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ÖZET:
Zaman, pek çok eyi deitirmektedir. Ekonomik ve sosyal ilikilerimizin, toplumsal deer
yarglarmzn geçirdii deiimler, davran biçimlerimize ve tutumlarmza da doal olarak
yansmaktadr. Deiimin deimezlii, sosyal bir olgu olmakla birlikte toplumsal dokumuzu
kuvvetli tutan bir takm deerlerin korunmasnn gereini, bu deerleri kaybetmeden anlamak
zarûretindeyiz. Zira, sahip olduumuz deerlerin edinim süreci, yüzyllarla ifade edilebilecek
bir zaman dilimini kapsad hâlde; ayn deerlerin kayb, çok daha ksa bir sürede
gerçekleebilmektedir.
Anadolu Türklüünde olduu gibi, Krgz, Kazak, Özbek gibi Türk boylarnda da
gelenekselletiine tank olduumuz düün hediyelerimizden biri de “Tohumkavut” adyla
bilinir. Neslin devamna niyet ve dua, neslin salna temennî.. gibi inanç anlamlarnn
yannda; toplumsal dayanmann ve dünürlüün gerei eklinde de kabûl edilerek yüzlerce
yldr sürdürülen bu hediyelemenin, sosyo-ekonomik yönden de önemli bir ilevi ve anlam
vard. Ne yazk ki bu güzel geleneimiz de kaybolan güzelliklerimiz arasndaki talihsiz yerini
almtr.
Bu bildiride; Türk kültüründeki hediye kavram geneli içinde düün geleneklerimizden
“tohumkavut” özeli ele alnacak, kelimenin ses, biçim, anlam, köken ve kavram yönleriyle
ilgili olarak yaklamlar sergilenecektir.

Anahtar Sözcükler:TOHUMKAVUT, DÜÜN, HEDYE, TÜRK KÜLTÜRÜ, DEM

*

Bu tebli, 16-17 Kasm 2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Türkiyat Aratrmalar Merkezi tarafndan
düzenlenen Türk Kültüründe Hediye konulu uluslar aras sempozyumda sunulmu ve yaymlanmak üzere olan
bir teblidir.
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1. GR: NEDEN BÖYLE BR KONU SEÇTK?
“Hediye” ve “hediyelemek”, toplumumuzda hem bir davran biçimi hâline dönümü hem
de sosyal bir deer yargs özellii kazanm önemli kabullerimizden biridir. Her ne kadar son
zamanlarda anlam ve ilevi yozlamsa da, eskilerin ifadesi ile “sû-i misal, emsâl olmaz”
diyerek, bu güzel davran biçimini sürdürürüz. slam kültür dairesine girdiimiz zamanlardan
bu tarafa dinî bir veche de kazanm olan hediye, aslnda insanlar arasnda sevginin ve
dayanmann devam yönünden önemli bir ileve de sahiptir. Biz, meselenin bu yönünü
ilgilendiren bir konu seçtik. Seçimimizde, belirlenen bilgi öleni bal etkili oldu. Bu
dorultuda düünürken; “Hacbekta Aznda Unutulmaya Yüz Tutan Sözcükler ve Derleme
Sözlüüne Katklar” adl tamamlamaya çaltmz makalemizdeki düün ile ilgili
“tõmavt” kelimesi, üzerinde durulabilir deerde bir kelime olarak göründü. “Türk
Kültüründe Ayrntlar” serisiyle hepimizi; ayrntlar, ayrntl düünmeye sevkeden ve Türk
kültürünün güzelliklerini deiik boyutlaryla gündeme tamamza vesile olan Prof. Dr.
Emine Gürsoy-Naskali hocamza ükran duygularmzla, memleketimizin bu birleik
kelimesini irdeledik.

2. KELMENN ANLAMI : TOHUMKAVUT NEDR?

Bildirimizde üzerinde duracamz tohumkavut; Derleme sözlüünde ( DS ) tohumkavudu/
tohumkavut ( tomgavt, tomkavt) biçimleriyle Sarayköy ( Dz. ), Kilis ( Gaz. ), Afin ve
köyleri ( Mr. ), Gerçek, Sivrihisar, Kavak, Mihalççk ( Esk. ), Mut ve köyleri ( ç. )
yörelerimize ait bir düün hediyesi olarak zikredilmektedir. ( DS, 1993; 3946 ) Anlam olarak
da; “Olan evinden kz evine yollanan daha çok koyun, keçi vb. armaan; Kz evinin damada
verdii para vb. armaan anlamlaryla verilmektedir. ( DS, 1993; 3946 ) Ayn sözlüümüzün
3945. sayfasnda ise tohumdavar balyla ve “Düünden bir hafta önce olan evinden kz
evine yollanan çeyiz. ( Ezc. )” izahyla verilen kelime de ayn anlama gelir. Hatta ayn sayfada
bulunan; tohum ( II ) “Olan evinden geline giden armaan” anlam da Divrii ( Sv. ) ve
Adana yörelerimize ait bir sözcük olarak bahsimizin snrlar içindedir. ( DS, agy. )

