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CEYHUN’DAN CEYHAN’A EVLENME LE LGL BAZI
KAVRAMLAR (KALIN, SAÇI, OKUNTU, AERME, TOY) ÜZERNE
From Ceyhun To Ceyhan: Comman Traditional Practices On Marrigament
Dr. Ali Berat ALPTEKN *
ÖZ
Bu makalemizde geçi dönemleri olarak tanmlayabileceimiz, doum,
evlenme ve ölüm âdetlerinden sadece evlilikle ilgili be kavram (Kaln,
Saç, Okuntu, Aerme, Toy) üzerinde durulacaktr.
Bu kavramlar ilk yazl metnimiz olan Orun Antlar’ndan, ilk slamî
eserlere, oradan günümüze kadar yüzyllar boyunca sözlü kaynaklarda
varln devam ettirmitir.
Makalemizde bu kavramlardan hareketle Türkiye ve Türk dünyasndaki
kültür birlii mukayeseli bir ekilde ele alnacaktr.
Anahtar Sözcükeler: Kaln, Saç, Okuntu, Aerme, Toy, Türk Dünyas,
Kültür.
ABSTRACT
We will examine five major factors such as ‘kaln’, ‘saç’, ‘okuntu’,
‘aerme’, ‘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: ‘Kaln’, ‘Saç’, ‘okuntu’, to long for unusulal food,
Wedding, Turks Around the World, Turkish Culture

“

Halkn gelenee bal maddî ve manevî kültürünü kendine özgü
metotlarla derleyen, aratran, snflandran, çözümleyen ve halk
kültürü üzerinde deerlendirmeler yapan bilime (Tan 2000: 5)
halkbilimi denir. Halkbilimi, ürününün sözlü olmas, nesilden nesile aktarlmas
ve anonim olmas gibi temel özellikleriyle dier bilim dallarndan kolaylkla ayrt
edilebilir.
lk yazl metnimiz Orhun Antlar’ndan bu yana kültürel öelerimizi
gözümüzün önünde canlandrdmzda folklor ve yukardaki özelliklerini daha
iyi anlayabiliyoruz.
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lk derlemecimiz diyebileceimiz Kagarl Mahmut’tan günümüze
devamllk gösteren baz kavramlar bugün de Türk dünyas dediimiz corafyada
yaamaktadr.
Bu kavramlar içerisinde ilk sray kaln(m) almaktadr. Tarihi seyri
içerisinde Hunlarda, [araclarla, zemin hazrlanyor ve ondan sonra da on
binlerce at ve sr kaln olarak gönderiliyordu] (Ögel 1982: 394) ve
Göktürklerde [Bilge Kaan kzn Türge kaanna veriyor ve buna karlk
olarak büyük törün oluyordu. Çin imparatoru da törün veya kaln gelmeden, kz
vermiyordu] (Ögel 1982: 394) gördüümüz kaln gelenei slamiyet’le birlikte
ceyiz, arlk ve mihrle karmtr. Son yllarda Türkiye Türkçesinde kaln(m)
yerine balk paras kavram da kullanlmaya balanmtr. Ancak bugün
Addiyatik’ten Çin Seddine kadar olan bütün corafyada kelime daha çok
kaln(m) olarak ifade edilmektedir (Koay 1944: X-XI). Divanü Lûgat-it
Türk’te, “Öncül mihir olarak kadna verilen çeyiz” (Atalay IV 1999: 255)
eklinde tanmlanan kelime bugün Türkiye’mizin daha çok Güney ve Dou
Anadolu azlarnda karmza çkmaktadr. Kavram, Divanü Lûgat-it Türk’te,
bir atasözü ve dörtlükte de geçmektedir:
Qalng berse qz alr, kerek bolsa qz alr: (Bir adam) balk paras
verirse gelini bakire bulacaktr, eer çok istedii bir eyi aryorsa onu oldukça
pahalya alacaktr.
***:
(Damat kaynbabasna sesleniyor)
Berdim sanga kalng: Sana balk parasn verdim
Amd mun alng: imdi bunu aln
Emgek menig biling: (Ve) bunu [bu zenginlii biriktirmenin] bana ne
büyük skntlara ve çabaya mal olduunu bilin.
Urar tüngür bargal: (Kaynbaba) dünür gitmek üzere (der) (ErdiYurteser 2005: 393; Atalay 1999 III: 371-372).
