islamic Era and reached to our time. 

The cultural unity between Turkey and the Turks around the world 
would be evaluated in our article by these traditional folk values. 

Keywords: ‘Kal�n’, ‘Saç�’, ‘okuntu’, to long for unusulal food, 
Wedding, Turks Around the World, Turkish Culture 

 
Halk�n gelene�e ba�l� maddî ve manevî kültürünü kendine özgü 
metotlarla derleyen, ara�t�ran, s�n�fland�ran, çözümleyen ve halk 
kültürü üzerinde de�erlendirmeler yapan bilime (Tan 2000: 5) 

halkbilimi denir. Halkbilimi,  ürününün sözlü olmas�, nesilden nesile aktar�lmas� 
ve anonim olmas� gibi temel özellikleriyle di�er bilim dallar�ndan kolayl�kla ay�rt 
edilebilir. 

“
�lk yaz�l� metnimiz Orhun An�tlar�’ndan bu yana kültürel ö�elerimizi 

gözümüzün önünde canland�rd���m�zda folklor ve yukar�daki özelliklerini daha 
iyi anlayabiliyoruz.  

                                                 
* Selçuk Üniversitesi E�itim Fak. Türkçe E�itimi Böl. Ö�rt. Üyesi. 
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�lk derlemecimiz diyebilece�imiz Ka�garl� Mahmut’tan günümüze 
devaml�l�k gösteren baz� kavramlar bugün de Türk dünyas� dedi�imiz co�rafyada 
ya�amaktad�r. 

Bu kavramlar içerisinde ilk s�ray� kal�n(m) almaktad�r. Tarihi seyri 
içerisinde Hunlarda,   [arac�larla, zemin haz�rlan�yor ve ondan sonra da on 
binlerce at ve s���r kal�n olarak gönderiliyordu] (Ögel 1982: 394)  ve 
Göktürklerde  [Bilge Ka�an k�z�n� Türge� ka�an�na veriyor ve buna kar��l�k 
olarak büyük törün oluyordu. Çin imparatoru da törün veya kal�n gelmeden, k�z 
vermiyordu] (Ögel 1982: 394) gördü�ümüz kal�n gelene�i �slamiyet’le birlikte 
ceyiz, a��rl�k ve mihrle kar��m��t�r. Son y�llarda Türkiye Türkçesinde kal�n(m) 
yerine ba�l�k paras� kavram� da kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Ancak bugün 
Addiyatik’ten Çin Seddine kadar olan bütün co�rafyada kelime daha çok 
kal�n(m) olarak ifade edilmektedir (Ko�ay 1944: X-XI). Divanü Lûgat-it 
Türk’te, “Öncül mihir olarak kad�na verilen çeyiz” (Atalay IV 1999: 255) 
�eklinde tan�mlanan kelime bugün Türkiye’mizin daha çok Güney ve Do�u 
Anadolu a��zlar�nda kar��m�za ç�kmaktad�r. Kavram, Divanü Lûgat-it Türk’te,  
bir atasözü ve dörtlükte de geçmektedir: 

Qal�ng berse q�z al�r, kerek bolsa q�z al�r: (Bir adam) ba�l�k paras� 
verirse gelini bakire bulacakt�r, e�er çok istedi�i bir �eyi ar�yorsa onu oldukça 
pahal�ya alacakt�r. 

***: 
(Damat kay�nbabas�na sesleniyor) 
Berdim sanga kal�ng: Sana ba�l�k paras�n� verdim 
Amd� mun� al�ng: �imdi bunu al�n 

Emgek menig biling: (Ve) bunu  [bu zenginli�i biriktirmenin] bana ne 
büyük s�k�nt�lara ve çabaya mal oldu�unu bilin. 

U�rar tüngür bargal�: (Kay�nbaba) dünür gitmek üzere  (der) (Erdi-
Yurteser 2005: 393; Atalay 1999 III: 371-372).  

Türk tarihinin ve kültürünün büyük ara�t�r�c�s� Bahaeddin Ögel kal�n�n 
bir tören oldu�unu �u cümlelerle anlat�r: 

“Kal�n ve dolay�s�yla söz kesimi, bir çe�it devlet törenini and�ran 
merasimdi. Örnek olarak Radloff’un tespit etti�i kal�n anla�mas�ndan sonra 
yap�lan bir tören, bu konuda bize aç�k bir fikir verebilir. Kal�n anla�mas�ndan 
sonra, k�z ve o�lan aileleri ile ona ba�l� topluluklar hep birlikte ata binerler, at 
üzerinde kar��la��rlar ve böylece söz kesimi at üzerinde yap�l�rd�. Biliyoruz ki 
Türklerde, sulh anla�malar�, sava� kurultay� ile sava�ta elçi kabulleri at üzerinde 
olurdu.” (Ögel 1982: 396). 
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Hiç �üphesiz edebî metinlerin içerisinde ilk s�ray� destan alacakt�r. 

Bilindi�i gibi Uygur Türklerinin kutu (saadet, bereket) Hatun Da��’n�n üzerinde 
bulunan bir kayad�r. Çinliler bu kayan�n Uygurlar�n kutu oldu�unu çok iyi 
bildikleri için ta�� elde etmek amac�yla çok çal���rlar fakat ba�aramazlar. 
Dü�ünürler ta��n�rlar ve sonunda Uygur ka�an�na kutlu kayan�n kar��l���nda 
k�zlar�n� vermeyi teklif ederler. ��te bu al��veri�ten sonra ülkede büyük bir k�tl�k 
ba�lar ve “Göç! Göç!” nidalar� i�itilmeye ba�lan�r. Bunun üzerine Uygur Türkleri 
göçerler ve Be� Bal�k ad� verilen yere gelince ses kesilir ve oray� yeni yurtlar� 
kabul ederler. Galiba burada küçük bir ta� parças� can�m haydi verelim ne olacak 
denilmesinin cezas�n� yurtlar�n� terk ederek öderler. Bu destan�n içerisinde kal�n 
kelimesi geçmemektedir. Fakat bildi�imiz bir gerçek vard�r ki o da kutlu kayaya 
(ta�a) kar��l�k k�z�n al�nmas�d�r. Kanaatimizce bu da ilk resmî kal�n olarak 
de�erlendirilmelidir.  

