TÜRK KÜLTÜRÜNDE GELİNLER VE OCAK
Sevilay AYVA*
Giriş
İnsanlık tarihinde, ateşin beş yüz bin yıldan beri yakıldığ ı bilinmektedir. Bu sürenin
başlangıcından itibaren ateşin insan hayatındaki yararları ve gösterdiğ i gelişme bir yana,
onunla ilgili birçok inanma ve tören de ortaya çıkmıştır. Hatta dünya üzerinde, bazı ilkel
kavimler arasında ateşbir tapınma unsuru olagelmiştir. Nitekim burada, İran ve Hindistan gibi
bazı kültürlerde ateşTanrılarının olduğ unu hatırlamalıyız. Bunun yanında, Yunan mitolojisinde
Prometheus ve onun etrafında anlatılan mitlerde de ateşle ilgili uygulamalar bulunmaktadır.
Ayrıca bazı Asya, Avrupa ve Afrika milletlerinin, ateş ve onun kullanımı ile ilgili birtakım
inanmalarını da bu arada sayabiliriz.
Dünya üzerindeki belli başlı kültürlerin ateşle ilgili düşünüşve inanışunsurlarına kısaca
göz attıktan sonra burada, ateşin Türk düşünce sisteminde yerini almasını sağ layan, onun
etrafında gelişen birtakım inanma ve âdetler üzerinde duracağ ız. Bu sırada, insan psikolojisi ve
onun tabiat karşısında davranışının ortaklıkları sebebiyle ateşle ilgili farklı kültürlerde, farklı
ırklarda benzer noktaları belirleyebileceğ imizi de göstermeye çalışacağ ız.
Konu
Türklerde ocakla ilgili inanma ve gelenekler; birlik, bütünlük, sağ lık, ebedîlik ve
Tanrıyla

ilgilidir. Düşünce sistemimizde Türk hayatının sürekliliğ i de ancak Tanrı kut'u ile

sağ lanmaktadır. İşte bu kutun üzerimizde kalması için her aile ocağ ının daima yanması
gerekiyor. Buna bağ lı olarak ocağı n sönmesi, ocağı n dağı lması ve ocağı n batması da Tanrı’nın
gazabına uğ rayıp Tanrı kutu’nun o aileden uzaklaşması ile ilgilidir. İşte aile ocağ ının, Tanrı
ocağ ı olarak görülmesi sebebiyle de, onun söndürülmesi veya dağ ıtılması yapılabilecek en
kötü fiildir. Ocağı n sönmesi, ailenin soyunun tükenmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda,
"Ocak; yuva, ata ve baba ocaklarına dayanmakla değ erleniyordu." (1) Yani ocağ ın sahibi,
ailede Tanrıyı sembolize eden babada aranıyordu. Çünkü Türk’ü koruyan Tanrı, Türk ülkesini
yöneten hakan, ailenin reisi de babadır. Bu yüzden ailede Tanrıyı baba sembolize eder ve
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ocağ ın sahibi de odur. Bu sebepten dolayı onun korunması ve ona saygı duyulması gerekir.
Kısaca Türklerde ateşkültünün, aile ocağ ı kültü ile yakından ilgili olduğ u görülüyor.
Aile ocağ ı inanışının Türk kültüründe yerini bulduğ u bir uygulama da düğ ünlerde
gerçekleştirilen âdetlerdir. Türk boyları düğ ün törenlerinde sıkça rastladığ ımız ateş, ocak ve
bunlarla ilgili olarak uygulanan törenler, bize Türk din ve kültür tarihi içerisinde ateşve ocak
kültünün

köklülüğ ünü

göstermektedir.