Türk tarihinin ve kültürünün büyük aratrcs Bahaeddin Ögel kalnn
bir tören olduunu u cümlelerle anlatr:
“Kaln ve dolaysyla söz kesimi, bir çeit devlet törenini andran
merasimdi. Örnek olarak Radloff’un tespit ettii kaln anlamasndan sonra
yaplan bir tören, bu konuda bize açk bir fikir verebilir. Kaln anlamasndan
sonra, kz ve olan aileleri ile ona bal topluluklar hep birlikte ata binerler, at
üzerinde karlarlar ve böylece söz kesimi at üzerinde yaplrd. Biliyoruz ki
Türklerde, sulh anlamalar, sava kurultay ile savata elçi kabulleri at üzerinde
olurdu.” (Ögel 1982: 396).
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Hiç üphesiz edebî metinlerin içerisinde ilk sray destan alacaktr.
Bilindii gibi Uygur Türklerinin kutu (saadet, bereket) Hatun Da’nn üzerinde
bulunan bir kayadr. Çinliler bu kayann Uygurlarn kutu olduunu çok iyi
bildikleri için ta elde etmek amacyla çok çalrlar fakat baaramazlar.
Düünürler tanrlar ve sonunda Uygur kaanna kutlu kayann karlnda
kzlarn vermeyi teklif ederler. te bu alveriten sonra ülkede büyük bir ktlk
balar ve “Göç! Göç!” nidalar iitilmeye balanr. Bunun üzerine Uygur Türkleri
göçerler ve Be Balk ad verilen yere gelince ses kesilir ve oray yeni yurtlar
kabul ederler. Galiba burada küçük bir ta parças canm haydi verelim ne olacak
denilmesinin cezasn yurtlarn terk ederek öderler. Bu destann içerisinde kaln
kelimesi geçmemektedir. Fakat bildiimiz bir gerçek vardr ki o da kutlu kayaya
(taa) karlk kzn alnmasdr. Kanaatimizce bu da ilk resmî kaln olarak
deerlendirilmelidir.
Tarih içerisinde Türklerin hayat tarzna göre farkllklar gösteren kaln
(balk paras) balangç itibariyle göçebeye göredir. Göçebe hayatta istenen de
elbette bir göçerin elinde bulunan koyun, keçi, köpek deve, at cinsinden
hayvanlar ve onlarn ürünleri olacaktr.
Fuad Köprülü’nün derslerinde, “Türk edebiyatn terazinin bir kefesine,
Dede Korkut’u bir kefesine koysak Dede Korkut daha ar basar” dedii
destanda Kampüre’nin Olu Bams Beyrek Boyu’nda Deli Karçar, kz kardei
Banu Çiçek’i vermesi karlnda:
a) Bin bura getürün kim maya görmemi ola,
b) Bin dah aygr getürün kim hiç ksraa amam 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 aratrclar “evlilik” kavramn “doum” ve “ölüm”le birlikte
ele alrlar; bu devrelere ise “geçi dönemleri” demektedirler. Elbette her insan
gibi destan kahramanlar da “doum”, “evlenme” ve “ölüm” devresini yaar.
Olaanüstü bir ekilde dünyaya gelen destan kahraman, (normalden daha uzun
sürede doma, elinde kan phts veya kül ile dünyaya gelme, vücut yapsnn
normal insandan farkl dolmas, vb.) çocukluk döneminde kimliini ispat etmeye
balar. Ksacas o bu devrede kahramanlk gösterir. Yani, alp tipinin ilk örnei
olarak karmza çkmaya balar. Zaten kahramanlk göstermeyen çocua ad da
verilmez.
imdi de destan geleneinde önemli bir yere sahip olan Krgzlarn
Manas Destan’ndaki Kankey-Manas ve Almambet-Aruke arasndaki evlenme
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konusunda karmza çkan kalnla ilgili ksm özetleyerek vermek istiyoruz.
Böylece dou ve bat Türkleri arasndaki evlilikle ilgili benzerlikleri daha kolay
mukayese etme imkânna sahip olacaz.