Tarih içerisinde Türklerin hayat tarz�na göre farkl�l�klar gösteren kal�n 
(ba�l�k paras�) ba�lang�ç itibariyle göçebeye göredir. Göçebe hayatta istenen de 
elbette bir göçerin elinde bulunan koyun, keçi, köpek deve, at cinsinden 
hayvanlar ve onlar�n ürünleri olacakt�r. 

Fuad Köprülü’nün derslerinde, “Türk edebiyat�n� terazinin bir kefesine, 
Dede Korkut’u bir kefesine koysak Dede Korkut daha a��r basar” dedi�i 
destanda Kampüre’nin O�lu Bams� Beyrek Boyu’nda Deli Karçar, k�z karde�i 
Banu Çiçek’i vermesi kar��l���nda: 

a) Bin bu�ra getürün kim maya görmemi� ola, 
b) Bin dah� ayg�r getürün kim hiç k�sra�a a�mam�� ola, 
c) Bin dah� koyun görmemi� koç getürün, 
ç) Bin de kuyruksuz kulaksuz köpek getürün 
d) Bin dah� püre getürün mana didi (Ergin 1994: 126-127). 

Folklor ara�t�r�c�lar� “evlilik” kavram�n� “do�um” ve “ölüm”le birlikte 
ele al�rlar; bu devrelere ise “geçi� dönemleri” demektedirler. Elbette her insan 
gibi destan kahramanlar� da “do�um”, “evlenme” ve “ölüm” devresini ya�ar. 
Ola�anüstü bir �ekilde dünyaya gelen destan kahraman�,  (normalden daha uzun 
sürede do�ma, elinde kan p�ht�s� veya kül ile dünyaya gelme, vücut yap�s�n�n 
normal insandan farkl� dolmas�, vb.) çocukluk döneminde kimli�ini ispat etmeye 
ba�lar. K�sacas� o bu devrede kahramanl�k gösterir. Yani,  alp tipinin ilk örne�i 
olarak kar��m�za ç�kmaya ba�lar. Zaten kahramanl�k göstermeyen çocu�a ad da 
verilmez.  

�imdi de destan gelene�inde önemli bir yere sahip olan K�rg�zlar�n 
Manas Destan�’ndaki Kan�key-Manas ve Almambet-Aruke aras�ndaki evlenme 
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konusunda kar��m�za ç�kan kal�nla ilgili k�sm� özetleyerek vermek istiyoruz. 
Böylece do�u ve bat� Türkleri aras�ndaki evlilikle ilgili benzerlikleri daha kolay 
mukayese etme imkân�na sahip olaca��z. 

Yine 9-11. yüzy�llarda te�ekkül etti�ini bildi�imiz ve Müslüman olan 
K�rg�zlarla Müslüman olmayan Kalm�klar�n mücadelesi �eklinde 
özetleyebilece�imiz, dünyan�n en büyük metni Manas destan�nda da ba�l�k 
paras�n�n önemli bir yeri vard�r. K�rg�z gelene�ine göre kal�n verilmeden al�nan 
geline iyi gözle bak�lmamaktad�r. 

“Manas Destan�’n�n en önemli konusu hiç �üphesiz Manas’�n Kan�key’le 
evlenmesidir. Destanda evlenme konusu çok basit bir �ekilde ba�l�yor.  
Temirhan’�n çok güzel bir k�z� oldu�unu duyan Manas ve yi�itleri, Manas’�n 
babas� Yakup Han’a teklif götürüyorlar. Destandaki K�rg�z geleneklerine göre, 
k�z� o�lana babas� aramaktad�r. Yakup Han uzun bir yolculuktan sonra 
Kan�key’in oldu�u mekâna gelerek ona dünür oluyor. Bu görü�menin sonunda 
her iki taraf da  (k�z ve o�lan taraf�)  �artlar�n� söylüyorlar.  

“Jak�p Han  k�z izdep, el  eldi aralap jürgende dalada  taz  koy���a 
kezdesedi. Koy��: 

“Manas’ka  ten tüsetin Temirhan k�z�  Kan�key.” deydi. 
Jak�p, Temirhan’a gelip: 
“Tilin adam bilmegen K�tay’dan bir k�z tapmad�m, ketpenin tal�a 

sapta�an esegin ar��maktay �an, sarttan bir sulu tappad�m. Kalmaktan, 
K�z�lbas’tan, K�rg�z’dan, Ündi’den, Te�jik’ten Kazak’tan  suluw tappad�m. 
Tekkana sa�an kelip toktad�m.” deydi. 

Destana göre Manas’�n dört han�m ald���ndan bahsedilmektedir. Bunlar: 
Kay�pt�n k�z�: Kara Börik 
Türiktin k�z�: Ak�lay 
Atal�k k�z�: Akdevlet 
Temirhan k�z�: Kan�key. (Manas 1961). 

