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Türk Dünyas�ndaki Dü�ünlerde Koltuklama ve K�rm�z� 
Ku�ak Ba�lama Gelene�i 

Sibel Turhan TUNA* 

Özet: Bir folklor ara�t�rmas� olan bu makalede, atalar�m�zdan bize mi-
ras kalan ve bugün çe�itli Türk illerinde uygulanmakta olan “Koltu�a 
Alma ile K�rm�z� Ku�ak Ba�lama Gelene�i” ele al�nm��t�r. Bu iki gele-
nekten de ortaya ç�kan sonuç; velâyet hakk�n�n k�z babas�ndan dama-
da geçi�idir.  
 
Anahtar Kelimeler: Gelenek, Görenek, Evlilik töreni, Velâyet, Koltu-
�a Alma, K�rm�z� Ku�ak Ba�lama, Türk Milleti ve Kültürü 

Giri� 
Gelenekler ve görenekler, insan topluluklar�n� bir arada ya�atan, onlar�n 
geçmi�le haldeki ba�lar�n� kuran kültür unsurlar�d�r. Kültürün içinde, bir 
milletin de�er yarg�s�, zevki, dü�ünce tarz�, inanç sistemleri bulunur. Toplu-
luklar, bulunduklar� co�rafyadan göç etmi� olsalar bile bu kültür unsurlar�n� 
yeni yurtlar�na ta��maktad�rlar. 

Kültür unsurlar�, elbette zamana ve çevrenin �artlar�na uyarak, baz� de�i�ik-
likler gösterir ya da k�smen eriyip yok olabilir. Fakat baz�lar� da vard�r ki, 
yüzy�llard�r Türk milletince ortaya konulup, ana vas�flar� korunarak günümü-
ze dek devam ettirilmi�lerdir.  

��te 1990 sonras�, ili�kilerimizin daha da rahatlad��� Türk Dünyas�’n�n ortak 
de�erlerinden olup bu çal��man�n da temel konusu olan “koltuklama” ve 
“k�rm�z� ku�ak ba�lama” da bu tür geleneklerdendir.  

Genellikle d��tan evlenme (exogamie)’nin esas oldu�u ve zorlamaya de�il, 
“velayet” (dost, yard�mc�)’e dayanan, baba hukukunun geçerli bulundu�u 
Türk ailesinde, evlenen o�ullar hisselerini al�p, yeni aile kurmak üzere yola 
ç�karlar.  

Baba evi ise en küçük o�ula kal�r (Kafeso�lu 1995: 216). Burada kullan�lan 
hisse kavram�, “kal�n” anlam�na gelmektedir. Kal�n, Türk aile hukukunun 
temelini te�kil eder. Türk tarih kaynaklar�n�n hepsinde kal�n gelene�inden söz 
edilir. Kal�n, k�z�n ailesine verilen bir aile mal�d�r. Bu yüzden kal�n gelene�in-
de, o�lan ailesinin pay� ve miras hakk� bulunmaktad�r. Kal�n, ba�l�k demek 
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de�ildir. Kal�n, baban�n sa� iken o�ullar�n� evlendirebilmek için verdi�i pay-
d�r. Ba�l�k ise, evlenme s�ras�nda k�z ailesine verilen bir hediyedir. Kal�n, 
zamanla gerçek anlam�n� yitirerek ba�l�k �ekline girmi� olabilir (Önal 1998: 
93).  