Karaman li, Kazm Karabekir lçesi düün âdetlerinde de “tohum-gavut” adyla olan
evinden kz evine, ertesi gün piecek yemeklerin malzemelerinin gönderildiine dair bir
bilgiye rastladk.
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“Olan evinde davetlilere öle ve akam yemei verilir... Öleye yakn pien
yemeklerin tadna bakan olan tarafnn bir erkei ahçya bahi verir. Yemek,
etli bamya, patlcan kebap, yahni, yourtlu çorba ve çeitli tatllardan oluur.
Öleye doru gelinin yata, akam kz evinde gelinin arkadalaryla yiyecei
çerezler, ertesi gün kz evinde piecek yemeklerin malzemesi olan bulgur, un,
nohut, et, pekmez, soan, yourt, kak v.s. bir traktör römorkunda davulcularla
birlikte kz evine gönderilir. Götürülen bu malzemeye "Tohum-Gavut" denir.
Birkaç büyük ve birkaç çocuk da beraber gider. Orada bir çay içip dönerler. Kz
evinden çalgclarn aletlerine bahi niyetiyle havlu veya mendil balanr.”
(http://kazimkarabekir.gov.tr/SOSYAL.HTML )

Kelimenin anlam ve yaygnl konusundaki aratrmalarmz esnasnda, tohumkavut
geleneinin Mersin- Mut yöresinde tongavat kaldrma eklinde yaadn ve bu gelenekle
ilgili bir de orta oyununun olduunu tespit ettik. Bu tespiti, halk bilimi alannda önemli saha
aratrmalaryla büyük hizmetleri olan Erman Artun hocamz da makalesinde öyle teyit
ediyor:
“Mersin, Mut, Hacahmetli köyü yörüklerinde düünde misafirlere ikram edilecek
yemeklerin büyük bir ksm olan evinden gönderilir. Bu yemeklerin kz evine
götürülmesi törenine tongavat kaldrma ad verilir. Yemekler, tongavat kocas
denen bir erkekle yengeler eliinde çalgyla götürülür. Düün bayra dikilmi
ve düün balamtr. Yiyeceklerin yannda ziyafette kesilmek üzere süslenmi koç
veya keçi, olan evinde kesilirken bir cümbü kurulur. Belli saydaki tongavatc
gençler tongavatclar oyununu oynarlar.” ( Artun,2005 )
(http://turkoloji.cukurova.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/24.asp#sdfootnote80sym)

Artun’un izah ettii tongavat kaldrma oyunununu oynayanlarn elinde kesilmi iki adet
horozdan bahsedilmekte ve tongavatçlarn konumalarndan bu horozlarn kz evine yenilmek
üzere götürülecei anlalmaktadr. ( Artun, agm.)

üphesiz ki, kavram ve anlam olarak Türkçedeki mevcudiyeti DS’de zikredilen yörelerimizle
snrl olmayan bu düün hediyemiz, memleketimiz olan Hacbekta’ta ve Krehir, Nevehir,
Kayseri gibi komu yörelerimizde de tõmavt/ toӽumav̰t söyleyileriyle bir düün armaan
olarak yakn zamanlara kadar yaamaktayd. Bilindii gibi, düünler, toylar eskiden günlerce
sürerdi. ( Örnein; çocukluk yllarmzda Hacbekta’ta, Perembe günü bayrak kaldrlr
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( dikilir), düün bir hafta sürer ve takip eden Perembe günü de “gelin almas” yaplrd.)
Bayrak kaldrlmasnn ertesi günü ( Cuma ), olan evinden, kz evine ya bir küçükba hayvan
( koç, toklu, iek,-baz yörelerde keçi, erkeç-), ya da olan evinin gücüne göre bir büyükba
hayvan ( tosun, düve, dana ) krmz, beyaz kurdelalarla, nazarlklarla süslenir, taranr ve
götürülürdü.

Söz kesimi, nian gibi merasimlerle birbirlerine “hsm” olan iki tarafn dayanmasnn bir
nianesi anlamn tayan bu tip hediyelemeler, düünde de devam ederdi. Tohumkavudun
götürülmesi, kz tarafna düün vesilesiyle gelen konuklara ikram edilmek maksadna
matuftur. DS’de zikredilen; “Kz evinin damada verdii para vb. armaan” ( DS, 1993; 3946)
anlam hakknda, yöresi ifade edilmedii için, kesin bir hüküm verememekle beraber bu
anlamn pek yaygn olduunu düünmüyoruz. Zira kz tarafndan giden hediyeler daha çok;
“bohça- tepsi, mendil, dürü...” gibi farkl adlardaki hediyelerdir ve onlar da yaygndr.