Destana göre evlenme konusu çok ciddîdir. Manas, Kan�key’den önce 
sava� sonucunda iki k�zla evlenmi�tir. Fakat bu k�zlar�n hiçbirisini Almambet, 
Manas’a lây�k görmemi�tir. Yine destandaki geleneklere göre gerçek han�m kal�n 
verilerek al�nand�r. 

Kan�key, Manas’a verildikten sonra Yakup Han memleketine döner. 
Yine gelenek gere�i Kan�key’in memleketine gidilmesi gerekti�inde, hediyeler 
al�narak Temir Han’�n huzuruna ç�k�l�r. Temir Han, Yakup Han ve ekibini büyük 
bir törenle kar��lar. Sonra evde, Kan�key ve Manas aras�nda �iddetli tart��ma 
oluyor. Bu tart��man�n sebebi ise Manas’�n Kan�key’in evine izinsiz girmesidir. 
Manas eve girerken kendisine engel olmak isteyenleri dövüyor, ayr�ca 
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Kan�key’in arkada�lar�yla da çok kaba konu�uyor. Ni�anl�s�n�n bu tavr�n� gören 
Kan�key, ona çok k�z�yor ve so�uk davran�yor. Hatta onun kabal���na k�zan 
Kan�key, Manas’� b�çakla yaral�yor. K�z ve Manas aras�ndaki tart��ma, 
Kan�key’in annesi taraf�ndan duyulunca her iki taraf sakinle�tiriliyor. Fakat çok 
geçmeden bunlar�n aras�nda tekrar tart��ma ç�k�yor. Hatta ayn� konudaki tart��ma 
evlilikten sonra da devam ediyor. 
 Kan�key evlendi�i gece Manas’�n yan�na gelmiyor. Manas onu sabaha 
kadar beklemesine ra�men Kan�key te�rif etmiyor. Böylece de Kan�key 
intikam�n� alm�� oluyor. Asl�nda Kan�key’in naz etmesinin sebebi,  Manas’�n 
sabr�n� denemesiyle aç�klanabilir.  

Bu hareketlerden Almambet ve e�i ho�lanmamaktad�r. Kan�key’in en 
yak�n arkada�lar�ndan olan Aruke, Almambet’i Kalmuk diye be�enmez. Çünkü 
Aruke yurdu ve halk� olan bir k�zla evlenmek istemektedir. O, ayr�ca bir 
sihirbazd�r. O, Almambet’i görünce k�yafet de�i�tirerek kapkara bir k�z olur. Çok 
geçmeden Kan�key, Aruke’nin özelliklerini Almambet’e anlat�r. Almambet bu 
peri k�z�yla evlenmek ister. Yine bahad�rl�k gelene�ine göre sava��l�r. Sonunda 
da Aruke ile Almambet evlenir.”( Manas destan�yla ilgili k�s�m, Manas, 1961, 
adl� eserin 1-26 sayfalar�ndan özetlenerek al�nm��t�r �lgili k�s�m Muhtar Avezov 
taraf�ndan kaleme al�nm��t�r.) 

2700 bin kilometre kare yüzölçümüne sahip olan Kazakistan’�n uçsuz 
bucaks�z bozk�rlar�nda baharla birlikte da� yamaçlar�nda on binlerce y�lk�, 
koyun, deve, keçiyi görebilirsiniz. Bak�n�z Kazak Gelenek Görenekleri ile �nanç 
Pratikleri adl� eserde “kede” bahsi anlat�l�rken: 

“At ölse de kede ölmeydi (At ölse bile kede ölmez)”, “kal�ns�z k�z bolsa 
da, kedesiz küvey bolmayd� (kal�ns�z k�z olur ama, kedesiz güvey olmaz)” 
denilerek kal�n�n zorunlu olmad���ndan söz edilmektedir. Ancak ayn� eserin 
ba�ka bir bölümünde “kal�n mal�n�n tamam�n� ödemeyen delikanl�ya k�z�n 
verilmeyece�inden söz edilmektedir” (Köse 2000: 60). T�pk� Dede Korkut 
Hikâyeleri’nde oldu�u gibi burada da mal cinsinden al��veri�in yap�ld��� küçük 
bir dikkatle görülebilir. 

Kazak Türklerinde kal�n, “Hâli vakti yerinde olanlar için 100-150 küçük 
ba�; orta hâlliler için 75-100 ba�; fakirler için 20-40 ba�; çok fakir olanlar için 
10 ba�t�r” (Köse 2000: 60). 

Prof. Dr. Re�at Genç, “XI. Yüzy�lda Türklerde Evlenme” adl� 
makalesinde ba�l�k, kal�m ve çeyizin Türk evlenme töresinde varl���ndan söz 
etmektedir (Genç 1990: 19-21; Makas-Kalafat (?): 83). 
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Karaçay-Balkar Türklerinde ba�l�k paras� yerine silah, e�ya ve topra��n 
verildi�i de görülmektedir (Makas-Kalafat (?): 83). 

“Ayn� Türk boyunda k�z için verilen kal�m� kendisi için harcayan aile çok 
ay�plan�r.” (Makas-Kalafat, (?): 82). 

Mamu�a’da da damad�n babas� k�z taraf�na bir miktar para verir. Bu 
paran�n verilmesinin sebebi k�z�n dü�üne daha iyi haz�rlanabilmesi içindir 
(Morina 1982: 365). 

Ünlü Torkolog “Radloff zaman zaman kal�n� “evlenip evden ç�kan 
o�ulun bir pay� olarak görür” (Sibirya’dan I: 322; Ögel 1982:393) fakat bu bir 
kal�n de�il, bir encidir (Ögel 1982: 393). 

