Türk Dünyasndaki Düünlerde Koltuklama ve Krmz
Kuak Balama Gelenei
Sibel Turhan TUNA*
Özet: Bir folklor aratrmas olan bu makalede, atalarmzdan bize miras kalan ve bugün çeitli Türk illerinde uygulanmakta olan “Koltua
Alma ile Krmz Kuak Balama Gelenei” ele alnmtr. Bu iki gelenekten de ortaya çkan sonuç; velâyet hakknn kz babasndan damada geçiidir.
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Giri
Gelenekler ve görenekler, insan topluluklarn bir arada yaatan, onlarn
geçmile haldeki balarn kuran kültür unsurlardr. Kültürün içinde, bir
milletin deer yargs, zevki, düünce tarz, inanç sistemleri bulunur. Topluluklar, bulunduklar corafyadan göç etmi olsalar bile bu kültür unsurlarn
yeni yurtlarna tamaktadrlar.
Kültür unsurlar, elbette zamana ve çevrenin artlarna uyarak, baz deiiklikler gösterir ya da ksmen eriyip yok olabilir. Fakat bazlar da vardr ki,
yüzyllardr Türk milletince ortaya konulup, ana vasflar korunarak günümüze dek devam ettirilmilerdir.
te 1990 sonras, ilikilerimizin daha da rahatlad Türk Dünyas’nn ortak
deerlerinden olup bu çalmann da temel konusu olan “koltuklama” ve
“krmz kuak balama” da bu tür geleneklerdendir.
Genellikle dtan evlenme (exogamie)’nin esas olduu ve zorlamaya deil,
“velayet” (dost, yardmc)’e dayanan, baba hukukunun geçerli bulunduu
Türk ailesinde, evlenen oullar hisselerini alp, yeni aile kurmak üzere yola
çkarlar.
Baba evi ise en küçük oula kalr (Kafesolu 1995: 216). Burada kullanlan
hisse kavram, “kaln” anlamna gelmektedir. Kaln, Türk aile hukukunun
temelini tekil eder. Türk tarih kaynaklarnn hepsinde kaln geleneinden söz
edilir. Kaln, kzn ailesine verilen bir aile maldr. Bu yüzden kaln geleneinde, olan ailesinin pay ve miras hakk bulunmaktadr. Kaln, balk demek
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deildir. Kaln, babann sa iken oullarn evlendirebilmek için verdii paydr. Balk ise, evlenme srasnda kz ailesine verilen bir hediyedir. Kaln,
zamanla gerçek anlamn yitirerek balk ekline girmi olabilir (Önal 1998:
93).
Gökalp’in tespitlerine göre; evlenme adeti, Türklerde; “Kz kaçrma, Ganimet
ve Nikah” olmak üzere üç ekilde karmza çkmaktadr. Nikah, dinî ve resmî olmak üzere, iki türlü yaplr. slamî nikahta, mehr-i muaccel “nikahta
verilen arlk” ve mehr-i müeccel “boanma veya ölüm halinde verilmesi
kararlatrlan para” nn önemli bir yeri vardr (Gökalp 1974: 290). Balaban’a göre ise; evlilik, dokuz türde yaplmaktadr. Bunlar: 1- Beik Kertme 2Söz alma, söz verme 3- Berder Evlilik, 4-Taygeldi Evlilik, 5- Baldzla Evlilik,
6- Kaynbiraderle Evlilik, 7- Karde Çocuklar Evlilii, 8- Bir Dizi Erkek Kardein Bir Dizi Baclarla Bireysel Evlilii ve 9- Oturakalma gibi ana balklar
altndadr (Balaban 1982: 40-57).
Evlilik türlerinden biri olan ve destanlarda, özellikle Manas’ta rastladmz
“Ak Nikah” ise, dünürcülüe gidilerek istenilen kzn alnmasdr. Nitekim,
Manas’n daha önceki savalardan ganimet olarak ald pek çok ei olmasna ramen, Kankey, onun babasn yollatp, isteterek ald eidir (Türkmen,
nayet1995: 144-145). Yine yazl edebiyatmzda destanlardan halk hikayelerine bir geçi türü olarak gördüümüz Kitab- Dede Korkut’ta; Salur Kazan’n Evinin Yamalanmas hikayesinde de nikah terimi ile karlarz (Ergin 1994: 113).