Gökalp’in tespitlerine göre; evlenme adeti, Türklerde; “K�z kaç�rma, Ganimet 
ve Nikah” olmak üzere üç �ekilde kar��m�za ç�kmaktad�r. Nikah, dinî ve res-
mî olmak üzere, iki türlü yap�l�r. �slamî nikahta, mehr-i muaccel “nikahta 
verilen a��rl�k” ve mehr-i müeccel “bo�anma veya ölüm halinde verilmesi 
kararla�t�r�lan para” n�n önemli bir yeri vard�r (Gökalp 1974: 290). Bala-
ban’a göre ise; evlilik, dokuz türde yap�lmaktad�r. Bunlar: 1- Be�ik Kertme 2- 
Söz alma, söz verme 3- Berder Evlilik, 4-Taygeldi Evlilik, 5- Bald�zla Evlilik, 
6- Kay�nbiraderle Evlilik, 7- Karde� Çocuklar� Evlili�i, 8- Bir Dizi Erkek Kar-
de�in Bir Dizi Bac�larla Bireysel Evlili�i ve 9- Oturakalma gibi ana ba�l�klar 
alt�ndad�r (Balaban 1982: 40-57).  

Evlilik türlerinden biri olan ve destanlarda, özellikle Manas’ta rastlad���m�z 
“Ak Nikah” ise, dünürcülü�e gidilerek istenilen k�z�n al�nmas�d�r. Nitekim, 
Manas’�n daha önceki sava�lardan ganimet olarak ald��� pek çok e�i olmas�-
na ra�men, Kan�key, onun babas�n� yollat�p, isteterek ald��� e�idir (Türkmen, 
�nayet1995: 144-145). Yine yaz�l� edebiyat�m�zda destanlardan halk hikaye-
lerine bir geçi� türü olarak gördü�ümüz Kitab-� Dede Korkut’ta; Salur Ka-
zan’�n Evinin Ya�malanmas� hikayesinde de nikah terimi ile kar��la��r�z (Er-
gin 1994: 113). 

Eski Türkler, anneye “ög” derlerdi. Eskiden beri Türk toplumunda babadan 
sonra, aileyi anne temsil eder. Bunun için anan�n yeri, baban�n di�er akra-
balar�ndan ileri olur. Baban�n miras� anneye geçer. Çocuklar�n vasisi de 
odur. Türk tarihinde, kad�nlar�n hükümdar naibi olabilmeleri veya devlet 
içinde büyük bir söz sahibi olmalar� da bundan ileri gelir. Anne “el k�z�”d�r; 
fakat evlendikten sonra, kocas�n�n soyuna yaz�lm��t�r. K�z�n babas� bile, gelin 
olma s�ras�nda, k�z� üzerindeki “velayet” hakk�n� yani babal�k hakk�n�, da-
mada verir. Dul kalan veya kocas�na k�zan bir kad�n, baba evine gidemez. 
Koca da kad�n� evden kovamaz veya bo�ayamaz. Aksi durumda ise; kal�n 
müessesesi yüzünden zarara u�rayacak olan her iki aile de buna kar�� ç�kar 
(Ögel 1988: 266). Böylece evlilik, sa�lam bir temele oturtulup adeta sigorta-
lanm��t�r.  
Türkler aras�nda yayg�n olan, “ataerkil”aile tipinde, aile reisinin velayeti 
vard�r. Ataerkil aile (Gökalp 1974: 291) tamam� ile hür ve e�it bir ailedir. 
Akrabal�k, tek de�il, iki tarafl�d�r. Bayanlar da büyük haklara sahip oldukla-
r�ndan, kocalar�yla e�it gibidirler. Yap�lan ara�t�rmalarda Türklerin kad�nlar�-
na son derece sayg�l� olduklar� gözlenmi�tir. (Cebeci 2001: 79) Çocuklar da 
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peder�ahî ailede oldu�u gibi aile reisinin keyfine tabi de�ildirler. Peder�ahî 
ailede baba; e�ini veya çocuklar�n� satabilir yahut öldürebilirdi.  

Türklerde baban�n sonsuz bir “velâyet hakk�” görülmektedir (Ögel 1988: 
266). Bunun içindir ki, söz kesiminde k�z�n evlenmeye raz� oldu�unu göste-
ren, bir “r�zal�k”sembolü vermesi de gerekiyordu. Bu sembol, Sibirya’dan 
Anadolu’ya kadar uzanan bütün Türk illerinde, “mendil” idi. Bu çok eski 
Türk gelene�i, Anadolu’da, k�z evinden giden hediyelerde “çevre, ya�l�k, 
mendil” �eklinde görülür. Türkistan’daki “tuz” ve ekmek” yerine Anadolu’da 
da �erbet içilir. Bu da bir çe�it ant içmedir.  