�imdi de, Türkiye Türk Dü�ünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme ( Ankara 
1944) adl� bir kitap haz�rlayan Hâmit Zübeyr Ko�ay’dan baz� al�nt�lar yapmak 
istiyoruz. 

“Bolu’da kal�n iki taraf anla�t�ktan sonra k�lavuz kad�n “art�k çevreyi 
veriniz” der ve çevreyi al�nca memnun ve müftehir erkek evine döner” (Ko�ay 
1944: 15). 

“Elaz��’da kal�n demek ba�l�k ve a��rl�k, k�za laz�m olan e�ya demektir” 
(Ko�ay 1944: 104). 

“Erzurum’da, erkek taraf� k�z taraf�na giderek söz kesimi yaparlar. Söz 
kesiminde ba�l�k miktar� kararla�t�r�l�r, ayr�ca bu muhitte He deme tabir edilen 
ve yine söz kesimi s�ras�nda k�z taraf�n�n k�z�m� veririm demesi için bir miktar 
paran�n verilmesi kararla�t�r�l�r” (Ko�ay 1944: 21). 

“Kerkük’te dönür tabiri yoktur. Ona dilekçilik denir. Kal�na da bu 
muhitte yol derler” (Ko�ay 1944: 22). 

“�skan Türklerinde dünürcülerin kad�nlar� alt�n takar, erkekler kal�n 
verir” (Ko�ay 1944: 32). 

“Malatya’da kal�n, buna baz� yerlerde ba�l�k dahi derler ki o�lan 
taraf�n�n kudreti maliye ve �erefleriyle mütenasip olarak k�z�n baba veya velisine 
verilen parad�r” (Ko�ay 1944: 44). 

“Ni�de’de erkek taraf�ndan ne kadar ba�l�k veyahut kolluk nam�yle ipekli 
kuma� vesaire verilece�i sorulur. Pazarl�k ba�lar” (Ko�ay 1944: 47). 

“Trabzon muhitinin hulliyat� meyan�nda bir de tepelik denilen gazi 
alt�nlar�ndan yap�lan bir nevi ba�l�k vard�r ki arkadan sarkan örülmü� saçlara 
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tak�lmak üzere �akaklar� ne kadar ziyade olursa o kadar makbuldür.” (Ko�ay 
1944: 54). 

“Ya��basan köyünde k�z�n babas� 20-30-50 lira para, 15 lira ile bir at 
kal�n isterim der.” (Ko�ay 1944: 55). 

“Kayseri’de Cuma gün Ahmet a�a ahbaplar�na okuyucu gönderir. 
Okuyucu �u �eyleri söyler: Ahmet a�an�n selam� var yar�n kal�n duas�na 
buyurun” (Ko�ay 1944: 64). 

 “Ömerhanl� köyünde ba�l�k vard�r” (Makas-Kalafat, (?): 82). 

“Rize dolaylar�nda ba�l�k paras�na yegi denir”  (Kazmaz 1992: 182). 

Üzerinde duraca��m�z ikinci konu saç�d�r. Çok eski bir Türk gelene�i 
olan saç� Divânü Lugâti’t-Türk’te, “Ol manga yarmaq saçturd�: O, benim 
üzerime para saçt�” (Erdi-Yurteser, 2005:462) �eklinde, Kutadgu Bilig’de de saç-
: Saçmak, da��tmak olarak kar��m�za ç�kmaktad�r.  Terim, Kazak Türkçesinde 
“�a�uv” olarak bilinmekte olup Anadolu Türklerinin ula�makta zorluk çekece�i 
bilgiyi meslekta��m�z Prof. Dr.  Nerin Köse’den vermek istiyoruz: 

“Han�mdar kan��ay�mga kelgen cerden, �a�uvga kurt orn�na dilde �a�t� 
(Han�mlar Kan��ay�m’a geldikleri yerden “saç�” olarak “kurt” yerine  “dilde” 
saçt�lar)” Navr�zbay-Kan��ay�m Dastan�’ndan... 

�a�uv sevinci belirtmek için yap�lacak çok güzel ve görkemli bir âdettir. 
Gelin indi�inde, önemli günlerde, uzun bir yoldan gelen oldu�unda, dünür 
geldi�inde yahut da ba�ka türden sevinçli durumlarda kad�nlar “kurt” 
�ekerleme, gümü� “tenge”den de saç� saçarlar. Toya gelenler saç�lan 
“�a�uv”dan toplad�klar�n� al�rlar, u�runa inanarak çocuklar�na götürüp verirler. 

“�a�uv”u sadece kad�nlar saçarlar. (Köse 2001: 168). 

Karaçay-Balkar Türklerinde bebek do�du�unda babas�na müjdeleyenler 
baban�n kalpa��n� kaç�r�rlar, ödülünü ald�ktan sonra da kalpa�� verirler. Bu 
gelenek yayg�n olmamakla beraber do�u Anadolu Bölgesi’nde da vard�r. (Makas-
Kalafat, (?): 65). 

“Ömerhanl� K�rmanç Türk köyünde damat ve gelinin ba��na bu�day, 
arpa, bozuk para serpilir. Bununla ailenin çok çocuklu olmas� dilenir.” (Makas-
Kalafat, (?): 81). 