Yine 9-11. yüzyllarda teekkül ettiini bildiimiz ve Müslüman olan
Krgzlarla
Müslüman
olmayan
Kalmklarn
mücadelesi
eklinde
özetleyebileceimiz, dünyann en büyük metni Manas destannda da balk
parasnn önemli bir yeri vardr. Krgz geleneine göre kaln verilmeden alnan
geline iyi gözle baklmamaktadr.
“Manas Destan’nn en önemli konusu hiç üphesiz Manas’n Kankey’le
evlenmesidir. Destanda evlenme konusu çok basit bir ekilde balyor.
Temirhan’n çok güzel bir kz olduunu duyan Manas ve yiitleri, Manas’n
babas Yakup Han’a teklif götürüyorlar. Destandaki Krgz geleneklerine göre,
kz olana babas aramaktadr. Yakup Han uzun bir yolculuktan sonra
Kankey’in olduu mekâna gelerek ona dünür oluyor. Bu görümenin sonunda
her iki taraf da (kz ve olan taraf) artlarn söylüyorlar.
“Jakp Han kz izdep, el eldi aralap jürgende dalada taz koya
kezdesedi. Koy:
“Manas’ka ten tüsetin Temirhan kz Kankey.” deydi.
Jakp, Temirhan’a gelip:
“Tilin adam bilmegen Ktay’dan bir kz tapmadm, ketpenin tala
saptaan esegin armaktay an, sarttan bir sulu tappadm. Kalmaktan,
Kzlbas’tan, Krgz’dan, Ündi’den, Tejik’ten Kazak’tan suluw tappadm.
Tekkana saan kelip toktadm.” deydi.
Destana göre Manas’n dört hanm aldndan bahsedilmektedir. Bunlar:
Kayptn kz: Kara Börik
Türiktin kz: Aklay
Atalk kz: Akdevlet
Temirhan kz: Kankey. (Manas 1961).
Destana göre evlenme konusu çok ciddîdir. Manas, Kankey’den önce
sava sonucunda iki kzla evlenmitir. Fakat bu kzlarn hiçbirisini Almambet,
Manas’a lâyk görmemitir. Yine destandaki geleneklere göre gerçek hanm kaln
verilerek alnandr.
Kankey, Manas’a verildikten sonra Yakup Han memleketine döner.
Yine gelenek gerei Kankey’in memleketine gidilmesi gerektiinde, hediyeler
alnarak Temir Han’n huzuruna çklr. Temir Han, Yakup Han ve ekibini büyük
bir törenle karlar. Sonra evde, Kankey ve Manas arasnda iddetli tartma
oluyor. Bu tartmann sebebi ise Manas’n Kankey’in evine izinsiz girmesidir.
Manas eve girerken kendisine engel olmak isteyenleri dövüyor, ayrca
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Karaçay-Balkar Türklerinde balk paras yerine silah, eya ve topran
verildii de görülmektedir (Makas-Kalafat (?): 83).
“Ayn Türk boyunda kz için verilen kalm kendisi için harcayan aile çok
ayplanr.” (Makas-Kalafat, (?): 82).
Mamua’da da damadn babas kz tarafna bir miktar para verir. Bu
parann verilmesinin sebebi kzn düüne daha iyi hazrlanabilmesi içindir
(Morina 1982: 365).
Ünlü Torkolog “Radloff zaman zaman kaln “evlenip evden çkan
oulun bir pay olarak görür” (Sibirya’dan I: 322; Ögel 1982:393) fakat bu bir
kaln deil, bir encidir (Ögel 1982: 393).
imdi de, Türkiye Türk Düünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme ( Ankara
1944) adl bir kitap hazrlayan Hâmit Zübeyr Koay’dan baz alntlar yapmak
istiyoruz.
“Bolu’da kaln iki taraf anlatktan sonra klavuz kadn “artk çevreyi
veriniz” der ve çevreyi alnca memnun ve müftehir erkek evine döner” (Koay
1944: 15).
“Elaz’da kaln demek balk ve arlk, kza lazm olan eya demektir”
(Koay 1944: 104).
“Erzurum’da, erkek taraf kz tarafna giderek söz kesimi yaparlar. Söz
kesiminde balk miktar kararlatrlr, ayrca bu muhitte He deme tabir edilen
ve yine söz kesimi srasnda kz tarafnn kzm veririm demesi için bir miktar
parann verilmesi kararlatrlr” (Koay 1944: 21).