Eski Türklerde “k�z evlat” sahibi olmak Araplarda oldu�u gibi bir felaket, bir 
�erefsizlik anlam�na gelmiyordu. K�z babas� olmak için, O�uz Beylerinin dua-
s�na müracaat eden kimseler de vard�: “Bay Bican Bey dahi yerinde durdu, 
dedi: - Beyler ! Benim dahi hakk�ma bir dua eyleyin. Allah ü Teala, bana da 
bir k�z vere” (Ergin 1994: 117) 

Türklerde evlilik kavram� ve baban�n velayeti hakk�ndaki bu bilgilerden son-
ra �imdi de Türk Dünyas�’n�n çe�itli kesimlerinde, “koltuklama - koltu�a 
alma” adetinin uygulan�� �ekillerine de�inelim:  

A) Koltuklama veya Koltu�a Alma: Türkmenlerde, Özbeklerde, Kazaklarda 
ve K�rg�zlarda “koltuklama adeti veya koltuk” dü�ünün son günü yani gelin 
alma günü, t�pk� Anadolu’da oldu�u gibi baz� farkl�l�klarla yap�lagelmektedir. 
Burada farkl�l�k özellikle koltu�a alma i�ini yapan ki�ilerdedir.  

Türkmenlerde gelin, damad�n özellikle sol taraf�na geçirilir ve damat da, 
gelinin sa� koluna girerek onu eve al�r. Gelinin sa� tarafa al�nmas�n�n u�ur-
suzluk getirdi�ine inan�l�r. Türkmenlerde özellikle yine dü�ünün son günü, 
k�z�n yak�nlar� taraf�ndan beline k�rm�z� ku�ak ba�lan�r (K�1). 

Kazaklarda yine bu adetler, “kelin tü�irüv” denilen, “gelin indirme” günü 
yap�lmaktad�r. (Geni� bilgi için bakz.: Ta��, 2004, Kazak� Neke: 1994) Dü-
�ünün son günü gelinin ve damad�n yengeleri, gelini koltuklar�na al�rlar ve 
yüzü örtülü bir �ekilde damad�n yan�na getirirler. Bu s�rada “saç�” adetini 
uygularlar (K�2).  

K�rg�zlarda koltu�a alma i�ini, yengeler ve di�er bayan akrabalar üstlenir. 
“Kelin Tü�irüv” denilen gelin indirme adeti, asl�nda bir nevi “koltuklama”d�r. 
Çünkü eskiden dü�ün boyunca bir araya gelmeyen gelin ve güveyi, koltuk-
lama s�ras�nda bir araya gelir. Daha öncede de�indi�imiz gibi, baz� Türk 
bölgelerinde, örne�in Türkistan’da, baba, k�z�n� güveyin eline verir. Bu da 
bir tür koltuklamad�r (K�3). K�rg�zlar�n evlenme gelene�i, Güney Sibirya 
halklar�n�n, Altay, Hakas ve baz� durumlarda da Buryatlar�n evlenme mera-
simlerindeki gelenek ve örf – âdetlerine çok yak�nd�r. (Akmataliyev 2001: 
11) 
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Ziya Gökalp’in aktar�m�na göre; Do�u Türkistan’da güvey, dostlar� ile birlikte 
gelecekteki kay�nbabas�n�n evine gider. “Hay, hay evlenin! Hay evlenin!” 
�eklindeki ve bugün manas� bilinmeyen milli bir nakarat� terennüm ederler. 
Genç k�z�n babas� bunlar� kap�da kar��lar ve merasim ile eve al�r. Burada 
delikanl�n�n boynuna bir yazma sarar ve daha sonra te�rifatla k�z�n� delikan-
l�ya teslim eder. (Bu da bir tür koltuklamad�r.) Bu i�lemden sonra büyük bir 
fincan dolusu su getirilir. Genç k�zla delikanl�n�n ana ve babalar� bu suyun 
içine bir parça ekmek �slatarak çifte takdim ederler. Bundan sonra k�z baba 
yurdunu terk ederek kocas�n�n evine gider (Gökalp 1974: 309).  