“Türk ve Makedon dü�ünlerinde gelinin üzerine bu�day, arpa, leblebi, 
bonbon, demir para ile birlikte di�er çerezin saç�lmas�” (Kal�ncan�n, 1992: 174). 
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Saç�y� aç�klarken kurbanlar üzerinde de durmam�z gerekmektedir. Buna 
göre kurban kanl� ve kans�z olmak üzere ikiye ayr�l�r. Bugün Adriyatik’ten Çin 
Seddi’ne kadar her yerde bilinen kanl� ve kans�z kurban kesme âdeti çok eski bir 
Türk gelene�idir. Ba�lang�çta “ak boz at�n” kurban edilmesi �eklindeki kanl� 
kurbanlar zamanla koyun, keçi, deve gibi hayvanlar�n kesimine dönü�mü�tür. 
Kans�z kurbanlar ise insan hayat�n�n her safhas�nda görülür. Yukar�da Kazak 
Türkçesinden verdi�imiz aktarmada da görüldü�ü gibi do�um, evlenme ve 
ölümde kar��la�t���m�z bu törenlerdeki as�l amaç bir �eyin saç�lmas� (dar�, m�s�r, 
para, �eker, vb.); bir �eyin yap��t�r�lmas� (ta�, mum, vb.); bir �eyin dökülmesi 
(kan, süt, su); bir �eyin sürülmesi (süt, kan, vb.)dir.  �ster saç�ls�n, ister dökülsün, 
isterse sürülsün hepsinin ortak hedefi arzu ve iste�in yerine gelmesi içindir. 
Evlenmede gelinin üzerine saç�lan t�pk� kal�nda oldu�u gibi, göçebe kültüründe 
süt ve süt ürünleridir. Ekinci kültüründe süt ürünlerinin yerini tar�m ürünleri 
alm��t�r. Yerle�ik kültüre geçilmesiyle birlikte yukar�daki ürünlerin yerini, para, 
vb. leri alm��t�r.  

Bugün Türkiye’mizin her yöresinde oldu�u gibi Ceyhan ilçemizde de  
“dar�s� ba��na” deyimi bilinmekte ve sözlü kültürümüzde ya�amaktad�r. 
Ceyhan’da, Diyarbak�r’da, Bakü’de, K�rcaali’de, Kerkük’te, Almat�da, 
A�kabat’ta, Bi�kek’te, Ta�kentte, Urimçi’de ve Ankara’da kar��la�t���m�z bu 
gelene�in kökeni �slamiyet öncesindeki kaml�k geleneklerine kadar gitmektedir. 

Konumuzu Erzurum’dan bir örnekle bitirelim: 

“Gelin hamam� yap�lmadan bir hafta öncesinden ba�layarak gelinin 
çeyizi yay�l�r. Kom�ular, tan�d�klar, hem çeyizi görmeye hem de saç� 
(hediye)lar�n� vermeye giderler. Bu süre içerisinde saç� götürmeyenler hamam 
evine giderken götürürler.” (Köksal 1992:190). 

Konuyla ilgili bir ba�ka kavram okuntudur. Dîvânü Lûgati’t -Türk’te “Ol 
meni oq�d�: O, beni ça��rd�” �eklinde kar��la�t���m�z bu kavram, Kutadgu 
Bilig’de, “ok�c�: davetçi; ok�kç�, ok�tç�: davetçi”gibi anlamlar� içermekte olup 
davet etme, payla�t�rma gibi anlamlar� bünyesinde ta��maktad�r. Günümüzde bu 
anlamlar içerisinde kar��la�t���m�z payla�t�rma unutulmu�tur. Ancak ok atarak 
evlenme ba�ta Dede Korkut Hikâyeleri’nde olmak üzere, pek çok metinde evlilik 
�art� olarak bilinmektedir. Bu arada gelin ota��n�n dikilece�i yerin 
belirlenmesinde de ok atma i�leminin yap�ld���n� hat�rlatmak isteriz. Anadolu’da 
davet etmek anlam�na gelen “okuntu” kavram�n�n da ok atma ile münasebeti 
oldu�unu biliyoruz. Okunmayan, yani okuntu verilmeyen Toroslu Türkmen hiç 
tereddüt etmeden kom�usuna küser. 
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“Eger  senün atun menüm atum�  kiçer-ise onun at�n� dah� kiçersin, hem 

senün ile oh atalum, meni kiçer isen an� dah� kiçersin ve hem senün ile  
güre�elüm, meni basar-isen an� dah� basars�n.” didi.  

Beyrek aydur: 
“Ho� imdi atlanun.” 
�kisi atland�lar, meydana ç�kd�lar. At tepdiler, Beyrek at�  k�zun at�n� 

kiçdi. Oh atd�lar, Beyrek k�zun ok�n yard�.  
K�z aydur: 
“Mere yi�it menüm atum� kimse kiçdü�i yok, ohum� kimse yardu�� yok, 

imdi gel senün ile güre� tutalum.” didi. 
Haman Beyrek atdan indi. Karva�d�lar, iki pehlivan olup bir birine 

sarma�d�lar. Beyrek götürür  k�z�  yire urmak ister, k�z götürür Beyre�i  yire 
urmak ister. Beyrek bunald�, aydur: 

“Bu k�za bas�lacak olur isem Kal�n O�uz içinde ba�uma kah�nç yüzüme  
toh�nç iderler.” didi. Gayrete geldi, kavrad� k�zun ba�damas�n ald�, emçe�inden 
tutt�. K�z, koç�nd�, bu kez Beyrek k�zun ince beline girdi, ba�dad� arhas� üzerine 
yire  urd�.  

K�z aydur: 
“Yi�it Pay Piçenün k�z� Banu Çiçek menem.” didi. Beyrek üç öpdi, bir 

di�ledi, dü�ün kutlu olsun han k�z� diyü parma��ndan altun  yüzügi ç�kard� k�zun 
parma��na kiçürdi. Ortamuzda bu ni�an olsun han k�z� didi.” (Ergin 1994: 123).  