Şimdi,

konuyu

aşağ ıdaki

başlıklar

altında

değ erlendirmeye çalışacağ ız.
a. Türk Destan Geleneğinde Kadınlar ve Ocak
Dünya üzerinde, İran ve Hindistan'da olduğ u gibi Türklerde bir ateş kültü yoktur.
Buralarda sönmeyen kutsal ateş, evin dışında ve tapınılacak yerlerde yakılır. Türklerde ise
kutsal olan, evin içinde bulunan aile ocağ ıdır. (2) Ailenin sembolü, evin merkezinde bulunan
ocaktır. Nitekim, evlilik törenlerimizdeki ocak ve ateşle ilgili inanma ve âdetler de evin
merkezinde bulunan bu ocak etrafında gerçekleştirilirdi.
Kuzeydeki Türk gruplarından Yakutlarda evlilik, sönmeyen bir ateşyakma şeklinde ifade
edilmektedir. (3) Çünkü evlilik sırasında yeni bir ocak kurulmuş oluyordu. Bu ocağ ın daima
yanması gerekmektedir. Bunun sebepleriyle ilgili bazı bilgileri yukarıda vermiştik. Altay
Türklerinin kahramanlık destanlarında Alıp Manaş bu düşünceyi şöyle dile getirir:
"Ak Kağan vardı r
Onun erkek yüzü görmeyen
Erkek eli değmeyen
Erke-Karakçı diye kı zı vardı r.
Ateşim onunla birlikte yanmı ş." (4)
Alıp Manaş'ın, Erke-Karakçı ile kaderlerinin birleşeceğ ini, ateşlerinin birlikte
yanmasıyla ifade etmesi oldukça dikkat çekicidir. Her hâlde bu, sönmeyen bir ateşyakma fikri
ile ilgili olsa gerektir.
Türklerde ocağı n közü, sahibi erkektir. Fakat ocağ a bakan, onu bekleyen, besleyen ise
kadındır. Nitekim, Türk kültür tarihinin şaheseri Dede Korkut Kitabı’nda "Oğ ul atanuñ
yetiridür iki gözinüñ biridür. Devletlü oğ ul kopsa ocağ ınuñ közidür." deniyor. (5) Ateşin kolay
elde edilemediğ i zamanlarda, ateş
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Biz bu sözün erkek ve kızların sosyal durumları ile ilgili olduğ
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ise baba yakıyor. Bu yorum yine Ögel'e aittir. Ancak bugün çoklukla ocağ ı anne yakar. Bu, eve
yeni gelen geline verilen bir görevdir. Hatta bununla ilgili olarak bazı yerlerde gelin adayı
olacak kızın ateş yakışına da bakılır. Kırgız Türkleri’ne ait bir geleneğ e göre ise Isık Göl
civarındaki köylerde, "Yanan ateşi korumak, yani sönmesine mani olmak gelinin görevidir.
(10) Nitekim ateşin yalnızca çakmak taşıyla elde edildiğ i zamanlarda bu zor işi ancak bir erkek
yapabilirdi. Bu, ancak ilkel topluluklarda böyledir. Sonradan bir görev değ işimi olsa gerektir.
Günümüzde bile böyle durumlarda "Ateşi baba bulup yakar; ocağ ın başı
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Görüldüğ ü üzere, nikâhtan sonra eve gelen gelinin yaptığ ı ilk iş ocağ a saygısını
göstermektir. Buradaki ve diğ er örneklerdeki uygulamaların ateşe değ il, ailenin sembolü olan
ocağ a yapıldığ ı açıktır. Nitekim ocak, ailenin ve hayatın sürdüğ ünü gösteren bir delil niteliğ i
taşır.
Türk düşünce sisteminin en orijinal şeklini yansıtan destanlar, kültür tarihimiz açısından
çok önemlidir. Aile ocağ ına kadının saygısını gösteren bu destan parçasını da iyi yorumlamak
ve değ erlendirmek gerekmektedir. Bu sayede bugün bütün Türk dünyasında gerçekleştirilen bu
türden âdetleri en güzel şekilde yorumlayabiliriz.
Abdülkadir İnan, kadınların aile ocağ ına saygılarıyla ilgili olarak şunları söyler: "Yeni
gelen gelinlerin ata çadırının ocağ ındaki ateşe selâm verdiklerini ben çok gördüm. Buna
Kazaklar "tecim" derler ki, galiba, Arapça "tâzim" kelimesinin bozuntusu olsa gerek. Hocaları
çok olan bölgelerde bu âdet yasak edilmiştir." (15) Bu geleneğ i, İslâmiyete aykırı bulunduğ u
için Anadolu'da bulmak çok zordur. Fakat bazı yollarla koca ocağ ına saygı mutlaka
gösteriliyordu. Biz de bunun örneklerini aşağ ıda sıralamaya devam edeceğ iz.
b. Âdet ve İnanmalarda Gelinler ve Ocak
Yukarıda sunduğ umuz destan parçaları, bize daha eski Türk yaşayış ve düşünüşünün
örneklerini göstermektedir. Millet hafızası, elbette bunları bir şekilde saklayıp bazılarını
günümüze kadar sürdüregelmiştir. İşte, biz de bu başlık altında bunların günümüze kadar
gelebilen uygulamaları üzerinde duracağ ız. Konumuzla ilgili bilinen en dikkat çekici
örneklerden birine göre, Altay Türkleri arasında nişanlı kızlar dahi "Zaman zaman
nişanlılarının evlerine geldikçe, yere kadar eğ ilir, ocağ a saygı gösterirlerdi. Buna karşılık da
"Ocağ ın asla sönmesin." diye duada bulunurlardı..." (16) Anlaşılan o ki, gelinler daha o ocağ a
gelmeden, ona karşı olan saygılarını ispatlamak durumundaydılar.
Kazak-Kırgızlar arasında tespit edilen, gelinin ocağ ın etrafında üç defa dolaşması,
başını ocağ a değ dirmesi geleneğ i vardır. (17) Bu uygulama bugün Anadolu'nun bazı
bölgelerinde de gerçekleştirilmektedir. Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yapılan düğ ün
törenlerinde gelenek, sembolik olarak yaşatılır. Buna göre, gelin, koca ocağı na geldiğ i zaman,
ocağ ın sembolü olan saç etrafında üç defa dolaştırılır. (18) Aynı uygulama Adana'nın Kozan
ilçesinin bazı köylerinde isli kazan etrafında yapılarak