Türk toplumunda kar� - koca ba�lar�, ana ve baba sevgisinden de üstündür. 
(Ergin 1994; 12) �öyle ki; koca evine gelen k�z, art�k kocas� ile kocas�n�n 
ailesine ba�lanm��t�r. Baba evi ile sevgiden ba�ka bir ilgisi kalmam��t�r. Hatta 
Türkler, annesine çok gidip gelen, gelinlere “misafir gibi” bile derlerdi. Koca 
evindeki ba�lar�n gev�ememesi için bu tedbir kullan�l�rd�.  
Bugün Anadolu’da koltu�a alma adeti, genellikle Bat� Anadolu’da, Güney 
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde görülmektedir.  

Mu�la’n�n Dalaman ilçesinde yapt���m�z bir ara�t�rmaya göre; “koltuk”, eski 
dü�ünlerimizin (son 30 y�l öncesine kadar) gelin alma günü de denilen üçün-
cü veya son gününde yap�l�rd�. (K� 4, 5, 6) 

Koltu�a haz�rl���n �u �ekilde oldu�u belirlenmi�tir: Gelin alma grubu, yola 
ç�kmadan önce o�lan evinde haz�rl�klar�n� yapar. Damad�n en yak�n arkada-
�� olan sa�d�ç (bu ki�i bütün Türk Dünyas�’nda ortakt�r, hatta Dede Korkut 
hikayelerinden olan “U�un Koca Ogl� Segrek Boy�”nda da kar��m�za ç�kar; 
Ergin 1994: 233) onun her �eyini haz�rlar. (Ayakkab�s�n�, gömle�ini, tak�m 
elbisesini, t�ra� malzemelerini, kilimini, vb.gibi) Sa�d�ç ve di�er gençler, önce 
damad�n t�ra��n� meydanda yaparlar. Sa�d�ç ile üç - dört genç, damad� orta 
yerdeki bir ehram�n alt�na al�rlar. Bu esnada damad�n h�s�m ve akrabalar�, 
damat ile arkada�lar�n�n etraf�n� ku�at�rlar. Bu s�rada davul ve zurna çal�n-
maktad�r. Tra�tan sonra damat yumruklanarak giydirilir ve bir elinin içine 
k�na yak�l�r. Davul - zurna e�li�inde sa�d�c�n�n s�rt�na binen damat yine 
yumruklan�r ve kendisine para bas�l�r. Bütün bunlar yarenlik, e�lence olsun 
diye yap�l�r. (K� 4, 5, 6)  

Bu haz�rl�ktan sonra damat, sa�d�ç ile birlikte o�lan evinde kal�r. (Burada 
görüldü�ü gibi Gagavuzlar�n dü�ün törenlerinde de sa�d�c�n büyük rolü 
vard�r. Dü�ünü onlar yürütürler. Güngör-Argun�ah 1998; 106-107) Dama-
d�n di�er arkada�lar� ve dü�ün alay� k�z evine giderler. Dü�ün boyunca k�z 
ve o�lan birbirlerini hiç görmezler. Sa�d�ç, geline bir demet çiçek haz�rlar. 
Gelinin binece�i at süslenir, üzerine o�lan çocu�u oturtulur. (Bu; gelinin 
erkek çocu�u do�urabilmesi için yap�lan bir adettir. Tatarlarda ise; gelin ve 
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damad�n gerdek yata��nda soyun devam� olsun, ocak tütsün diye erkek 
çocuk yuvarlan�r. Çetin 2005: 104 ) K�z evine giden o�lan taraf� da orada 
yarenlik yapar. Oyunlar oynan�r. Daha sonra davul - zurna e�li�inde, kap� 
tutma gibi bir tak�m adetler uygulanarak gelin, babas�, a�abeyi, annesi gibi 
yak�nlar� taraf�ndan evinden ç�kart�l�r. K�z evi ise, gelinin arkas�ndan a�lar, 
yas tutar. (K� 4, 5, 6) 