Destan�n eski anlatmalar�nda gördü�ümüz ok atma,  at yar��t�rma ve 
güre� motifleri bugün sözlü kaynaklardaki anlatmalarda da küçük de�i�ikliklerle 
mevcuttur. Örnek olmas� aç�s�ndan Adana’dan derlenen bir hikâyenin ilgili 
k�sm�n� a�a��ya al�yoruz. 

“Bay Börek dedi ki:  
“Garda�,  bu �ehrinizde dü�ün de var heral.”  
Gençler dedi ki:  
“Aman garda�, bu dü�ün olmaz olsun. Bats�n böyle dü�ün.” dediler.  
“Yav niye?” dedi Bay Börek.  
“Bu y�llardan beri devam eder bu dü�ün, heç bitmez, her gün devam 

eder, dediler. Bu dü�ün de�el.”  dediler gençler.  
“Peki ney bu?”  
“Bizim,  garda� �ehrimize Ak Gavak �ehri derler. Bizi de yöneten, Ak 

Gavak G�z� diye bir bey.” 
 “Ee?”  
“Ayn� zamanda beyimizin g�z�. Beyimiz ya�l�, hasta. Bizi Ak Gavak G�z� 

yönetir. Dünya üzerine onun gibi pehlivan, onun gibi cesur, onun gibi yi�it bir 
g�z yoh.” dediler.  

TAED 39, 2009, 307-321 
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“E olsun.” dedi.  
“Bu g�z,  her gün haber salar, yani dünyan�n her taraf�na. Sen, belki siz 

duymam��s�n�z, uzah oldu�unuzdan. Beni kim y�karsa, kim yenerse, ben o�a 
varaca�am der. Her gün bur�ya günde bir kaç pehlivan gelir, hepisini de y�kar. 
Ama �art� �u, y�k�l�rsa, kim erkek y�k�l�rsa, onun kellesini kesece�em der. �art� 
bu. Y�karsa, erkek y�karsa pehlivan, g�z� alacak Ak Gavak G�z�’n�.”  

“Ee?”  
“��te çoktan beri, on-onbe� seneden beri böyle her gün sekiz on ki�i 

kellesini kese kese, bir de gafadan gonak yapt�rd� bu. ��te �o gördü�ün gonak var 
ya.”  

“He.”  
“Bu i�te  pehlivan gafalar�n�n gona�a.”  
“Allah Allah!” dedi Bay Börek. Ama içine de bir ate� dü�tü.  

“Ulan,   bu g�z böyle pehlivan, cesur, yi�it, mert bir g�z �m�� madem, ben 
bunu al�r�m yav, dedi gendi gendine. Ben bunu al�ram. Ben bunlan güre�irim.” 
(Kaybal 1999: 117-118). 

Görüldü�ü gibi metinde at yar��t�rma, ok atma kaybolmu� olup sadece 
güre� tutma kalm��t�r.  

Konunun ele al�nd��� bir ba�ka metin K�rg�z Türklerinin Manas destan�nda 
geçmektedir. 

Sabr� tükenen Manas, bahad�rlar�yla, Temir Han’�n �ehirlerini, 
akrabalar�n� yok etmek ister. Bu tats�zl��� ise halk aras�nda sözü dinlenen ya�l� 
Bakay çözer.  Bakay’�n �srar�na ra�men k�zg�n Manas, Temir Han’�n 
askerlerinden baz�lar�n� öldürür. Bunun üzerine Kan�key, Manas’�n huzuruna 
ç�kar, ona ba��r�r, ça��r�r,  hatta azarlar. 

Daha sonra gelenek icab� Manas ve k�rk arkada��na Kan�key büyük bir 
ziyafet (toy) verir. Kan�key, kendisine ve yan�nda bulunan k�rk k�z arkada��na ak 
ota�lar diktirir. At yar��lar� ve çe�itli oyunlardan sonra Manas ve k�rk arkada��n�n 
ak ota�lara girmeleri gerekir. Burada da k�zlar�n yan�na gidi�in bir yöntemi 
vard�r. Atlardan inen bahad�rlar, atlar� b�rak�rlar. At hangi k�z�n ota��na giderse 
bahad�rlar o k�zlarla evlenecektir. Manas’�n at� da tesadüfen Kan�key’in evine 
gider. Bu olaydan sonra Kan�key, Manas’� büyük bir sevinçle, mutlulukla 
kar��lar. Al�nyaz�s�ndan kaç�lamayaca��n� belirten Kan�key, bu arada Manas’a 
yeni bir oyun haz�rlamaktan da geri kalmaz. 

Kan�key, Manas’�n yapt��� gibi damat adaylar�n�n gözlerini ba�lar, daha 
sonra da onlar� gelin adaylar�n�n üzerine gönderir. Bunlar da hiç zorlanmadan 
birbirlerini bulurlar. 
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Türkiye’nin de�i�ik yerlerinde de okuntu da��tmakla ilgili bilgileri 

bulmaktay�z, bunlardan baz�lar� a�a��dad�r:  

“�brad� (Antalya)’da Per�embe günü okuyucular yani davetçiler, Cuma 
günü siniye buyuracaks�n�z diye akrabaya bildiklere gider, onlardan bah�i� al�r “ 
(Ko�ay 1944: 29). 

“Ankara’da okuyucu bir fi�ek �eker ile bir tane mumu tepsiye dizer, 
koltu�unun alt�na al�r gider.”  (Ko�ay 1944: 63). 

“Elaz��’da dü�ün pazar günü olaca��na göre dü�üne geleceklere 
cumadan, uzak mahalde olanlara per�embe gününden okuyucular gider” (Ko�ay 
1944: 63). 