Eski Türkler, anneye “ög” derlerdi. Eskiden beri Türk toplumunda babadan
sonra, aileyi anne temsil eder. Bunun için anann yeri, babann dier akrabalarndan ileri olur. Babann miras anneye geçer. Çocuklarn vasisi de
odur. Türk tarihinde, kadnlarn hükümdar naibi olabilmeleri veya devlet
içinde büyük bir söz sahibi olmalar da bundan ileri gelir. Anne “el kz”dr;
fakat evlendikten sonra, kocasnn soyuna yazlmtr. Kzn babas bile, gelin
olma srasnda, kz üzerindeki “velayet” hakkn yani babalk hakkn, damada verir. Dul kalan veya kocasna kzan bir kadn, baba evine gidemez.
Koca da kadn evden kovamaz veya boayamaz. Aksi durumda ise; kaln
müessesesi yüzünden zarara urayacak olan her iki aile de buna kar çkar
(Ögel 1988: 266). Böylece evlilik, salam bir temele oturtulup adeta sigortalanmtr.
Türkler arasnda yaygn olan, “ataerkil”aile tipinde, aile reisinin velayeti
vardr. Ataerkil aile (Gökalp 1974: 291) tamam ile hür ve eit bir ailedir.
Akrabalk, tek deil, iki tarafldr. Bayanlar da büyük haklara sahip olduklarndan, kocalaryla eit gibidirler. Yaplan aratrmalarda Türklerin kadnlarna son derece saygl olduklar gözlenmitir. (Cebeci 2001: 79) Çocuklar da
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pederahî ailede olduu gibi aile reisinin keyfine tabi deildirler. Pederahî
ailede baba; eini veya çocuklarn satabilir yahut öldürebilirdi.
Türklerde babann sonsuz bir “velâyet hakk” görülmektedir (Ögel 1988:
266). Bunun içindir ki, söz kesiminde kzn evlenmeye raz olduunu gösteren, bir “rzalk”sembolü vermesi de gerekiyordu. Bu sembol, Sibirya’dan
Anadolu’ya kadar uzanan bütün Türk illerinde, “mendil” idi. Bu çok eski
Türk gelenei, Anadolu’da, kz evinden giden hediyelerde “çevre, yalk,
mendil” eklinde görülür. Türkistan’daki “tuz” ve ekmek” yerine Anadolu’da
da erbet içilir. Bu da bir çeit ant içmedir.
Eski Türklerde “kz evlat” sahibi olmak Araplarda olduu gibi bir felaket, bir
erefsizlik anlamna gelmiyordu. Kz babas olmak için, Ouz Beylerinin duasna müracaat eden kimseler de vard: “Bay Bican Bey dahi yerinde durdu,
dedi: - Beyler ! Benim dahi hakkma bir dua eyleyin. Allah ü Teala, bana da
bir kz vere” (Ergin 1994: 117)
Türklerde evlilik kavram ve babann velayeti hakkndaki bu bilgilerden sonra imdi de Türk Dünyas’nn çeitli kesimlerinde, “koltuklama - koltua
alma” adetinin uygulan ekillerine deinelim:
A) Koltuklama veya Koltua Alma: Türkmenlerde, Özbeklerde, Kazaklarda
ve Krgzlarda “koltuklama adeti veya koltuk” düünün son günü yani gelin
alma günü, tpk Anadolu’da olduu gibi baz farkllklarla yaplagelmektedir.
Burada farkllk özellikle koltua alma iini yapan kiilerdedir.
Türkmenlerde gelin, damadn özellikle sol tarafna geçirilir ve damat da,
gelinin sa koluna girerek onu eve alr. Gelinin sa tarafa alnmasnn uursuzluk getirdiine inanlr. Türkmenlerde özellikle yine düünün son günü,
kzn yaknlar tarafndan beline krmz kuak balanr (K1).
Kazaklarda yine bu adetler, “kelin tüirüv” denilen, “gelin indirme” günü
yaplmaktadr. (Geni bilgi için bakz.: Ta, 2004, Kazak Neke: 1994) Düünün son günü gelinin ve damadn yengeleri, gelini koltuklarna alrlar ve
yüzü örtülü bir ekilde damadn yanna getirirler. Bu srada “saç” adetini
uygularlar (K2).