Kazak, Krgz, Gagavuz boylarmzla birlikte Anadolu’nun pek çok yöresinde, evlenmeleri
kararlatrlm gençlerin nianllk dönemleri dinî bayramlar içine alan bir süreci kapsarsa,
olan evinde müstakbel gelin ve gelinin birinci derecedeki yaknlar için çeitli hediyeler
hazrlanr, olan tarafndan bir heyet, bu hediyeleri kz evine götürür. Buna bayramlk denir.
Bayramlk, Bat Trakya’da görümelik adyla yaamaktadr. Bu araya bayramlar da
rastlamsa geline giysi, tak, çerez, baklava, kurbanlk koç v.s. gönderilir. Seçilmi olan
koçun knalanp süslenmesi gereklidir. Bunun için koça kna vurulur (yaklr, sürülür),
boazna kurdeleler balanr, boynuzlarna da portakal ya da elma geçirilip parlak katlarla
sarlr. Erkek evinin geline olan ilgisi ve an açsndan önemli görülen bu gelenee
günümüzde de baz ailelerde rastlanmaktadr (http://www.ogretmeninsesi.org/fo_dugun1.asp)
Özellikle Kurban Bayram arefesinde ( erefe günü ) gelin kz ve akrabalar için hazrlanan
bayramlklarla birlikte gelin için bir de kurbanlk hayvan alnr böylece; “Sizin kznz, bizim
gelinimizdir. Kurban da bizdendir.” anlam da yüklenir. Bunlarn hepsi, “bayramlk” olarak
adlandrlr.

Düün, Kurban Bayramnn hemen peinden yaplrsa, tohumkavut olarak daha küçük bir
yenilecek hayvan götürülür, ama mutlaka götürülür. Tõmavut, bayramlktan farkl olduu
gibi, olan evine gelen gelinin attan, arabadan inmeden ald yüzgörümlüü hediyesinden de
farkldr. ster düünde, ister düüne yakn bayramda götürülmü olsun, tohumkavut diye
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bilinen bu hediyede götürülen hayvann cinsiyetine göre bir takm anlamlandrmalar da
yaplmaktadr ( Ör.: Tosun, teke, koç getirilmesinin, doacak çocuklarn erkek olmas dileini
yanstmas; düve, çebi/çebiç, iek getirilmesinin, dourganlk dilei içermesi...gibi ). Bu
anlamlandrmalar, “tohumkavut”un tohum ksmndaki “nesil, soy”anlamna arlk kazandrr
görünmesine ramen; bu hediyenin bir düün hediyesi olmas, ve konuklarn doyurulmasna
yönelik bir amaç tamas, toy, doy-, toygz- todhr-, tok, tokl, kelimeleri ile birlikte
düünüldüünde tohumkavut geleneindeki doy- fiilinin anlam yükü daha ar basmaktadr.
Kelimenin ikinci yarsndaki kavut‘un da bir yemek türü olarak anlamlandrlm olmas ( A.
bkz. ), bu baskn anlam desteklemektedir. te bütün bunlar bizim tohumkavut’u
incelememizin sevk edici sebeplerini oluturmutur.

3. KELMENN BÇM VE KÖKENBLM YÖNÜNDEN NCELEMES:

Kelime; tohum ve kavut kelimelerinden birleik bir isim olduuna ve bütün yörelerimizde bir
düün hediyesi olarak verildiine ve böylece bilindiine göre, birleii oluturan kelimelerin
anlamlarn açmakta fayda vardr.

3.1. Tohum Sözcüünün Sözlüklerdeki zahlar:
Tohum kelimesi; TS’te < is. Far. tuӽm bot. 1-“Bitkilerde döllenme sonucunda yumurtacktan
oluan ve yeni bir bitki olumasn salayan tane.”, 2- mec. “ Soy sop, döl, nesil, sülâle.”
anlamlaryla verilmektedir. ( TS, 1998; 2228 )
Tarama sözlüünde; toӽum: Çekirdek ( De. XVI. 113-2 ) karl ile örnekli olarak verilmi.
( TTS; 3814 ) Ayn yerde toӽum tutmak, toӽum suyu kelimeleri de XV.-XVI. Yüzylda
kullanlan kelime gruplar olarak madde ba halinde izah edilmitir ( agy. )

Derleme sözlüünde; tohum ( I ) [ tohumluk ( I ) ] : Damzlk erkek at, aygr ( Gaz./
Ay./Ant.-Hat./ Bor- Ni.), tohum ( II ): Olan evinden geline giden armaan ( Divrii-Siv./
Ada.) eklinde iki anlam yer almakta ve bu anlamlara ilikin türeme sözcükler ve söz
kalplar da verilmektedir. ( DS; 3945 )

DLT’de

tohum kelimesi kullanlmamtr. Ancak; “boazlanacak, kesilecek hayvan”

mânâsyla tokum kelimesi vardr. ( Atalay, 1999; 635 ) Tohum, tane, evin karlnda
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urug/uru ( agy.; 697 ) kelimelerinin kullanld DLT’te, uru tur ikilemesi de “hsmlar”
eklinde anlamlandrlmtr. ( agy.)