“Kerkük’te dönür tabiri yoktur. Ona dilekçilik denir. Kalna da bu
muhitte yol derler” (Koay 1944: 22).
“skan Türklerinde dünürcülerin kadnlar altn takar, erkekler kaln
verir” (Koay 1944: 32).
“Malatya’da kaln, buna baz yerlerde balk dahi derler ki olan
tarafnn kudreti maliye ve erefleriyle mütenasip olarak kzn baba veya velisine
verilen paradr” (Koay 1944: 44).
“Nide’de erkek tarafndan ne kadar balk veyahut kolluk namyle ipekli
kuma vesaire verilecei sorulur. Pazarlk balar” (Koay 1944: 47).
“Trabzon muhitinin hulliyat meyannda bir de tepelik denilen gazi
altnlarndan yaplan bir nevi balk vardr ki arkadan sarkan örülmü saçlara
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taklmak üzere akaklar ne kadar ziyade olursa o kadar makbuldür.” (Koay
1944: 54).
“Yabasan köyünde kzn babas 20-30-50 lira para, 15 lira ile bir at
kaln isterim der.” (Koay 1944: 55).
“Kayseri’de Cuma gün Ahmet aa ahbaplarna okuyucu gönderir.
Okuyucu u eyleri söyler: Ahmet aann selam var yarn kaln duasna
buyurun” (Koay 1944: 64).
“Ömerhanl köyünde balk vardr” (Makas-Kalafat, (?): 82).
“Rize dolaylarnda balk parasna yegi denir” (Kazmaz 1992: 182).
Üzerinde duracamz ikinci konu saçdr. Çok eski bir Türk gelenei
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, datmak olarak karmza çkmaktadr. Terim, Kazak Türkçesinde
“auv” olarak bilinmekte olup Anadolu Türklerinin ulamakta zorluk çekecei
bilgiyi meslektamz Prof. Dr. Nerin Köse’den vermek istiyoruz:
“Hanmdar kanaymga kelgen cerden, auvga kurt ornna dilde at
(Hanmlar Kanaym’a geldikleri yerden “saç” olarak “kurt” yerine “dilde”
saçtlar)” Navrzbay-Kanaym Dastan’ndan...
auv sevinci belirtmek için yaplacak çok güzel ve görkemli bir âdettir.
Gelin indiinde, önemli günlerde, uzun bir yoldan gelen olduunda, dünür
geldiinde yahut da baka türden sevinçli durumlarda kadnlar “kurt”
ekerleme, gümü “tenge”den de saç saçarlar. Toya gelenler saçlan
“auv”dan topladklarn alrlar, uruna inanarak çocuklarna götürüp verirler.
“auv”u sadece kadnlar saçarlar. (Köse 2001: 168).
Karaçay-Balkar Türklerinde bebek doduunda babasna müjdeleyenler
babann kalpan kaçrrlar, ödülünü aldktan sonra da kalpa verirler. Bu
gelenek yaygn olmamakla beraber dou Anadolu Bölgesi’nde da vardr. (MakasKalafat, (?): 65).
“Ömerhanl Krmanç Türk köyünde damat ve gelinin bana buday,
arpa, bozuk para serpilir. Bununla ailenin çok çocuklu olmas dilenir.” (MakasKalafat, (?): 81).
“Türk ve Makedon düünlerinde gelinin üzerine buday, arpa, leblebi,
bonbon, demir para ile birlikte dier çerezin saçlmas” (Kalncann, 1992: 174).
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Saçy açklarken kurbanlar üzerinde de durmamz gerekmektedir. Buna
göre kurban kanl ve kansz olmak üzere ikiye ayrlr. Bugün Adriyatik’ten Çin
Seddi’ne kadar her yerde bilinen kanl ve kansz kurban kesme âdeti çok eski bir
Türk geleneidir. Balangçta “ak boz atn” kurban edilmesi eklindeki kanl
kurbanlar zamanla koyun, keçi, deve gibi hayvanlarn kesimine dönümütür.
Kansz kurbanlar ise insan hayatnn her safhasnda görülür. Yukarda Kazak
Türkçesinden verdiimiz aktarmada da görüldüü gibi doum, evlenme ve
ölümde karlatmz bu törenlerdeki asl amaç bir eyin saçlmas (dar, msr,
para, eker, vb.); bir eyin yaptrlmas (ta, mum, vb.); bir eyin dökülmesi
(kan, süt, su); bir eyin sürülmesi (süt, kan, vb.)dir. ster saçlsn, ister dökülsün,
isterse sürülsün hepsinin ortak hedefi arzu ve istein yerine gelmesi içindir.