sürdürülmektedir. (19) Yine aynı

gelenekle Makedonya'da, Jitinonik-Debre Türkleri’nde de karşılaşıyoruz. Gelin, gerdeğ e
girmeden önce, kayın validesi onu ocağ a götürür ve kafasını ocağ a üç defa vurur gibi yapar.
"Böylece bu ocağ ın kutsiyetini ve bereketini unutma, yeni mesul sensin, demişolur." (20)
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Burada sıraladığ ımız örneklerden de anlaşılan şudur ki, gelinler ve ocak arasındaki
uygulamalar

bütün

Türk

dünyasında

çeşitli

ve

benzer

şekillerde

yorumlanarak

gerçekleştirilmektedir.
Türk kültüründe ocağ ın kendisi yanında; duman, alev, is ve ışık gibi unsurlarında da bazı
hikmetler aranmıştır. Kastamonu'da Daday çevresinde, gelin evinden çıkarken maya, kaşık,
mıh ve kül alınır. Alınan kül, damadın evine gelindiğ inde, ocağ ın sembolü olan ekmek sacının
ortasına dökülür. Buradaki inanç, "Gelin, nasibi ile gelir." niyetidir. (21) Yani yapılan iş,
ocağ ın bereketini sağ lamak ve derinde bunun için verilen garantiyi göstermek içindir.
Yine, eski geleneklerini en canlı şekliyle yaşatan Altay Türklerinde gerçekleştirilen başka
bir uygulamada komşular yeni gelinin evine odun getiriyorlar ve ocağ a yerleştirerek, "Ocağ ın
hiçbir zaman sönmesin!" diye dua ediyorlar. (22) Bu gelenekte de kadınlar ve ocak arasında
kutsallaştırılan bağ ı gösteren unsurlar vardır. Bizim bu konuyla ilgili olarak söyleyebileceğ imiz
şudur ki, Altay Türklerinde ocak yakmakla görevli olan kadına, başka kadınlar da yardım
ediyorlardı. Bu, ancak yeni kurulan yuva ocağ ının yanması için bir destek olabilir. Gelin ise
ocağ a bakan, onu besleyen sorumluluk sahibi bir kişidir.
c. Gelinlerin Ocağa Selâmı ve Saçı
Türklerde, evliliğ in sönmez bir ocak kurmak ya da ateşyakmak şeklinde ifade edildiğ ini
biliyoruz. Bu durumda, ocağ ın ateşinin de çeşitli törenlerle selâmlanması, beslenmesi gerektiğ i
düşünülüyor. İşte bunun için, kaynağ ı çok eskilere dayanan ve Türk boylarının hemen hepsinde
görülen çeşitli gelenekler meydana gelmiştir. Bu anlamda verdiğ imiz örneklere devam edersek,
Yakutlarda kız kaçırma usûlüyle yapılan düğ ünlerde, delikanlının arkadaşları, kız kaçırıldıktan
sonra çalı çırpıdan bir otağ (odag) yaparlar. Bu otağ ın kapısı yoktur. Güvey ile gelin burada üç
gün kalırlar. Bunlar ateşlerini çakmak taşıyla kendileri yakmak zorundadırlar. Dışarıdan ateşve
kibrit verilmez. (23) Çünkü kibritle yakılan ateş Rus ateşi olarak değ erlendirilmektedir. Bu
gelenekte de ilk defa yakılan aile ateşine verilen önemi görmekteyiz. Buradan çıkarılabilecek
tek yorum ise bu insanların, bir kadın ve bir erkekten meydana gelen aileyi ve temelde bir ocak
kurabildiklerini ispatlıyor olmalarıdır. Yani ocak, yalnızca kurucu ailenin kendi çabasıyla
yakılarak değ er kazanmaktadır.
Bizim de konuyla ilgili olarak belirlediğ imiz bir âdet, Mersin'in Gülnar ilçesinin