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüü ( TDES )’nde: tohum ‘bitki tanesi’ ~Tkm. toxum.-KKlp.
tukm.- Krg tukum.- Kzk tukum ‘tohum; soy’.-Tar.tuhum.- Çv txm < Far tuxm ‘seed;
sperm; an egg’. R¤s¤nen: V 497a ( Eren, 1999 ) eklinde gördüümüz tohum sözcüü;
Altayca-Türkçe Sözlük ( ATS )’te bu ekliyle yer almazken ‘tohum, çocuk, nesil’ anlamnda
“üren” eklinde bulunmaktadr. ( Naskali, Duranl; 1999:198)

Karlatrmal Türk Lehçeleri Sözlüü’nde “tohum” sözcüünün; AzTr: toxum, Bak.T.:
börtök, orlok, Kaz T.: d¤n, tukm, urk, Krg T.: uruk, tukum, Özb.T.: uru, Tat.T. börtik,
orlk, Trkm.T.: tohum, Uyg.T.: uruk karlklaryla verildiini görüyoruz. ( Ercilasun vd.,
1992; 892-893 )

3.2. Yorum:
tohum/ tõm/ toӽum/ toom/tuum söyleyileriyle Anadolu azlarnda; üren, uruk, urk,
börtök/börtik, orlok/orlk, d¤n, tukm/ tukum, toxum biçimleriyle dier Türk lehçe ve
ivelerinde yer alan tohum sözcüü, sözlüklerdeki tespitlerden anlalaca üzere iki
anlamdadr. Bunlardan biri, Botanik mânâda bitkinin neslinin devamn salayan parça; dieri
ise insan neslinin devamn ifade eden kuak, nesil, soy anlamdr. Bu anlamlandrmalara göre
TS’te ikinci anlamn mecazî olarak belirtilmesini doru bulmuyoruz. Zira her iki anlam da
nitelik itibaryla ayn ileve yönelik sözlük anlamlardr.

ncelediimiz bütün sözlüklerde tohum sözcüü Farsça kaynakl gösterilmektedir.
Kaynaklarda tarmn ve toprak ilemenin en eski dönemlerde uzak Asya’da görüldüü
belirtilmi olsa da Botanik mânâda kelimenin ilk olarak hangi dilde ortaya çkt konusunda
kesin bir ey söylemek mümkün deildir.

Türk Dili ve Kültürü alannda çok önemli aratrmalarda bulunan Abdulkadir nan’n
makalesindeki u ifadeler, kelimenin Türkçedeki yer al tarihi bakmndan bir çerçeve
çizmektedir:
“tar-g ‘tohum, soy’ anlamndadr. Kagarl’nn XI. yy.daki “targ”:dar, buday olduunu kabul
etmek mümkün deildir. Çünkü Türkler, tarm kültürünü daha tanmadklar çok eski devirlerde

6

baz hububat tanm ve bunlarn yere dümekle bir müddet sonra büyüyüp çoaldklarn görmü
ve bu durumu, klan ve soyun bir atadan türeyip çoaldklarna benzeterek tohum ve yaylma
anlamn bildiren bir kelime ile anlatm olacaklardr. Bu kelime de her halde “tohum”, “soy”
anlamn bildiren tar ( tar-g) olmutur. Türklerin tarm kültürünü benimsemeye baladklar
çada buday, arpa, dar gibi hububattan hangisini ilk tandklarn tayin etmek güçtür. Bununla
beraber Türk uluslarnn çounun ilk tandklar tahln “dar” olduunu tahmin etmek
mümkündür. Göçebe Türk boylarnda dinî âyin ve düün törenlerinde saç ( libation ) olarak süt
ve süt ürünleri kullanld halde, çiftçi boylarda “dar” kullanlmtr. Budaygillerden bir
çouna dar denilmesi, Türklerde çok yaygn olan “boza”nn dardan yaplmas da bu tahmini
kuvvetlendirmektedir. ( nan; 1967: 9-10 )
***
tar kelimesinin eski anlamnn “tohum” demek olduuna Kagarl’nn eserinde de iaret vardr:
“targ” kelimesini birkaç yerde “bazr”, yani “tohum” kelimesiyle karlamtr ( mes I, 125, 176 )
Dikkate deer ki targ kelimesi bütün Altay dillerinde “soy, kabile, tohum” anlamna gelen
“uru” kelimesiyle birlikte anlamda kelime olarak kullanlmtr ( uru-tar ). Kagarl “uru”
kelimesini “tane, tohum” diye açklarken hsmlara dahi.”uru-tar” denir, demektedir ( DLT I,
61, Çev. I, 63-64 ) Kutadgu Bilig’de “urulu tarl” deyimi “asil, soylu” demektir ( Msr n.
267 ) Yakutçada da “urû tarî” soydalar, hsmlar demektir ( Pekarski, Yakut Sözlüü, 3069 ).
Bütün Türk lehçelerinde “urug” kelimesi hem kabîle, soy, hem de tohum demektir, yani çok eski
çalarda Türkler bütün hububata “tohum, soy, nesil “ anlamn bildiren “tar” ve “uru”
adlarn vermilerdir. Bizim “tarla” ve “dar” kelimelerimizin kökü bunlardr. “Tar”
kelimesinin bir fiil kökü olan “tar-“ kelimesinden –g eki ile yaplan deverbal isim olaca da
hatra gelir. Fakat, genel olarak, fiile ait gramer olaylar dilin çok gelimi çana aittir.” ( nan;
1967: 9-10 )