Evlenmede gelinin üzerine saçlan tpk kalnda olduu gibi, göçebe kültüründe
süt ve süt ürünleridir. Ekinci kültüründe süt ürünlerinin yerini tarm ürünleri
almtr. Yerleik kültüre geçilmesiyle birlikte yukardaki ürünlerin yerini, para,
vb. leri almtr.
Bugün Türkiye’mizin her yöresinde olduu gibi Ceyhan ilçemizde de
“dars bana” deyimi bilinmekte ve sözlü kültürümüzde yaamaktadr.
Ceyhan’da, Diyarbakr’da, Bakü’de, Krcaali’de, Kerkük’te, Almatda,
Akabat’ta, Bikek’te, Takentte, Urimçi’de ve Ankara’da karlatmz bu
gelenein kökeni slamiyet öncesindeki kamlk geleneklerine kadar gitmektedir.
Konumuzu Erzurum’dan bir örnekle bitirelim:
“Gelin hamam yaplmadan bir hafta öncesinden balayarak gelinin
çeyizi yaylr. Komular, tandklar, hem çeyizi görmeye hem de saç
(hediye)larn vermeye giderler. Bu süre içerisinde saç götürmeyenler hamam
evine giderken götürürler.” (Köksal 1992:190).
Konuyla ilgili bir baka kavram okuntudur. Dîvânü Lûgati’t -Türk’te “Ol
meni oqd: O, beni çard” eklinde karlatmz bu kavram, Kutadgu
Bilig’de, “okc: davetçi; okkç, oktç: davetçi”gibi anlamlar içermekte olup
davet etme, paylatrma gibi anlamlar bünyesinde tamaktadr. Günümüzde bu
anlamlar içerisinde karlatmz paylatrma unutulmutur. Ancak ok atarak
evlenme bata Dede Korkut Hikâyeleri’nde olmak üzere, pek çok metinde evlilik
art olarak bilinmektedir. Bu arada gelin otann dikilecei yerin
belirlenmesinde de ok atma ileminin yapldn hatrlatmak isteriz. Anadolu’da
davet etmek anlamna gelen “okuntu” kavramnn da ok atma ile münasebeti
olduunu biliyoruz. Okunmayan, yani okuntu verilmeyen Toroslu Türkmen hiç
tereddüt etmeden komusuna küser.
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“Eger senün atun menüm atum kiçer-ise onun atn dah kiçersin, hem
senün ile oh atalum, meni kiçer isen an dah kiçersin ve hem senün ile
güreelüm, meni basar-isen an dah basarsn.” didi.
Beyrek aydur:
“Ho imdi atlanun.”
kisi atlandlar, meydana çkdlar. At tepdiler, Beyrek at kzun atn
kiçdi. Oh atdlar, Beyrek kzun okn yard.
Kz aydur:
“Mere yiit menüm atum kimse kiçdüi yok, ohum kimse yardu yok,
imdi gel senün ile güre tutalum.” didi.
Haman Beyrek atdan indi. Karvadlar, iki pehlivan olup bir birine
sarmadlar. Beyrek götürür kz yire urmak ister, kz götürür Beyrei yire
urmak ister. Beyrek bunald, aydur:
“Bu kza baslacak olur isem Kaln Ouz içinde bauma kahnç yüzüme
tohnç iderler.” didi. Gayrete geldi, kavrad kzun badamasn ald, emçeinden
tutt. Kz, koçnd, bu kez Beyrek kzun ince beline girdi, badad arhas üzerine
yire urd.
Kz aydur:
“Yiit Pay Piçenün kz Banu Çiçek menem.” didi. Beyrek üç öpdi, bir
diledi, düün kutlu olsun han kz diyü parmandan altun yüzügi çkard kzun
parmana kiçürdi. Ortamuzda bu nian olsun han kz didi.” (Ergin 1994: 123).
Destann eski anlatmalarnda gördüümüz ok atma, at yartrma ve
güre motifleri bugün sözlü kaynaklardaki anlatmalarda da küçük deiikliklerle
mevcuttur. Örnek olmas açsndan Adana’dan derlenen bir hikâyenin ilgili
ksmn aaya alyoruz.