Krgzlarda koltua alma iini, yengeler ve dier bayan akrabalar üstlenir.
“Kelin Tüirüv” denilen gelin indirme adeti, aslnda bir nevi “koltuklama”dr.
Çünkü eskiden düün boyunca bir araya gelmeyen gelin ve güveyi, koltuklama srasnda bir araya gelir. Daha öncede deindiimiz gibi, baz Türk
bölgelerinde, örnein Türkistan’da, baba, kzn güveyin eline verir. Bu da
bir tür koltuklamadr (K3). Krgzlarn evlenme gelenei, Güney Sibirya
halklarnn, Altay, Hakas ve baz durumlarda da Buryatlarn evlenme merasimlerindeki gelenek ve örf – âdetlerine çok yakndr. (Akmataliyev 2001:
11)
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Ziya Gökalp’in aktarmna göre; Dou Türkistan’da güvey, dostlar ile birlikte
gelecekteki kaynbabasnn evine gider. “Hay, hay evlenin! Hay evlenin!”
eklindeki ve bugün manas bilinmeyen milli bir nakarat terennüm ederler.
Genç kzn babas bunlar kapda karlar ve merasim ile eve alr. Burada
delikanlnn boynuna bir yazma sarar ve daha sonra terifatla kzn delikanlya teslim eder. (Bu da bir tür koltuklamadr.) Bu ilemden sonra büyük bir
fincan dolusu su getirilir. Genç kzla delikanlnn ana ve babalar bu suyun
içine bir parça ekmek slatarak çifte takdim ederler. Bundan sonra kz baba
yurdunu terk ederek kocasnn evine gider (Gökalp 1974: 309).
Türk toplumunda kar - koca balar, ana ve baba sevgisinden de üstündür.
(Ergin 1994; 12) öyle ki; koca evine gelen kz, artk kocas ile kocasnn
ailesine balanmtr. Baba evi ile sevgiden baka bir ilgisi kalmamtr. Hatta
Türkler, annesine çok gidip gelen, gelinlere “misafir gibi” bile derlerdi. Koca
evindeki balarn gevememesi için bu tedbir kullanlrd.
Bugün Anadolu’da koltua alma adeti, genellikle Bat Anadolu’da, Güney
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde görülmektedir.
Mula’nn Dalaman ilçesinde yaptmz bir aratrmaya göre; “koltuk”, eski
düünlerimizin (son 30 yl öncesine kadar) gelin alma günü de denilen üçüncü veya son gününde yaplrd. (K 4, 5, 6)
Koltua hazrln u ekilde olduu belirlenmitir: Gelin alma grubu, yola
çkmadan önce olan evinde hazrlklarn yapar. Damadn en yakn arkada olan sadç (bu kii bütün Türk Dünyas’nda ortaktr, hatta Dede Korkut
hikayelerinden olan “Uun Koca Ogl Segrek Boy”nda da karmza çkar;
Ergin 1994: 233) onun her eyini hazrlar. (Ayakkabsn, gömleini, takm
elbisesini, tra malzemelerini, kilimini, vb.gibi) Sadç ve dier gençler, önce
damadn tran meydanda yaparlar. Sadç ile üç - dört genç, damad orta
yerdeki bir ehramn altna alrlar. Bu esnada damadn hsm ve akrabalar,
damat ile arkadalarnn etrafn kuatrlar. Bu srada davul ve zurna çalnmaktadr. Tratan sonra damat yumruklanarak giydirilir ve bir elinin içine
kna yaklr. Davul - zurna eliinde sadcnn srtna binen damat yine
yumruklanr ve kendisine para baslr. Bütün bunlar yarenlik, elence olsun
diye yaplr. (K 4, 5, 6)
Bu hazrlktan sonra damat, sadç ile birlikte olan evinde kalr. (Burada
görüldüü gibi Gagavuzlarn düün törenlerinde de sadcn büyük rolü
vardr. Düünü onlar yürütürler. Güngör-Argunah 1998; 106-107) Damadn dier arkadalar ve düün alay kz evine giderler. Düün boyunca kz
ve olan birbirlerini hiç görmezler. Sadç, geline bir demet çiçek hazrlar.