Tohum hakkndaki bu bilgilere, DS’deki toӽ ( II ) : ekilmemi tarla ( Güneyce- Rize )( DS;
3944 ) anlamlandrlmasn da katarsak, Türk ritüellerinde tohumun yer al biçimi, anlam ve
mânâ deiimiyle ilgili fikir yürütmelerimiz daha salkl olacaktr diye düünüyoruz. Türk
dünyasnn her tarafnda görülen, bahar bayram, Hdrellez, Hzr lyas, Nevruz/ Noruz/
Nooruz enliklerinde de mutlaka tohumun u veya bu ekilde yeri vardr. Tohum da dahil
olmak üzere bu törenlerde kullanlan renkler, imge ve simgeler farkl anlamlar kazanmaktadr.
Örnein Krgz Türklerinde:
Türklerin bir araya gelip, kendi Nevruzlarn anlattkça daha da açk bir ekilde
ortaya çkmaktadr. Bu bakmdan Nooruz bayramnn özel yemei olan
Sümölök’ün hazrlan ve onunla verilen mesaj üzerinde durmamz da yerinde
olur. Sümölök veya “Nooruz köcö” ad verilen bu yemei hazrlamak için,
buday, arpa, dar gibi hububatlar suda bekletilip, iirtilir. Ondan sonra, bu
piirilen tohumlar filizlenmek üzere bir scak ortama konur. Yeilleri 2 cm. kadar
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olunca, dövülür. Bu elde edilen iri kavut eklindeki madde, Sümölök’ün ana
maddesidir. Ona 6 çeit madde daha eklenerek, yani 7 çeit madde ile, bu bayram
yemei piirilir. Sümölök sadece Nooruz’a özgü bir yemektir ve yln baka
zamannda hiçbir ekilde hazrlanmaz.
Dikkatinizi çekmek istediim bir husus da, neden bu bayram için tohumlar
yeillendirerek böyle bir ilginç yemek piirilir, neden baka zamanlarda bu yemek
yenilmez sorusudur. Sorumuzun cevabn dier Türk boylarndaki Nooruz
kutlamalarnn bilgilerinden buluyoruz. Baz Türk boylarnda Nooruz’un özel
yemei olarak yumurta yenilir. Krgz Türkçesi’nde yumurtaya da “tukum” yani
tohum denilir. Ayrca insaniyet veya insan nesline ayn ad verilir. Nooruz
srasnda bu üç tohumun bir araya getirildiini görürüz. Dünyann yeniden
canlanmasn, dirilmesini sembolize eden Nooruz âdetleri içinde insanolunun
yani insan tukumunun bayram yemei olarak canl tabiatn balangc olarak
bilinen bitki tohumu ile canllar tohumunun sembolü olan yumurtann seçilii
tesadüfen alnm bir hâdise deildir. Burada insann tabiatla bütünlemesi,
yeniden yaradl yedii yemei ile de simgeleniyor. O yüzden de bu yemek baka
zamanlarda yaplmaz ve yenmez.( Cumakunova, 2005 )
( http://www.akmb.gov.tr/ata/metinler/III-9.htm)
Gagauzlarda: “Moldova'da ve Gagauzlarda yaayan halkn önemli bir âdeti
marta balamadr. Marta beyaz, krmz ipliklerin kvrlmasyla yaplr. Beyaz
safl temizlii, krmz ise dünyann dirilmesi ve domasn gösterir. Hazrlanan
martalar çocuklar korumak için yünden kvrlm Marta kollarna balanr. Ayn
ekilde korunmalar, salkl olmalar ve çoalmalar için kuzu, olak, tay, boyunlarna ve yelelerine Marta balanr. Buday bereketi için evin saçana krmz
erkek kua aslr. Bunlarda yöre el sanatlarnn Nevruzda kullanm ile ilgili
olgulardr. Krmz iplikler zenginlik ve bolluk için meyve aaçlarna da
balanr.”
“Nevruz'da önemli bir simge de tohum'dur. Bu nedenle tohumlu bir çok bitki
ve bitki tohumu Nevruz'da yemek, tütsü vb. olarak kullanlr. Bunlardan üzerlik
tarladan toplanarak nazara kar tütsü ve el sanatlar ürünü olarak nazarlk
haline getirilerek evlere, dükkanlara korunma amacyla aslrlar.” ( OnukAkpnarl, 2005)
Bütün bu bilgiler yan yana getirildiinde, tohumun Türk tarihinde çok eski zamandan beri ve
çok yaygn bir biçimde her iki mânâda da kullanld kantlanmaktadr.
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Bu tespitler dikkate alndnda pek çok kaynakta Farsça tuxm sözcüünden alnma olarak
kaydedilen tohum sözcüünün; “Türk dilinde farkl bir kökle ilgisi olabilir mi?” sorusunu
sormadan geçemedik.