“Eski�ehir’de zifaf gecesinden bir hafta evvel per�embe günü, o�lan ve 
k�z evleri iki�er yahut dörder yenge okuyucu ç�kar�rlar.” (Ko�ay 1944: 63). 

“Karatepelilerde okuntu da��tmak: Haz�rl�k iki taraftan ikmal edildikten 
sonra yol da��tma i�ine ba�larlar. Yol da��tma davet demektir.” (Ko�ay 1944: 
63). 

“K�r�ehir’de civar köylere davetiyeler gönderilir. Buna da okuyuntu 
derler” (Ko�ay 1944: 64). 

“Muhat’ta civar köylere birer davetçi gönderilir. Buna köylüler okuyucu 
tabir ederler.”(Ko�ay 1944: 66). 

“Mu�la’da izdivaç edecek k�z erkek evlerinden dü�ünden bir hafta 
evvelki pazartesi günü okuyucu nam�yla bir kad�n seçilir.” (Ko�ay 1944: 66). 

“Ni�de’de dü�ün için kad�nlar taraf�ndan ç�kar�lan kad�n davetçiye 
okuyucu derler” (Ko�ay 1944: 66). 

“Ömerhanl� köyünde dü�ünlerde ‘okuyucu’ gelene�i vard�r. Gelin alay� 
o�lan evi taraf�ndan köyün d���nda kar��lan�r.” (Makas-Kalafat, (?): 76). 

Üzerinde duraca��m�z bir ba�ka folklor terimi Türkiye Türklerinde 
a�erme, Azerbaycan Türklerinde ise yerikleme, a��z tats�zl���d�r. A�erme 
(yerikleme, a��z tats�zl���) döneminde kad�n haz�rlad��� yemekleri yiyemez, 
midesi bulan�r, ba�� döner, halsiz olur. Bu sebepten hamile kad�n�n yak�n dostlar� 
onun arzu etti�i yiyece�i bulup getirirler. Buna Azerbaycan Türkleri aras�nda 
“yeriyi bulma”, “tike verme” denir. A� eren kad�n�n iste�i yerine getirilmelidir, 
hatta iste�i dü�manda bile olsa bulunup gelinmelidir. Azerbaycan Türkleri 
aras�nda istenilen bulunmazsa bu büyük günah olarak kabul edilir. Hem Türkiye 
Türklerinde hem de Azerbaycan Türklerinde iki canl� (yüklü) kad�n�n iste�inin 
yerine getirilmesi arzu edilir, e�er bu istek yerine getirilmezse çocukta olumsuz 
baz� hususlar�n olu�aca��na inan�l�r.  

A� eren kad�n�n çocu�unun gözü güzel olsun diye bal�k yedirilir. 
Çocu�un genel güzelli�i için de anneye ceylan, sülün, turaç eti yedirilir.  

TAED 39, 2009, 307-321 
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A� eren kad�na çocu�unun güzel olmas� için meyvelerden nar yedirilir. 
Ancak a� eren kad�n nar�n tamam�n� yemelidir, e�er eksik yerse bebe�in yüzünde 
çillerin olu�aca��na inan�l�r. Günümüzde Nahçivan ve çevresinde güzel çocuklara 
“Nar tanesi gibidir” denir (Kadirzade 2005: 18). Türk masallar� aras�nda en 
sevilenlerinden birisinin ad� da “Nar Tanesi”dir.  

A� eren kad�n ayva yerse bebe�i gamzeli olur (Makas-Kalafat, (?): 60). 
A� eren kad�n aynaya bakarsa bebe�i güzel olur (Makas-Kalafat, (?): 60).  
A� eren kad�n�n yemesi yasak olan yiyecekler de vard�r. 
Deve eti yerse kal�n dudakl� olur (Makas-kalafat (?): 60). 
Karpuz yerse çocuk evine ve ailesine kar�� so�uk olur (Makas- Kalafat, 

(?): 60). 
Deve eti yerse dudakl� kal�n olur (Makas- Kalafat, (?): 60). 
Nar yerse do�acak bebek güzel olur(Makas- Kalafat, (?): 60). 
Benzer inan��lar Azerbaycan Türkleri aras�nda da görülmektedir. 
“Tav�an eti yerse duda�� yirik olur.” 
“Tavuk eti yerse, tavuk gibi rahats�z olur.” 
“Paça yedirilirse, burnu ilikli olur.” 
“Ac�, tur�u yerse bebe�in dili ac� olur.”  (Kadirzade 2005:18). 

A�ermeyi önlemek için de baz� uygulamalar yap�lmakta olup bunlar 
aras�nda köpe�in yala��na konulan elma, iki canl� (yüklü) kad�na haber vermeden 
yedirilir, daha sonra da haber verilir. Hamile kad�n tiksinince bir daha bu tür 
�eyleri istemeyece�ine Erzurum, Sivas ve Tokat (Zile)’ta inan�l�r. Yine 
Erzurum’da köpe�in yalad��� elma, köpek yala��na b�rak�lan üzüm pestili, köpek 
yala��nda �slat�lm�� ekmek hamile kad�na yedirilirse a�ermeden kurtulaca��na 
inan�l�r. (Akçiçek, 1992: 17).  

A�ermeye ba�l� olarak bebe�in cinsiyeti de belirlenebilir. E�er bebek 
erkekse sanc�lar uzun aral�klarla, k�sa aral�klarla geliyorsa k�zd�r (Makas-Kalafat, 
(?): 61). 