Kazaklarda ise bu adet, gayet dramatik olur. Güveyin akrabalar�, bir k�z ka-
ç�rma gösterisi yaparlar. K�z�n arkada�lar� buna kar�� müdafaa vaziyeti al�rlar. 
Bunlar, ailenin ve k�z�n çevresinin, genç k�z�n ayr�lmas�na raz� olmad�klar�n�n 
göstergesidir (Gökalp 1974: 310). Daha sonra k�z taraf�, gelini önceden ha-
z�rlanm�� ata bindirilmek üzere o�lan taraf�na teslim eder. Gelin ata bindirilir. 
Bu s�rada o�lan evince at�n üzerine oturtulmu� o�lan çocu�u, attan indirilir. 
Gelinin all� g�rab� yüzüne örtüldükten sonra, güre�, hayvan (at) ko�usu gibi 
yar��malar�n düzenlenece�i meydana gitmek üzere yola ç�k�l�r. (K� 4) 

Ata binme gibi geni� bir meydanda yap�lan ve geline de izlettirilen yar��lar ve 
di�er güre�ler, tören �enlikleri ise bütün Türk toylar�nda görülen e�lencelerdir 
(Ögel 1988: 267). Daha sonra en önde davul ve zurna, arkada ata binmi� 
gelin, onun da arkas�nda dü�ün alay� o�lan evine gelirler. O�lan evinde 
kurbanl�k haz�rlanm��t�r. Gelin, o�lan evinin kap�s�n�n önüne gelince ba�� 
aç�l�r. Bu s�rada “indirmelik adeti” uygulan�r. Bu adette o�lan taraf�ndan bir 
ki�i ç�kar, damad�n babas�na, annesine, yak�nlar�na “ne veriyorsunuz?” diye 
sorar. Geline, (civcivli tavuk, at, para, alt�n, …vs. gibi) gönüllerinden kopan 
her �ey verilebilir. �stenilen �ey verildikten sonra gelin, o�lan taraf�ndan bir-
kaç ki�inin yard�m�yla attan indirilir. (K� 4, 5, 6) 

Dü�ünü izleyemeyenler, “koltu�u bari izleyelim” deyip, o�lan evine gelirler. 
Sa�d�ç ve damat, at�n yan�na yakla��rlar. �ndirilmi� olan gelini, sa�d�c�n 
yan�nda duran damada teslim ederler. Gelinin bir eline de daha önceden 
haz�rlanm�� olan çiçek verilir. Gelin damad�n koluna girmez, damat gelinin 
koluna girer. Çünkü damat gelini “koltuklayarak” onun tüm sorumlulu�unu 
yüklenmi� olur. (Tatarlar’da ise durum tam tersidir: Gelin, damad�n koluna 
girer. K�7 ) ��te bu âdete, ilk kez bir araya gelen “çiftin koltu�u” denir. Daha 
sonra çiftler, kendileri için kesilmi� olan kurban�n üzerinden atlarlar ve kur-
ban kan�, her iki gencin de al�nlar�na u�urlu gelmesi için sürülür. Sonra da 
yeni çift eve girer. (K� 4, 5, 6)  

Genelde Anadolu’da at�n üzerindeki gelin, attan inmemek için damada kar�� 
direnir. Bunun sebebi ise, kay�nbaban�n yeni çift için ba���ta bulunmas�n� 
sa�lamakt�r. Gelin, bu ba���� ya da arma�an� duyduktan sonra damad�n 
kuca��nda attan iner. Damad�n kolunda eve girerken o�lan�n yengesi, geli-
nin parma��n�, bala, bazen de ya�a bat�r�r. Gelin de bu parma��n�, bir kap� 
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giri�ine bir de tavana sürmeye çal���r. Bu adet de ya� ile bal gibi geçinmek 
anlam�na gelir. (K� 4)  