“Bay Börek dedi ki:
“Garda, bu ehrinizde düün de var heral.”
Gençler dedi ki:
“Aman garda, bu düün olmaz olsun. Batsn böyle düün.” dediler.
“Yav niye?” dedi Bay Börek.
“Bu yllardan beri devam eder bu düün, heç bitmez, her gün devam
eder, dediler. Bu düün deel.” dediler gençler.
“Peki ney bu?”
“Bizim, garda ehrimize Ak Gavak ehri derler. Bizi de yöneten, Ak
Gavak Gz diye bir bey.”
“Ee?”
“Ayn zamanda beyimizin gz. Beyimiz yal, hasta. Bizi Ak Gavak Gz
yönetir. Dünya üzerine onun gibi pehlivan, onun gibi cesur, onun gibi yiit bir
gz yoh.” dediler.
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“E olsun.” dedi.
“Bu gz, her gün haber salar, yani dünyann her tarafna. Sen, belki siz
duymamsnz, uzah olduunuzdan. Beni kim ykarsa, kim yenerse, ben oa
varacaam der. Her gün burya günde bir kaç pehlivan gelir, hepisini de ykar.
Ama art u, yklrsa, kim erkek yklrsa, onun kellesini keseceem der. art
bu. Ykarsa, erkek ykarsa pehlivan, gz alacak Ak Gavak Gz’n.”
“Ee?”
“te çoktan beri, on-onbe seneden beri böyle her gün sekiz on kii
kellesini kese kese, bir de gafadan gonak yaptrd bu. te o gördüün gonak var
ya.”
“He.”
“Bu ite pehlivan gafalarnn gonaa.”
“Allah Allah!” dedi Bay Börek. Ama içine de bir ate dütü.
“Ulan, bu gz böyle pehlivan, cesur, yiit, mert bir gz m madem, ben
bunu alrm yav, dedi gendi gendine. Ben bunu alram. Ben bunlan güreirim.”
(Kaybal 1999: 117-118).
Görüldüü gibi metinde at yartrma, ok atma kaybolmu olup sadece
güre tutma kalmtr.
Konunun ele alnd bir baka metin Krgz Türklerinin Manas destannda
geçmektedir.
Sabr tükenen Manas, bahadrlaryla, Temir Han’n ehirlerini,
akrabalarn yok etmek ister. Bu tatszl ise halk arasnda sözü dinlenen yal
Bakay çözer.
Bakay’n srarna ramen kzgn Manas, Temir Han’n
askerlerinden bazlarn öldürür. Bunun üzerine Kankey, Manas’n huzuruna
çkar, ona barr, çarr, hatta azarlar.
Daha sonra gelenek icab Manas ve krk arkadana Kankey büyük bir
ziyafet (toy) verir. Kankey, kendisine ve yannda bulunan krk kz arkadana ak
otalar diktirir. At yarlar ve çeitli oyunlardan sonra Manas ve krk arkadann
ak otalara girmeleri gerekir. Burada da kzlarn yanna gidiin bir yöntemi
vardr. Atlardan inen bahadrlar, atlar brakrlar. At hangi kzn otana giderse
bahadrlar o kzlarla evlenecektir. Manas’n at da tesadüfen Kankey’in evine
gider. Bu olaydan sonra Kankey, Manas’ büyük bir sevinçle, mutlulukla
karlar. Alnyazsndan kaçlamayacan belirten Kankey, bu arada Manas’a
yeni bir oyun hazrlamaktan da geri kalmaz.
Kankey, Manas’n yapt gibi damat adaylarnn gözlerini balar, daha
sonra da onlar gelin adaylarnn üzerine gönderir. Bunlar da hiç zorlanmadan
birbirlerini bulurlar.
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Türkiye’nin deiik yerlerinde de okuntu datmakla ilgili bilgileri
bulmaktayz, bunlardan bazlar aadadr:
“brad (Antalya)’da Perembe günü okuyucular yani davetçiler, Cuma
günü siniye buyuracaksnz diye akrabaya bildiklere gider, onlardan bahi alr “
(Koay 1944: 29).
“Ankara’da okuyucu bir fiek eker ile bir tane mumu tepsiye dizer,
koltuunun altna alr gider.” (Koay 1944: 63).