Gelinin binecei at süslenir, üzerine olan çocuu oturtulur. (Bu; gelinin
erkek çocuu dourabilmesi için yaplan bir adettir. Tatarlarda ise; gelin ve
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damadn gerdek yatanda soyun devam olsun, ocak tütsün diye erkek
çocuk yuvarlanr. Çetin 2005: 104 ) Kz evine giden olan taraf da orada
yarenlik yapar. Oyunlar oynanr. Daha sonra davul - zurna eliinde, kap
tutma gibi bir takm adetler uygulanarak gelin, babas, aabeyi, annesi gibi
yaknlar tarafndan evinden çkartlr. Kz evi ise, gelinin arkasndan alar,
yas tutar. (K 4, 5, 6)
Kazaklarda ise bu adet, gayet dramatik olur. Güveyin akrabalar, bir kz kaçrma gösterisi yaparlar. Kzn arkadalar buna kar müdafaa vaziyeti alrlar.
Bunlar, ailenin ve kzn çevresinin, genç kzn ayrlmasna raz olmadklarnn
göstergesidir (Gökalp 1974: 310). Daha sonra kz taraf, gelini önceden hazrlanm ata bindirilmek üzere olan tarafna teslim eder. Gelin ata bindirilir.
Bu srada olan evince atn üzerine oturtulmu olan çocuu, attan indirilir.
Gelinin all grab yüzüne örtüldükten sonra, güre, hayvan (at) kousu gibi
yarmalarn düzenlenecei meydana gitmek üzere yola çklr. (K 4)
Ata binme gibi geni bir meydanda yaplan ve geline de izlettirilen yarlar ve
dier güreler, tören enlikleri ise bütün Türk toylarnda görülen elencelerdir
(Ögel 1988: 267). Daha sonra en önde davul ve zurna, arkada ata binmi
gelin, onun da arkasnda düün alay olan evine gelirler. Olan evinde
kurbanlk hazrlanmtr. Gelin, olan evinin kapsnn önüne gelince ba
açlr. Bu srada “indirmelik adeti” uygulanr. Bu adette olan tarafndan bir
kii çkar, damadn babasna, annesine, yaknlarna “ne veriyorsunuz?” diye
sorar. Geline, (civcivli tavuk, at, para, altn, …vs. gibi) gönüllerinden kopan
her ey verilebilir. stenilen ey verildikten sonra gelin, olan tarafndan birkaç kiinin yardmyla attan indirilir. (K 4, 5, 6)
Düünü izleyemeyenler, “koltuu bari izleyelim” deyip, olan evine gelirler.
Sadç ve damat, atn yanna yaklarlar. ndirilmi olan gelini, sadcn
yannda duran damada teslim ederler. Gelinin bir eline de daha önceden
hazrlanm olan çiçek verilir. Gelin damadn koluna girmez, damat gelinin
koluna girer. Çünkü damat gelini “koltuklayarak” onun tüm sorumluluunu
yüklenmi olur. (Tatarlar’da ise durum tam tersidir: Gelin, damadn koluna
girer. K7 ) te bu âdete, ilk kez bir araya gelen “çiftin koltuu” denir. Daha
sonra çiftler, kendileri için kesilmi olan kurbann üzerinden atlarlar ve kurban kan, her iki gencin de alnlarna uurlu gelmesi için sürülür. Sonra da
yeni çift eve girer. (K 4, 5, 6)
Genelde Anadolu’da atn üzerindeki gelin, attan inmemek için damada kar
direnir. Bunun sebebi ise, kaynbabann yeni çift için bata bulunmasn
salamaktr. Gelin, bu ba ya da armaan duyduktan sonra damadn
kucanda attan iner. Damadn kolunda eve girerken olann yengesi, gelinin parman, bala, bazen de yaa batrr. Gelin de bu parman, bir kap
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giriine bir de tavana sürmeye çalr. Bu adet de ya ile bal gibi geçinmek
anlamna gelir. (K 4)
Eve giren gelin ile damada, hazrlanm olan erbetten iki bardak ikram edilir. Evin içindeki damad, arkadalar davul önünde oynatmak için darya
çarrlar. Gelin ise misafirlerle birlikte içerde kalr. (K 4, 5, 6)
Herkes daldktan sonra gece imam nikah kylr. Nikahtan önce ise kz
taraf bir takm artlar öne sürerler. Bu artlar ilerde ortaya çkabilecek ayrlma durumunda nafakay belirlemektedir. (K 4, 5, 6)
Gelin alma; Türklerde kzn bir göçü gibi görülmütür. Anadolu’da kz evden
çkmadan önce anasnn diktii bir “analk” giysisini giyer. Ancak bundan
sonra gelin ba yaplr ve gelin elbisesi giydirilirdi (Ögel 1988: 267). Bazen
“gelin göçü, gelin götürmesi” adyla da anlan gelin alma, kzn baba evinden koca evine götürülmesidir. (Ataman 1992; 43) Azerbaycan’da da “gelin
alma” söylenen türkülere yansmtr. (Hacyeva 1999: 84) “Gelin bal”,
Anadolu’da olduu gibi (Mula, Aydn, Denizli…) Orta Asya’da da (Krgzistan, Kazakistan) kzln bitip kadnln baladn gösteren bir semboldür.