Topraklık köyünde gerçekleştirilmektedir: Düğ ün günü damat, dağ da katırlara "çıra" yükler
ve bunları gelinin evine getirir. Sabah saatlerinde, orada ocak taşı kurulur ve düğ ün günü kız
evinde yenilecek ekmek bu çıralarla yapılır. Gelin alma zamanı gelince de meydanda yakılan
aynı ateşten gelin atlatılır. (24)
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Ayşe Çınar'dan derlediğ imiz bu âdete göre, eğ er gelin ateşten atlarken ayakkabısını
ateşin içine düşürür, gelinliğ inin bir ucunu tutuşturursa evliliğ i yarım kalır. Kısacası bu, iyiye
işaret değ ildir. Eğ er böyle olursa bir süre sonra gelinin ya kendisi, ya eşi, ya da aile fertlerinden
biri ölecek yahut da başka bir felâkete uğ rayacaktır. Kaynak şahsımız Ayşe Çınar, köyde
bunun örneklerinin çok yaşandığ ını da belirtmektedir. Eğ er gelinin atlaması başarılı olur ve
elbisesini ateşe iliştirmez, ayakkabısını ateşin içine düşürmezse o gelin atiktir ve iyi bir ömür
sürecek, geldiğ i ocağ a hayır getirecektir. Aynı zamanda bunun bir arınma hareketi olduğ unu da
kaynak şahsımız ayrıca belirtmiştir.
Kendisinden bu bilgileri aldığ ımız kişi, uyguladıkları bu hareketin ateşe bir saygı anlamı
taşıdığ ını söylemektedir. Ayrıca yeni bir ocak kuracak olan kadının, yine ateşle denenmiş
olduğ unu düşünüyoruz. Temizlenme törenleriyle ilgili olarak Plano Carpini'den nakledilen
bilgiye göre, Göktürk Devleti'ne elçi olarak gönderilen Bizanslılar iki ateş arasından
geçirilmişlerdi. Ateşle temizlenme törenlerinin en eskisi budur. Aynı geleneğ in ya da
benzerlerinin birçok yerde tören hâlinde yaşandığ ını da bilmekteyiz.
Yine günümüze dönersek Uygurlarda gelin kızın geçeceğ i yola belli aralıklarla ateş
yakılır. Erkeğ in evinin önüne gelindiğ inde gelin, kilime sarılıp ateş üzerinden geçirildikten
sonra içeriye alınır. (25) Ya da Mersin'de uygulandığ ını belirlediğ imiz şekilde olduğ u gibi,
gelin götürülürken ateş yakılıp üzerinden atlatılır. (26) Sivas'ın Karaözü kasabasında
uygulanan bir başka gelin indirme âdetine göre ise gelin, attan indirilir indirilmez hemen orada
hazırlanmışkül üzerine konulmuşköze bastırılır. İnanışa göre, bu işlem gelinin geldiğ i eve köz
gibi yapışması için uygulanır. Yani âdet, gelinin evine sahip çıkması içindir. (27)
Gelinlerin geldikleri evin ocağ ına bağ lılıklarını ve saygılarını gösteren âdetler bütün
dünya Türklüğ ünde görülür. Bunun en dikkat çekici örneklerinden birini yine Altay
Türklerinde buluyoruz. Türk düşünce sistemini yabancı etkisinden en uzak ve özgün şekilde
yaşatan bu Türk bölgesinde gelin, kayın pederinin "yurt"una girdikten sonra ocağ ın önünde
yere kadar eğ ilir. Bunun üzerine kayın peder veya akrabalardan biri gelini "takdis" ederek
şunları söyler:
"Allah'ı n gözleri sana baksı n,
Yaşlı ları n takdisi sana konsun,
Yüksek Tanrı nı n gözleri sendedir!
Yüksek adamları n takdisi sendedir!
Oturduğun yerin külü bol olsun!
Koyun ve kuzu sürülerinden