Eve giren gelin ile damada, haz�rlanm�� olan �erbetten iki bardak ikram edi-
lir. Evin içindeki damad�, arkada�lar� davul önünde oynatmak için d��ar�ya 
ça��r�rlar. Gelin ise misafirlerle birlikte içerde kal�r. (K� 4, 5, 6) 

Herkes da��ld�ktan sonra gece imam nikah� k�y�l�r. Nikahtan önce ise k�z 
taraf� bir tak�m �artlar öne sürerler. Bu �artlar ilerde ortaya ç�kabilecek ayr�l-
ma durumunda nafakay� belirlemektedir. (K� 4, 5, 6)  

Gelin alma; Türklerde k�z�n bir göçü gibi görülmü�tür. Anadolu’da k�z evden 
ç�kmadan önce anas�n�n dikti�i bir “anal�k” giysisini giyer. Ancak bundan 
sonra gelin ba�� yap�l�r ve gelin elbisesi giydirilirdi (Ögel 1988: 267). Bazen 
“gelin göçü, gelin götürmesi” ad�yla da an�lan gelin alma, k�z�n baba evin-
den koca evine götürülmesidir. (Ataman 1992; 43) Azerbaycan’da da “gelin 
alma” söylenen türkülere yans�m��t�r. (Hac�yeva 1999: 84) “Gelin ba�l���”, 
Anadolu’da oldu�u gibi (Mu�la, Ayd�n, Denizli…) Orta Asya’da da (K�rg�zis-
tan, Kazakistan) k�zl���n bitip kad�nl���n ba�lad���n� gösteren bir semboldür.  

B) K�rm�z� Ku�ak Ba�lama Gelene�i: Di�er bir pratik olan “gelin ku�a��” da 
genç k�zl�ktan kad�nl��a geçi� anlam�n� ta��maktad�r. Bu ku�ak baz� Türk 
topluluklar�nda “Ergenlik al kaftan” ile yer de�i�tirebiliyordu. Bu bütün Türk-
lerde bir güveyi elbisesi idi. Gelin al�n�rken, k�z�n babas� �al ve ku�a��n� gü-
veye sarar ve böylece, “babal�k velayeti”ni güveye b�rakm�� olurdu. Güveyi 
de dü�ünde bunlar� üzerinde ta��rd� (Ögel 1988: 268).  

“Bekâret ve gayret kemeri”, 4-5 cm. kal�nl���nda, al renkli bir �erittir. Al renk, 
tarihimizin ba�lang�c�ndan beri manevi ve milli renk olarak alg�lanm��, milli 
bir sembol hüviyeti kazanm��t�r. (Genç 1997: 13) K�rm�z� ku�ak, bekaret ve 
gayret sembolü olarak gelin evden ayr�lmadan önce babas� ve a�abeyi tara-
f�ndan “salavat ve tekbir” ile k�z�n beline ba�lan�r. Ba�lanan kemer, ilk çocuk 
do�uncaya kadar saklan�r. �lk çocuk o�lan olursa bir parças� çocu�un omzu-
na dikilir (Altunel 1995).  

Orta Anadolu’da, gelin ata binmeden önce baba, k�z�n�n beline k�rm�z� ku�ak 
ba�lar. Bu ku�a�a, “gayret ku�a��” denir. Gayret ku�a��n�n amac�; k�z�n 
gelin gitti�i evde tembellik yapmamas�na, gayretli olmas�na, i�ten kaçmama-
s�na yöneliktir (Altunel 1995).  