B) Krmz Kuak Balama Gelenei: Dier bir pratik olan “gelin kua” da
genç kzlktan kadnla geçi anlamn tamaktadr. Bu kuak baz Türk
topluluklarnda “Ergenlik al kaftan” ile yer deitirebiliyordu. Bu bütün Türklerde bir güveyi elbisesi idi. Gelin alnrken, kzn babas al ve kuan güveye sarar ve böylece, “babalk velayeti”ni güveye brakm olurdu. Güveyi
de düünde bunlar üzerinde tard (Ögel 1988: 268).
“Bekâret ve gayret kemeri”, 4-5 cm. kalnlnda, al renkli bir erittir. Al renk,
tarihimizin balangcndan beri manevi ve milli renk olarak alglanm, milli
bir sembol hüviyeti kazanmtr. (Genç 1997: 13) Krmz kuak, bekaret ve
gayret sembolü olarak gelin evden ayrlmadan önce babas ve aabeyi tarafndan “salavat ve tekbir” ile kzn beline balanr. Balanan kemer, ilk çocuk
douncaya kadar saklanr. lk çocuk olan olursa bir parças çocuun omzuna dikilir (Altunel 1995).
Orta Anadolu’da, gelin ata binmeden önce baba, kznn beline krmz kuak
balar. Bu kuaa, “gayret kua” denir. Gayret kuann amac; kzn
gelin gittii evde tembellik yapmamasna, gayretli olmasna, iten kaçmamasna yöneliktir (Altunel 1995).
Ancak kimilerine göre de kuan renginden dolay, kuan gayret yannda
bakirelik simgesi de olabilecei vurgulanr. Kuan ucunda ise, çkn edilmi
bir miktar para veya altn “beibirlik” vardr. Bu babann, kzna verdii son
harçlktr.
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Beytüebap’ta (Hakkari), gelin kuann üç kere çözülüp balanmas halinde, yeni gelinin eve uur ve bereket getireceine inanlr. Bu yörede söz
konusu uygulamaya, “kuak çözme” ad verilir (Esin 1979: 55-71). Bekareti
temsil eden al ipek kuak, baba tarafndan gelinin beline, salavat ve tekbir
getirilerek iki defa sarlp braklr ve üçüncü de balanr. Bu arada, gelinin
babas tarafndan kunduras içine bir miktar para konulur. Bu krmz kua,
gelin, ilk çocuu douncaya kadar saklar. ayet ilk çocuu olan olursa,
kuan bir parçasn olunun bir parçasn da kendi bana balar (Soylu
1987).
Türkmenistan’daki gerdek gecesinde, güveyi milli kyafetini giymi olarak
arkadalar tarafndan gelinin bulunduu odaya getirilmesi ile balar. Gelin
daha önce kz arkadalar tarafndan, odann ortasna getirilmitir. Eer güveyi kzn duvan açmak istemezse, arkadalar: “Aç bakalm belki kördür,
belki de bakasdr” diye srar ederler. Güveyi, gelinin duvan açar. Gelin
de güveyinin kalpan çkarp bir kenara koyar. Daha sonra da gelin, belinden kua çözüp güveye verir. Güveyi, odada bulunan kzlar ve delikanllar bu kuakla vurarak dar çkartr (Çelik 1995).