Daha çok neslin olsun!
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Yabanî horozun yavruları ndan
Daha çok çocuğun olsun!
Otlaktaki çalı lardan daha sı k
Tarladaki ekinden daha sı k olsun!
Önünde her zaman ay ı şı ldası n
Arkanda her zaman güneş parlası n!
Önünde, mantonun eteğinde çocuklar,
Arkanda, hayvanlardan sürüler bulunsun!
Üç yaşı lı atlar kulun doğursun!
Dört yaşı lı atları n tohumlar bulsun!
Elbisen her zaman temiz kalsı n!
At sürülerin artı k zayı flaması n!
Arkan tembelleşmesin!
Hayatı n uzun olsun!
Günlerin ebedî olsun!
Alı nacak şey kalmadı ğı zaman da almalı sı n,
Tutulacak şey kalmadı ğı zaman da tutmalı sı n!
Aklı n çabuk işlesin,
Ruhun çabuk kavrası n!
Akrabaları n seninle çekişmesin,
Omuz bağları n seni ezmesin!
Altı ndaki zemin demir gibi sağlam olsun!
Sana karşı gelenlere demir gibi davranmalı sı n!
Mangalı n taş gibi sağlam olsun!
Külün yı ğı nlar yapsı n!
Yaşadı ğı n yer sı cak olsun!
Ateşin her zaman sı cak versin!
Gı dan besleyici olsun!
Aşları n bol bol aksı n!
Evinde elbisen çok olsun!
İçine girdiğin ev ne güzeldir!
Tanrı iradeni kuvvetlendirsin.
Bir ardı l doğurası n.
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Kolundan hasta olmayası n!
Koltuk altları n ağı rması n!
Haşmetli bir oğlun olsun!
Birçok ziyafetler hazı rlayası n!
Yüz, yüz yı llar yaşayası n
Sürekli bir yarı ş atı na binesin!" (28)
Bu duada da daha önce belirttiğ imiz ateşin temizleyici gücü ve gelin gelecek kızın her
türlü kötülükten sıyrılarak gelmesi fikriyle karşılaşıyoruz. Bu, elbette ateş aracılığ ıyla
yapılıyordu. Yukarıdaki duada eve yeni gelen geline, "Oturduğ un yerin külü bol olsun."
denmektedir. Söyleyebileceğ imiz şudur ki, ancak yanan ve yakacağ ı bol olan bir ocağ ın külü
bol olabilir. Bu da her hâlde zenginlik ve bereketi sembolize eder. Duanın devamında ocaktan
bereketle, zenginlikle, ferahlıkla ilgili pek çok şey istenirken "Mangalın taşgibi sağ lam olsun!"
deniliyor. Burada, önemli olan şudur ki bu istekler, Tanrıya iletilmesi için ocak başında
yapılmaktadır. Ayrıca bu geleneğ in, ocağ a selâm ve saygıyı sunmak olarak da
değ erlendirildiğ ini biliyoruz.
Yukarıda sunmaya çalıştığ ımı2t
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ç. Odun Ümmecisi ve “Allah senin oğluna da göstersin.” Duası Üzerine
Yine konumuzla ilgili olarak Anadolu’nun bazı bölgelerinde uygulanan Odun ümmecisi
geleneğ inden bahsetmek istiyoruz. Âdete göre, "Odun ümmecisi" olarak bilinen bir grup,
düğ ün başlayınca eşeklerle dağ a oduna gider. "Dayı Başı" denilen ve bunlara başkanlık eden
kişi, yaklaşık yüz eşek yükü gelen bu odunlardan seçtiklerini bir delikanlıyla kız evine
gönderir. Ardından köye geldikleri zaman bütün delikanlılar toplanır. Köyün içinde dolaşan
delikanlılar evlere bir iki odun atıp, "Allah senin oğ luna da göstersin." diye duada bulunur.
Evin sahibi de tavuk, yağ , şeker, vb.