Ancak kimilerine göre de ku�a��n renginden dolay�, ku�a��n gayret yan�nda 
bakirelik simgesi de olabilece�i vurgulan�r. Ku�a��n ucunda ise, ç�k�n edilmi� 
bir miktar para veya alt�n “be�ibirlik” vard�r. Bu baban�n, k�z�na verdi�i son 
harçl�kt�r.  
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Beytü��ebap’ta (Hakkari), gelin ku�a��n�n üç kere çözülüp ba�lanmas� halin-
de, yeni gelinin eve u�ur ve bereket getirece�ine inan�l�r. Bu yörede söz 
konusu uygulamaya, “ku�ak çözme” ad� verilir (Esin 1979: 55-71). Bekareti 
temsil eden al ipek ku�ak, baba taraf�ndan gelinin beline, salavat ve tekbir 
getirilerek iki defa sar�l�p b�rak�l�r ve üçüncü de ba�lan�r. Bu arada, gelinin 
babas� taraf�ndan kunduras� içine bir miktar para konulur. Bu k�rm�z� ku�a��, 
gelin, ilk çocu�u do�uncaya kadar saklar. �ayet ilk çocu�u o�lan olursa, 
ku�a��n bir parças�n� o�lunun bir parças�n� da kendi ba��na ba�lar (Soylu 
1987). 

Türkmenistan’daki gerdek gecesinde, güveyi milli k�yafetini giymi� olarak 
arkada�lar� taraf�ndan gelinin bulundu�u odaya getirilmesi ile ba�lar. Gelin 
daha önce k�z arkada�lar� taraf�ndan, odan�n ortas�na getirilmi�tir. E�er gü-
veyi k�z�n duva��n� açmak istemezse, arkada�lar�: “Aç bakal�m belki kördür, 
belki de ba�kas�d�r” diye �srar ederler. Güveyi, gelinin duva��n� açar. Gelin 
de güveyinin kalpa��n� ç�kar�p bir kenara koyar. Daha sonra da gelin, belin-
den ku�a�� çözüp güveye verir. Güveyi, odada bulunan k�zlar� ve delikanl�la-
r� bu ku�akla vurarak d��ar� ç�kart�r (Çelik 1995). 

Azerbaycan’da ise, bey (damat), toy gecesi gerde�e girer. Gerdek gecesi 
k�z�n belindeki k�rm�z� ku�a�� çözmek için damat geline bir tak�m hediyeler 
verir. Damat gerdek sabah� evden kaçar. Bir iki gün arkada�lar� veya akraba-
lar� yan�nda kal�r. Bunu anne ve babas�na bir sayg� ifadesi olarak yapar. 
Gelin de bu süre içinde evdeki hiçbir erke�e yüzünü göstermez. E�er gelin 
bakire ise bu gerdek gecesi silah at�larak belirtilir. E�er gelin bakire de�ilse, 
baz� bölgelerde ya saçlar� s�f�r numara tra� edilir veya bir e�e�in s�rt�na ters 
bindirilerek baba evine gönderilir (Çelik 1995). “Türklerde bekaret anlay���, 
islâmiyetten önce de vard�. Türkler, bakire k�z için ‘kopagl�g k�z’ derlerdi” 
(Önal 1998: 102).  

Bu uygulamalarda, Kamlar�n ve Alplerin ku�and��� ku�ak ile kutsiyet ifade 
eden üç say�s�n�n, ku�ak çözmeye ba�l� bir biçimde birle�ti�ini; kam aksesua-
r� olan ku�a��n, islâmiyet sonras�ndaki tarikatlar ile ahilik te�kilat�nda da 
‘ku�ak ku�anma pratikleri’nde ya�amaya devam etti�ini görüyoruz (Esin 
1979; 55-71). 