“Elaz’da düün pazar günü olacana göre düüne geleceklere
cumadan, uzak mahalde olanlara perembe gününden okuyucular gider” (Koay
1944: 63).
“Eskiehir’de zifaf gecesinden bir hafta evvel perembe günü, olan ve
kz evleri ikier yahut dörder yenge okuyucu çkarrlar.” (Koay 1944: 63).
“Karatepelilerde okuntu datmak: Hazrlk iki taraftan ikmal edildikten
sonra yol datma iine balarlar. Yol datma davet demektir.” (Koay 1944:
63).
“Krehir’de civar köylere davetiyeler gönderilir. Buna da okuyuntu
derler” (Koay 1944: 64).
“Muhat’ta civar köylere birer davetçi gönderilir. Buna köylüler okuyucu
tabir ederler.”(Koay 1944: 66).
“Mula’da izdivaç edecek kz erkek evlerinden düünden bir hafta
evvelki pazartesi günü okuyucu namyla bir kadn seçilir.” (Koay 1944: 66).
“Nide’de düün için kadnlar tarafndan çkarlan kadn davetçiye
okuyucu derler” (Koay 1944: 66).
“Ömerhanl köyünde düünlerde ‘okuyucu’ gelenei vardr. Gelin alay
olan evi tarafndan köyün dnda karlanr.” (Makar 1tlayfat,(M?): 76.
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A eren kadna çocuunun güzel olmas için meyvelerden nar yedirilir.
Ancak a eren kadn narn tamamn yemelidir, eer eksik yerse bebein yüzünde
çillerin oluacana inanlr. Günümüzde Nahçivan ve çevresinde güzel çocuklara
“Nar tanesi gibidir” denir (Kadirzade 2005: 18). Türk masallar arasnda en
sevilenlerinden birisinin ad da “Nar Tanesi”dir.
A eren kadn ayva yerse bebei gamzeli olur (Makas-Kalafat, (?): 60).
A eren kadn aynaya bakarsa bebei güzel olur (Makas-Kalafat, (?): 60).
A eren kadnn yemesi yasak olan yiyecekler de vardr.
Deve eti yerse kaln dudakl olur (Makas-kalafat (?): 60).
Karpuz yerse çocuk evine ve ailesine kar souk olur (Makas- Kalafat,
(?): 60).
Deve eti yerse dudakl kaln olur (Makas- Kalafat, (?): 60).
Nar yerse doacak bebek güzel olur(Makas- Kalafat, (?): 60).
Benzer inanlar Azerbaycan Türkleri arasnda da görülmektedir.
“Tavan eti yerse duda yirik olur.”
“Tavuk eti yerse, tavuk gibi rahatsz olur.”
“Paça yedirilirse, burnu ilikli olur.”
“Ac, turu yerse bebein dili ac olur.” (Kadirzade 2005:18).
Aermeyi önlemek için de baz uygulamalar yaplmakta olup bunlar
arasnda köpein yalana konulan elma, iki canl (yüklü) kadna haber vermeden
yedirilir, daha sonra da haber verilir. Hamile kadn tiksinince bir daha bu tür
eyleri istemeyeceine Erzurum, Sivas ve Tokat (Zile)’ta inanlr. Yine
Erzurum’da köpein yalad elma, köpek yalana braklan üzüm pestili, köpek
yalanda slatlm ekmek hamile kadna yedirilirse aermeden kurtulacana
inanlr. (Akçiçek, 1992: 17).
Aermeye bal olarak bebein cinsiyeti de belirlenebilir. Eer bebek
erkekse sanclar uzun aralklarla, ksa aralklarla geliyorsa kzdr (Makas-Kalafat,
(?): 61).
Hamile kadna aerilen nesneyi verenin cinsiyeti veya baz özellikleri de
gelecekte doacak olan bebee akseder (Makas-Kalafat, (?): 61).
Üzerinde duracamz son kavram toydur. Türklerin ilk törenleri
içerisinde en önemlisi ölen/eylandr. Kelime ister ölen, isterse düün olsun ana
fonksiyonu açlarn doyurulmas çplaklarn giydirilmesi olup “potlaç”kavram da
bu konuyla ilgilidir. Nitekim Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Hanlar Han Bayndr
Han ylda bir kere “attan aygr, deveden erkek deve, koyundan koç krdrr, da
gibi et, göl gibi kmz sadrr” ve bütün Ouz kavmine evine yamalatr. Toyun
ikinci fonksiyonu küslerin bartrlmas, insanlar arasnda dayanmay
salamaktr. Üçüncü olarak da bu tür toplantlarda önemli kararlarn alnmasdr.