bir hediye verir. Delikanlılar, sonunda birleşip

topladıkları tavukları birkaç gün boyunca yerler. (30)
Yukarıda sunduğ umuz gelenekte, "Allah, senin oğ luna da versin." diyen delikanlıların
yaptıkları iş bellidir. Gerçekleştirilecek düğ ünle yeni bir ocak kurulacaktır ve onlar da bu
ocağ ın tütmesini sağ lamak için odun getirmektedirler. Bu gençler, söz konusu duayı edip, ev
sahibine ileride oğ ulları tarafından kurulacak ocak için birkaç odun vermişlerdir bile. Sonuçta
bu ocak ancak ona bir bakıcı (gelin) alındığ ında kurulmuyor muydu? İşte varmak istediğ imiz
sonuç şudur: Türk kültüründe yeni ocak kurmak, erkeğ e verilen çok önemli bir görevdir.
Ancak, onu besleyip bakacak olan da, o ocağ ın kadınıdır. Türk dünyasındaki düğ ün âdetleri
içerisinde yer alan bütün bu türden gelenekler de işte bu düşüncede kendisi yer bulabilecektir.
Dikkat edilirse gözden geçirdiğ imiz bütün geleneklerde bir ocağ a bakıcı olarak seçilen kadın
da önce o ocağ a saygısını sunup daha sonra ondan istediğ i faydaları söylemektedir.
d. Düğün Türkülerinde Ocak
Konuyla ilgili olarak ele alacağ ımız son husus da gelinler için söylenen düğ ün
türküleridir. Türkiye'de düğ ün türkülerini incelendiğ imiz zaman gelin ve kurulacak ocak ile
ilgili çeşitli motifler olduğ unu fark ettik. Hamit Zübeyr Koşay'ın Türkiye Düğ ünleri Üzerine
Mukayeseli Malzeme adlı kitabında naklettiğ i düğ ün türküsü bu konu için çok anlamlı bir
örnektir:
"Odun alı r kucağı na
Varı r elin ocağı na
El oğlunun kucağı na
Ney ney neyleyeyim aman." (31)
Gelin, "elin ocağ ına", kucağ ında odunlarla geliyor. Bu fikrin Türkiye'deki Türkmenlerin,
"Er obanın alafı, kız evin közüdür." (32) görüşüyle paralellik gösterdiğ ini düşünüyoruz. Yani
erkek alevdir, yanar fakat o obanın ateşidir, evde saklı değ ildir. Kadın ise evden, evdeki ateşten
sorumludur. Bu yüzden kadın, evin közünü söndürmemek için kucağ ında odunlarla geliyor.
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Yine aynı düşüncenin bir başka örneğ inden bahsedelim: Makedonya'da Vlondova Yörük
Türklerinde, evlilik öncesi istetmelerde, "Dünür Gitme" âdetleri vardır. Buna göre oğ lan
babası, kız evine varınca ocağ ın etrafında oturur ve ateşi karıştırır. (33) Bizim buradan
anladığ ımıza göre, kız babasının ocağ ını karıştıran baba, ocağ ını her zaman bekleyecek bir köz
ve bakıcı istiyor.
Anadolu'nun pek çok yerinde söylenen türkülerde sahip olduğ umuz kültürle ilgili birçok
konuyla karşılaşıyoruz. Benim de çocukluğ umdan bu yana annemden pek çok defa dinlediğ im
bir türküde, Türk insanının hayatında ocağ ın yerini alan Tandır, bir gelin adı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hikâyeye göre evlendikten sonra çalışmak için Adana civarına gurbete giden bir
adam, tam on sekiz yıl memleketine dönmez ve eşini görmez. Bu arada, yeni gelin olan kadın
ise evini, ocağ ını terk etmemektedir. Aynı zamanda kadının, kendisini bu kadar uzun süre
görmeyen kocasından bir de oğ lu olmuştur. Nihayet evini ocağ ını hatırlayıp memleketine
dönen koca, eşini on sekiz yaşında bir delikanlı ile görünce, onun hakkında yanılır ve bu sırada
şu türküyü söyler:
Akşamı nan Tandı r Gelin
Kandilini yandı r gelin
Yanı ndaki şu yiğidi
N'olur bana bildir gelin.
Tandır Gelin de şu cevabı verir:
Akşamı nan tandı rmı şı m
Kandilimi yandı rmı şı m
Yanı mdaki bu yiğidi
Gül memeden emzirmişim. (34)
Biz bu türküyü konumuz açısından çok anlamlı bulmaktayız. Nitekim kocası evini,
ocağ ını bırakıp gittiğ i, kendisini yıllarca arayıp sormadığ ı hâlde o, evine ve ocağ ına bakmaya
devam eden kadının adı, Tandır Gelin'dir. Şimdi burada Türkmenler'in "Er obanın alafı, kız
evin közü." anlayışı ispatlanmışoluyor. Konuyu bu şekilde ortaya koyunca, durumun sıradan
bir tesadüf olmadığ ı açıkça hissedilmektedir. Görüldüğ ü gibi Türk kültüründe aile ocağ ı ile
gelin arasında bir şekilde bir ilişki mutlaka kurulmaktadır.
Yine başka bir türküde:
Ocak başı nda beşiği
Sofrada kaldı kaşı ğı
Kı z (gelin) evlerin yakı şı ğı
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Gelin hoş geldin
Ağama eş geldin. (35)
Bir başka düğ ün türküsünde de şöyle sesleniliyor:
Çaktı lar ocak taşı nı ,
Gurdular düğün aşı nı ,
Gı z sabahtan gideceksin
Çok ağlatman gardaşı nı (36)
Elbette biz bunları söylerken ocak kuranın erkek olduğ unu unutmuyoruz. Geleneğ e göre
ocağ ı erkek kurar, kadın ise onun bakıcısıdır. Bunu dile getiren bir türkümüz ise şöyledir:
Sandı ğı m dolu bezinen
Yüreğim yandı közünen
Komşular bir oğlan verin
Ocak mı yanar kı zı nan (37)
Yalnız bu konuyu