Sonuç  
Gelin indirme, gelin göçürme, kelin tü��ruv, gelin alma, Türklerde dü�ünün 
son gününü te�kil edip bütün Türk illerinde, törenler e�li�inde gerçekle�tiril-
mektedir.Bu makalenin konusunu te�kil eden ve Türk kültürünün önemli 
uygulamalar�ndan olan koltuklama, koltu�a alma ile k�rm�z� ku�ak ba�lama 
gelene�i, baban�n velâyetinin, damada geçi�ini simgelemektedir. Çünkü 
bütün Türk illerinde babal�k velayeti sonsuza kadar sürmez. Babal�k görevle-
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rinden biri de evlatlar�n�n mürüvvetini sa�lamak, onlar� hay�rl�s� ile gelin ya 
da damat etmek, yuvadan uçurup, kendi yuvalar�n� kurmalar�na yard�mc� 
olmakt�r.  

Yukar�da de�inmi� oldu�umuz âdetlerdeki uygulan�� �ekilleri ya da araçlar, 
günümüzde yap�lan modern anlamda evliliklerde, bir tak�m de�i�ikliklere 
u�rat�lm��t�r. Örne�in, at art�k yerini gelin arabas�na b�rakm��t�r. “Koltu�a 
alma” �ekli de modern bir hale sokularak, balo salonlar�nda uygulanan bir 
adet olmu�, hatta çiftlerin mumlar alt�ndan geçerek yapt��� bir âdet haline 
gelmi�tir. Gelin ve damad�n üzerine saç�lanlar da art�k çerez, �eker…vb. de-
�il, madeni ya da ka��t paralar ile parlak ka��ttan pullard�r. Buna kar��l�k 
k�rm�z� ku�ak gelene�i de�i�ime u�ramadan halen sürdürülmektedir. Tabiat�n 
dört ana varl��� olan ate�, su, hava ve topraktan (Anas�r-� Erbaa) sadece biri 
olan ate�, ilk ça�lardan beri, insanlar� hastal�klardan ve kötü ruhlardan ar�n-
d�ran koruyucu bir külttür. Baz� kaynaklara göre; gelinin ba�� üzerinde mum 
yak�lmas� da bu ate� kültü ile yak�ndan ili�kilendirilir. (Ataman 1992: 43) 
(�nan 1954: 66-166) Yine bugün gelinin ba��na parlak pullar veya �eker 
atmayla modernize olan “saç� gelene�i”nin kökleri Türklerin en eski inanma-
lar�ndan olan �amanizme kadar gider. (�nan 1954: 167) Bizce; ça��m�zdaki 
de�i�imlerin bir sebebi de kitle ileti�im araçlar� vas�tas�yla sosyo- kültürel 
farkl�l�klar�n milletler aras�nda kolayl�kla yay�labilmesidir. Hatta günlerce 
süren eski dü�ünlerin yerini sade bir nikaha b�rakmas�, özenti, maddi ola-
naks�zl�klar ya da gelene�in reddi olarak aç�klanabilir. Bunun yan�nda Türk 
kültürünün yay�ld��� her co�rafyada ortak uygulamalar� da görmekteyiz. Türk 
Dünyas�ndaki dü�ünlerde k�rm�z� ku�ak ba�lama gelene�i zevkle ve istekle 
ya�at�lmaktad�r. Bu da ortak geçmi�in, ortak kültürün, kültüre sahip ç�kman�n 
bir sonucudur.  

Anadolu ve di�er Türk topluluklar� aras�ndaki ortak kültür de�erleri içerisin-
de, dü�ünlerimizde rastlad���m�z baz� pratikler, halen önemini korumaktad�r. 
Bu pratiklerin incelenmesi, edebiyatta kullan�lmas� ve ortak duygunun can-
land�r�lmas� bak�m�ndan büyük önem ta��maktad�r. Gelini koltuklama ve 
k�rm�z� ku�ak ba�lama gelene�i, Türklerin aile yap�s�n� ortaya ç�karan ve 
onlar�n ana yurtlar�ndan Anadolu’ya ta��d�klar� önemli bir gelenektir. Gele-
nekler, yeni nesillerce ya�at�lmazsa kültürel kimli�imiz kaybolmaya yüz tutar.  
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