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Bugün Hazar Denizi’nin dousunda toy dediimiz zaman Türkiye Türkçesindeki
düün aklmza gelmektedir. Ancak burada u hususu da belirtelim ki, toy veya
ölen sadece Türkiye Türkçesindeki düün de deildir. Annenin hamileliinden,
ölüme kadar her yerde toy vardr. Eer insan hayatn öyle bir gözümüzün
önünde canlandracak olursak bebein doumunda, ad verilmesinde, erkekse
sünnetinde (Mesalâ, sünnet öleninde kurban kesilir ve davul zurna çalnr); di
hedii (göllesi, bulguru)nde, yürüdüünde, nianlandnda, evlendiinde toy
düzenlenir. Mesalâ, Karaçay-Balkar Türklerinde “ti crma” âdeti yaplr.
Akraba ve komular eve davet edilir, ölen-toy düzenlenir, kutlama yaplr.
“Çocuun baba veya annesi bir avuç msr çocuun bandan aa döker.”
(Makas-Kalafat, (?): 66).
Ayrca ölümün çeitli safhalarnda da toy verildiini hatrlatmak isteriz.
Kazak Türkleri arasndaki “toy, toy bastar, toy kede, toy mal, uzatuv toy,
üylenüv toy, kelin tüsiriv toy, kz uzatuv toy, kuda kütüv toy, kuda tüser toy,
neke kyar toy” gibi kavramlar da görüümüzü kuvvetlendirmektedir. (Köse
2001: 305; Köse 2000: 141, 142, 145, 146).
Kars ve çevresinde saç mahiyetindeki bütün uygulamalar toy babas
düzenler. Ayrca toy babas gelinin kuana erkek kardeine balatr (Kalafat,
1992: 160-161). Ayn bölgede bir de toy yeri deyimi vardr. (Kalafat 1992: 160).
Karaçay-Balkar Türklerinde “halk yln belirli günlerinde kutsal
bulduklarna inandklar çeitli varlklar erefine ölen (toy) düzenlerler. Totur,
Bayrm gibi kutsal talara yiyecek brakr, etrafnda ate yakp eelenirler”
(Makas-Kalafat, (?) : 38).
Yine Karaçay-Balkar Türklerinde bebein doumunun birinci haftasnda
kurban kesilerek toy düzenlenir. (Makas-Kalafat, (?): 64). Kuzey Irak Krmanç
ve Türkmenlerde, Idr yöresinde çocuk doduunda kurban kesilir. Uzun bir
beklemeden sonra dünyaya gelen erkek çocuklar için Dou ve Güneydou
Anadolu’da toy düzenlenir. (Makas-Kalafat, (?): 64).
Görüldüü gibi sadece be kelime (kaln, saç, okuntu, aerme, toy) ile
bile Türk kültür birlii salanabilmektedir. Bugün ülkemizin üzerinde kara
bulutlarn dolat bir dönemi yayoruz. Bu karabulutlarn dalmas ancak
bilimle olur. te size Türkiye’den çeitli entrikalarla koparlmak istenen
Güneydou Anadolu’muz, Adana’mz, zmir’imiz, Edirne’miz, Sinop’umuz.
Eer meseleye bilimle yaklarsanz ve bunu insanlara anlatrsanz hiçbir mesele
yok. Artk Adanal balk parasn bilmiyor o eski bir gelenekti kalmad diyor.
Hatta Adana’da kaln kelimesi yaamyor bile. Ancak Türkiye’nin
Diyarbakr’ndan Almat’ya, Takent’e, Akabat’a, Bakü’ye, Bikek’e kadar her
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yerde kaln kullanlyor, her yerde saç veya e anlaml bir kelimesi
karlayorsunuz. Ayn ey okuntu, toy, aerme için de geçerlidir. O hâlde bata
ülkeyi yönetenler olmak üzere herkesi bilimin aydnlatc yoluna davet ediyor
hepinize sayglar sunuyorum.
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