karıştırmamalıyız. Mesele şudur ki erkek, ocağ ın kurucusu ve

sahibidir. Onu yaşatıp yakmak ise kadına aittir. Bu da zaten şu anda konumuzu yakından
ilgilendiren asıl husustur.
Sonuç
Bu incelememizde ortaya koyduğ umuz belgelerde görüldüğ ü gibi bütün Türk dünyasında
ocak ve gelinler arasında bir bağ kurulduğ unu ortaya koymaya çalıştık. Aynı zamanda, kurulan
bu bağ da yine bütün Türk dünyasında bir benzerlik ve yakınlık içerisinde olduğ unu da
göstermeye çalıştık. Bu benzerlik ve yakınlık, sunduğ umuz destan parçalarına ve geleneklerin
eskiliğ ine bağ lı olarak kaynakları çok eskilerde yatan Türk inanç sistemine dayanmaktadır.
Önemli olan ise bizlerin bir şekilde bu bağ ı bulup gün yüzüne çıkarmamız ve Türk kültür
birliğ ine hizmet edecek böyle küçük taşları yerlerine yerleştirmemizdir. Konuyu destekleyecek
pek çok örneğ in gerek Türkiye Türklüğ ünde ve gerekse Türkiye dışındaki Türklerde
çoğ altılabileceğ ini belirtmek istiyoruz. Ancak bizim burada yaptığ ımız yalnızca konuyu
anlatabilecek örnekleri seçmektir. Önemli olan da zaten şimdilik bunları ortaya çıkarabilmektir.
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