Bilindii gibi, Türk dilinde düün kelimesinin kökü “tü” olarak ifade edilmitir. “Tü” ise
“düümlemek” “balamak” ve “dümek” anlamlarna gelir (Gülensoy,1973; Atalay, 1999;
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anlamlar vardr. Öyleyse, düün, hem maddî, hem manevî besleni merasimidir.( Alimbekov,
2005)

Özet olarak; sözlüklerde Farsça kaynakl olarak kaydedilen tohum sözcüünün Türkçedeki
eski ve yaygn anlam ve kullanmlar dikkate alndnda; hem tar/targ kelimeleriyle botanik
mânâdaki neslin devam anlam, hem de do- fiili ve türevleri ile ilgisi düünülmeye deerdir.
tüg-üm/ düün sözcükleriyle iki gencin hayatlarnn balanmas ve bu vesileyle yaplan
ziyafetler açsndan düünülünce de anlam toy/ toyguz-/ todhur- türevleri silsilesiyle doyfiilini baskn anlam olarak ortaya çkarmaktadr. Bu sebeplerle biz, tohum kelimesinin baka
bir dilden alnm olamayaca kanaatine sahibiz.
Yaptmz yorumu, tohum ve tohumkavut sözcükleriyle ilgili olarak gördüümüz; toԅ: Tok/
toԅaç: Francala, çörek/ toԅal: Boynuzsuz / toxla: Toklu/ toy: Düün/ toy- : Doy-./ toyla-:
Düün elencesi yap-. ( Necipoviç, 1995; 416-417 ); toӽlu: Bir yanda erkek koyun ( TTS;
3814 ), todaç, ( todaca ): Karndaki yavru, doacak yavru. ( TTS; 3812 ), tosun: nein
erkek yavrusu. , tourkan: Çok douran ( Yüz Ha. XVI, 50 ) ( TTS; 3813 )...sözcükleri ve bu
sözcüklerin anlamlar da desteklemektedir diye düünüyoruz.
3.3. Kavut/ avut/ avt/ awt/ ԅavt/ Kelimesinin Sözlüklerdeki Anlamlar:
Kavut kelimesi, TS’te; is. “Kavrulmu ve dövülmü tahl ununa eker veya tatl yemi
katlarak yaplan yiyecek” anlamnda yer almtr. ( TS; 1245 )/ (http://www.tdk.org.tr)
DS’de ise, kavut ( ӽavut ): “Kavrulmu hububat unu.” ( DS; 2363- 2365 ) anlamlandrmas ile
verilerek XIV. Yüzyldan itibaren kullanlan örnekleri sralanmtr. Ayn madde bandaki
örneklerde ise “kavut” karl olarak Arapça: es-seviyk, besise, lett, el-cezize, es-savîyk,
cei kelimeleri; Farsça olarak da: âbkâme, pist/ püst, kübîde kelimeleri zikredilmitir. Bu
izahlardan ve örneklerden sonra verilen kavut eylemek, kavuz ( Çeç elenirken kalburda kalan
kapçkl tane ) kelimeleri de kavut kelimesinin izah bakmndan önem arz etmektedir. Ayrca
ayn sözlükte Merzifon yöresinde kullanlan; “gauz: Tahl ykarken kalburda kalan taneler” (
DS; 1936 ), “gavut ( I ) [ gavt -1,2; govruk, goyut ]:1-Kavrulmu tahl unu, 2- Öütülmü
armut kurusu unu, 4- Bulgur elendikten sonra geriye kalan unlu ksm” ( DS ; 1942)
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Türkçenin elimizdeki en eski kaynak sözlüü niteliini tayan Kagarl Mahmut’un ünlü
eseri DLT’de; “kagut= kavut, dardan yaplan bir yemek.” anlamlandrmas ve “Bk. kavut.
Kr.: Rad.- kavt; d. – kavut. ( I, 406-5; III, 163-2)” ( Atalay, 4. Cilt; 250-251 );
göndermesiyle verilmektedir. “Kavut” kelimesi ile ayn yerde anlamlar sralanan kaw, kavuz,
kavk/ kawk, kawrul-/ kagrul-, kagur-, kugur-, kuwur-, kawurmaç/ kogurmaç kelimeleri;
kabuk, kavurma anlamlar yönünden “kavut” kelimesi ile ilgilidir.