Hamile kad�na a�erilen nesneyi verenin cinsiyeti veya baz� özellikleri de 
gelecekte do�acak olan bebe�e akseder (Makas-Kalafat, (?): 61). 

Üzerinde duraca��m�z son kavram toydur. Türklerin ilk törenleri 
içerisinde en önemlisi �ölen/�eyland�r. Kelime ister �ölen, isterse dü�ün olsun ana 
fonksiyonu açlar�n doyurulmas� ç�plaklar�n giydirilmesi olup “potlaç”kavram� da 
bu konuyla ilgilidir. Nitekim Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Hanlar Han� Bay�nd�r 
Han y�lda bir kere “attan ayg�r, deveden erkek deve, koyundan koç k�rd�r�r, da� 
gibi et, göl gibi k�m�z sa�d�r�r” ve bütün O�uz kavmine evine ya�malat�r. Toyun 
ikinci fonksiyonu küslerin bar��t�r�lmas�, insanlar aras�nda dayan��may� 
sa�lamakt�r. Üçüncü olarak da bu tür toplant�larda önemli kararlar�n al�nmas�d�r. 
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Bugün Hazar Denizi’nin do�usunda toy dedi�imiz zaman Türkiye Türkçesindeki 
dü�ün akl�m�za gelmektedir. Ancak burada �u hususu da belirtelim ki, toy veya 
�ölen sadece Türkiye Türkçesindeki dü�ün de de�ildir. Annenin hamileli�inden, 
ölüme kadar her yerde toy vard�r. E�er insan hayat�n� �öyle bir gözümüzün 
önünde canland�racak olursak bebe�in do�umunda, ad verilmesinde, erkekse 
sünnetinde (Mesalâ, sünnet �öleninde kurban kesilir ve davul zurna çal�n�r); di� 
hedi�i (göllesi, bulguru)nde, yürüdü�ünde, ni�anland���nda, evlendi�inde toy 
düzenlenir. Mesalâ, Karaçay-Balkar Türklerinde  “ti� c�rma” âdeti yap�l�r. 
Akraba ve kom�ular eve davet edilir, �ölen-toy düzenlenir, kutlama yap�l�r. 
“Çocu�un baba veya annesi bir avuç m�s�r� çocu�un ba��ndan a�a�� döker.” 
(Makas-Kalafat, (?): 66).  

 Ayr�ca ölümün çe�itli safhalar�nda da toy verildi�ini hat�rlatmak isteriz. 

Kazak Türkleri aras�ndaki “toy, toy bastar, toy kede, toy mal, uzatuv toy�, 
üylenüv toy�, kelin tüsiriv toy�, k�z uzatuv toy�, kuda kütüv toy�, kuda tüser toy�, 
neke k�yar toy�” gibi kavramlar da görü�ümüzü kuvvetlendirmektedir. (Köse 
2001: 305; Köse 2000: 141, 142, 145, 146). 

Kars ve çevresinde saç� mahiyetindeki bütün uygulamalar� toy babas� 
düzenler. Ayr�ca toy babas� gelinin ku�a��na erkek karde�ine ba�lat�r (Kalafat, 
1992: 160-161). Ayn� bölgede bir de toy yeri deyimi vard�r. (Kalafat 1992: 160). 

Karaçay-Balkar Türklerinde “halk y�l�n belirli günlerinde kutsal 
bulduklar�na inand�klar� çe�itli varl�klar �erefine �ölen (toy) düzenlerler. Totur, 
Bayr�m gibi kutsal ta�lara yiyecek b�rak�r, etraf�nda ate� yak�p e�elenirler” 
(Makas-Kalafat, (?) : 38). 

Yine Karaçay-Balkar Türklerinde bebe�in do�umunun birinci haftas�nda 
kurban kesilerek toy düzenlenir. (Makas-Kalafat, (?): 64). Kuzey Irak K�rmanç 
ve Türkmenlerde, I�d�r yöresinde çocuk do�du�unda kurban kesilir. Uzun bir 
beklemeden sonra dünyaya gelen erkek çocuklar için Do�u ve Güneydo�u 
Anadolu’da toy düzenlenir. (Makas-Kalafat, (?): 64). 

Görüldü�ü gibi sadece be� kelime (kal�n, saç�, okuntu, a�erme, toy) ile 
bile Türk kültür birli�i sa�lanabilmektedir. Bugün ülkemizin üzerinde kara 
bulutlar�n dola�t��� bir dönemi ya��yoruz. Bu karabulutlar�n da��lmas� ancak 
bilimle olur. ��te size Türkiye’den çe�itli entrikalarla kopar�lmak istenen 
Güneydo�u Anadolu’muz, Adana’m�z, �zmir’imiz, Edirne’miz, Sinop’umuz. 
E�er meseleye bilimle yakla��rsan�z ve bunu insanlara anlat�rsan�z hiçbir mesele 
yok. Art�k Adanal� ba�l�k paras�n� bilmiyor o eski bir gelenekti kalmad� diyor. 
Hatta Adana’da kal�n kelimesi ya�am�yor bile. Ancak Türkiye’nin 
Diyarbak�r’�ndan Almat�’ya, Ta�kent’e, A�kabat’a, Bakü’ye, Bi�kek’e kadar her 
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yerde kal�n kullan�l�yor, her yerde saç� veya e� anlaml� bir kelimesi 
kar��la��yorsunuz. Ayn� �ey okuntu, toy, a�erme için de geçerlidir. O hâlde ba�ta 
ülkeyi yönetenler olmak üzere herkesi bilimin ayd�nlat�c� yoluna davet ediyor 
hepinize sayg�lar sunuyorum.  
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