Kelime tasnifini kendine özgü bir biçimde yaparak kökenroelim itB
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kelitî A0l” özg53aqlausonu

eklinde yer alm.( Birinci vd.; 457 ) Develliolu’nda da ayn yazlla, sevik( a.i. )bot. kavut,
kavrulmu un biçiminde anlamlandrlmtr.( Develliolu, 1999; 946 )

Memleketimiz olan Hacbekta’ta bulgur, yarma gibi budayn kaynatlmasyla elde edilen
yiyecekler kurutulur, soӽu(dibek)da dövülür, el deirmenlerinde öütülür daha sonra da
savrularak temizlenirdi. Hacbekta ve çevresinde, öütülmü bulgurun savrulmas ilemi
esnasnda ortaya çkan kabuk ksmlarna kavut denir ve söylenii de awut eklindedir.
awut, zar biçimindeki kabuk ksmdan olutuu için yumuaktr. Biz, küçükken bu ksmlar
kuru üzümle, ceviz içiyle kartrarak çerez gibi yerdik. Bayrak kaldrlmasn takip eden gün,
erkek evinden kz evine götürülen süslenmi ikramlk hayvann yannda, olan evinden
hazrlanm bir tepsinin içinde bulunan çerezde de awut bulunurdu. Bu âdetimiz deitii
gibi, bulgurun ve budayn ilenii de deiti. imdi, buday Toprak Mahsulleri Ofisine
dorudan gidiyor, bulgur ve yarma ise hazrlanm biçimde deirmenden alnyor. Bu sebeple
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Gümühane ili Köse ilçesine bal Kabaktepe köyü (eski ad urut) sayfasnda da kavuttan
öyle bahsediliyor: “Gavut çorbas; Sacda kzartlan buday veya arpa üütülerek un haline
getirilir. Bu una gavut denir. Kaynatlm suya kavut dökülür ve piirilir. Yenilecei zaman
tavada

kzdrlan

tere

yana

eker

ilave

edilerek

servis

yaplr.”

(http://www.kabaktepe.freeservers.com )
Türk dünyasnn çeitli bölgelerinde de “kavut”un bir Nevruz yiyecei olarak yapldn biliyoruz.
Örnein :“Krgzlar, yeni yln ilk gününe Nooruz adn verirler ve o gün "Nooruz köcö" denilen özel
bir yemek yerler. "Köcö", dar yarmas yahut bulgur konulmak suretiyle yaplan bir nevi tirittir. "Auz
köcö" denilen "kavut" da bu günün özel yemeklerindendir.” (http://www.kulturturizm.gov.tr )
Bu bulgu ve anlamlardrmalardan çkardmz udur: (http://www.osmanlimedeniyeti.com/)

Adresinde bulduumuz Osmanlca ( ! ) Sözlük’te bulunan ve Arapça kaynakl olduu
belirtilen; “KAVT ( c.: Akvât ) : Koyun sürüsü, KAVT: htiyaç miktar yemek vermek”
anlamlar, bildirimize konu olan tohumkavut ile ksmî bir anlam ilgisine sahiptir. Ancak bu
ksmî ilgi, “kavut” kelimesinin Arapça’dan alnm olduunu kantlamaz. “Kavut” karl
olarak Arapça’da: es-seviyk, besise, lett, el-cezize, es-savîyk, cei kelimeleri; Farsça’da:
âbkâme, pist/ püst, kübîde kelimeleri ( DS; 2363- 2365 ) kullanldna göre “kavut”un, bu
dillerden geldiini iddia etmek mümkün deildir. Kavut; ister Rize’deki gibi arpa unu, ister
DLT’deki ekliyle; “kagut= kavut, dardan yaplan bir yemek.”, ister Gürün’deki gibi
“kavurgann dövülerek veya öütülerek pekmez veya ekere veya erbete kartrlarak yenecek hale
getirilmesi halidir.” anlamyla isterse DS’de verilen “gauz: Tahl ykarken kalburda kalan

taneler” ( DS; 1936 ), “gavut ( I ) [ gavt -1,2; govruk, goyut ]:1-Kavrulmu tahl unu, 2Öütülmü armut kurusu unu, 4- Bulgur elendikten sonra geriye kalan unlu ksm” ( DS ;
1942) anlamlaryla olsun, hububat türüyle ilgili bir yiyecek olarak tüm kaynaklar tarafndan tespit
edilmektedir. Msr, buday, arpa, dar gibi tahllarn yöredeki üretim ve tüketimine oranl bir kullanm
yaygnlna sahip olduu anlalan Kavut, hem tarihî olarak hem de yaayan türevleri bakmndan
Türkçe kabuk,, kavurga, kawz, kavk, kav, kavur-, kelimeleriyle ilgili bir baskn anlama sahiptir.

Ayrca Doç. Dr. Necati Demir’in derli toplu izahnda( Demir; 2005; 437- 441 ) olduu gibi
Türkçede çok ilek ve yaygn kullanlmamasna ramen +lAr, +Iz, +An dnda ETü.
döneminden beri kullanlan bir çokluk ekimiz daha vardr. +( I )t / + ( U )t ekliyle çok eski
zamanlardan beri bu ekin kullanldn örnekleriyle belirten Demir’in bu tespitini üzerinde
çaltmz kelimede de görmek mümkündür diye düünüyoruz. Kak/ kag/ kav: ‘Kabuk’
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anlamnda olduuna göre “kag+ut > kavut” izah da mümkün görünüyor. Bize göre sözcüün
“kavut” ksm da kav/ kab/ kabuk isimleri ve kavur- fiili ile alâkaldr.
Sonuç olarak, deiik söylenileriyle Türk dünyasnn pek çok yerinde bir düün hediyesi
olarak kültür geçmiimizde yer alan tohumkavut için unlar söyleyebiliriz:
1- Kültür deimelerinin bir yansmas olarak gelenek ve göreneklerimizde de
deimelerin yaand âikârdr. Çeitli etkenlerle meydana gelen bu deimelerin en
youn olarak yaand alanlardan birisi de gelenek, görenek, âdet ve ananelerin yer
ald toplumsal yaama alandr. Özellikle düünlerimizdeki deimeler, baz
geleneklerimizin anlamlarnn unutulmasn da beraberinde getirmitir.
2- Düünlerimiz, söz konusu deiimlerin gözle görülür örneklerindendir. Düünler, süre

olarak deimitir, biçim olarak deimitir, içerik olarak deimitir. Bütün bu
deiim seyrine karn gene de geleneklerimizi en fazla yaatabildiimiz alann
düünlerimiz olduunu söylemek çeliki oluturmaz. Düün denince, dün olduu gibi
bugün de hediye akla gelmektedir. Hediyelemek, sevgiyi yaygnlatrmada ve
toplumsal dayanmay kuvvetlendirmede önemli rol oynayan bir davran biçimidir.
Hediyelemenin Türk-slam hayat anlaynda hem millî bir gelenek, hem dinî bir
vecibe hem de sosyal bir görev gibi alglanmas, hediyelerin çeitlenmesini salam
ve zengin bir hediye kültürü ortaya çkarmtr. Düün hediyelerinin her çeidinin ayr
bir anlam derinlii ve ilevi vardr. Bunlarn sadece basit birer geleneksel simge olarak
görülmesi doru deildir.
3- “Tohumkavut”

birleiini

Türk

dünyasndaki

anlamlaryla

birlikte

deerlendirdiimizde, bu hediyenin kz tarafna düün münasebetiyle gelen konuklar
doyurmaya yönelik bir hediye olduu ortaya çkmaktadr. Tohumkavut, sözcüünü
oluturan kelimelerden tohum sözcüünün, ksmen “neslin devam” dileini içeren
simgesel anlamnn yannda, baskn anlam olarak toy, toyluk, toy-, toyguz-,
kelimelerinin anlamlarn tadn düünüyoruz. Birleiin ikinci ksmnda bulunan
kavut sözcüünün de Türkçe kavur-, kabuk kelimeleriyle ilgili olduu ortaya
çkmaktadr.

Kavutun

kullanm

yaygnlna

bakarak

“kavrulan,

kaynatlan

hububatlarla ilgili bir yiyecek” anlamnda olduunu tespit etmek mümkündür.
Birleiin her iki sözcüündeki baskn anlamlar birletirildiinde, kelimenin bütünüyle
toy geleneimizle ilgisi pekimekte ve hediyenin ad olan “tohumkavut”, toy
vesilesiyle gelen konuklara sunulan bir yiyecek olarak doy- fiiliyle anlam bütünlüü
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kazanmaktadr. DLT’de tohum kelimesinin kullanlmam olmasna karlk;
“boazlanacak, kesilecek hayvan” mânâsyla tokum kelimesinin varl da ( Atalay,
1999; agy.) sesbilimi açsndan açk bir / k / > / h / szclamas örnei olarak
tespitimizi desteklemektedir. Üzerinde durduumuz kelimede görülen szclama
örnekleri kavramn geçtii yörelerde yaygn olarak vardr. Örnein: 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 ettiimiz “tohumkavut” hediyemizdeki “tohum” sözcüünün tam karl
da DLT’de olduu gibi kz evine gelen konuklara ikram için götürülen( boazlanacak,
kesilecek ) hayvan anlamyla örtümektedir. Tohumkavutun hediye olarak “tohum”
sözcüündeki “neslin devam dilei” anlam, ikincil bir anlam olarak görünmekte
fakat, hediyenin düünde verilen bir hediye olmas hasebiyle de kelimenin kazand
anlam kuvvetlendirir mahiyette görünmektedir.

5- Tohumkavut, tõõmaw̰t, tongavat, tohumdavar...gibi deiik biçimlerde Türkiyenin

deiik yerlerinde ksmen varln devam ettiren bu düün hediyemiz, deien ve
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