Azerbaycan’da ise, bey (damat), toy gecesi gerdee girer. Gerdek gecesi
kzn belindeki krmz kua çözmek için damat geline bir takm hediyeler
verir. Damat gerdek sabah evden kaçar. Bir iki gün arkadalar veya akrabalar yannda kalr. Bunu anne ve babasna bir sayg ifadesi olarak yapar.
Gelin de bu süre içinde evdeki hiçbir erkee yüzünü göstermez. Eer gelin
bakire ise bu gerdek gecesi silah atlarak belirtilir. Eer gelin bakire deilse,
baz bölgelerde ya saçlar sfr numara tra edilir veya bir eein srtna ters
bindirilerek baba evine gönderilir (Çelik 1995). “Türklerde bekaret anlay,
islâmiyetten önce de vard. Türkler, bakire kz için ‘kopaglg kz’ derlerdi”
(Önal 1998: 102).
Bu uygulamalarda, Kamlarn ve Alplerin kuand kuak ile kutsiyet ifade
eden üç saysnn, kuak çözmeye bal bir biçimde birletiini; kam aksesuar olan kuan, islâmiyet sonrasndaki tarikatlar ile ahilik tekilatnda da
‘kuak kuanma pratikleri’nde yaamaya devam ettiini görüyoruz (Esin
1979; 55-71).

Sonuç
Gelin indirme, gelin göçürme, kelin türuv, gelin alma, Türklerde düünün
son gününü tekil edip bütün Türk illerinde, törenler eliinde gerçekletirilmektedir.Bu makalenin konusunu tekil eden ve Türk kültürünün önemli
uygulamalarndan olan koltuklama, koltua alma ile krmz kuak balama
gelenei, babann velâyetinin, damada geçiini simgelemektedir. Çünkü
bütün Türk illerinde babalk velayeti sonsuza kadar sürmez. Babalk görevle155
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rinden biri de evlatlarnn mürüvvetini salamak, onlar hayrls ile gelin ya
da damat etmek, yuvadan uçurup, kendi yuvalarn kurmalarna yardmc
olmaktr.
Yukarda deinmi olduumuz âdetlerdeki uygulan ekilleri ya da araçlar,
günümüzde yaplan modern anlamda evliliklerde, bir takm deiikliklere
uratlmtr. Örnein, at artk yerini gelin arabasna brakmtr. “Koltua
alma” ekli de modern bir hale sokularak, balo salonlarnda uygulanan bir
adet olmu, hatta çiftlerin mumlar altndan geçerek yapt bir âdet haline
gelmitir. Gelin ve damadn üzerine saçlanlar da artk çerez, eker…vb. deil, madeni ya da kat paralar ile parlak kattan pullardr. Buna karlk
krmz kuak gelenei deiime uramadan halen sürdürülmektedir. Tabiatn
dört ana varl olan ate, su, hava ve topraktan (Anasr- Erbaa) sadece biri
olan ate, ilk çalardan beri, insanlar hastalklardan ve kötü ruhlardan arndran koruyucu bir külttür. Baz kaynaklara göre; gelinin ba üzerinde mum
yaklmas da bu ate kültü ile yakndan ilikilendirilir. (Ataman 1992: 43)
(nan 1954: 66-166) Yine bugün gelinin bana parlak pullar veya eker
atmayla modernize olan “saç gelenei”nin kökleri Türklerin en eski inanmalarndan olan amanizme kadar gider. (nan 1954: 167) Bizce; çamzdaki
deiimlerin bir sebebi de kitle iletiim araçlar vastasyla sosyo- kültürel
farkllklarn milletler arasnda kolaylkla yaylabilmesidir. Hatta günlerce
süren eski düünlerin yerini sade bir nikaha brakmas, özenti, maddi olanakszlklar ya da gelenein reddi olarak açklanabilir. Bunun yannda Türk
kültürünün yayld her corafyada ortak uygulamalar da görmekteyiz. Türk
Dünyasndaki düünlerde krmz kuak balama gelenei zevkle ve istekle
yaatlmaktadr. Bu da ortak geçmiin, ortak kültürün, kültüre sahip çkmann
bir sonucudur.
Anadolu ve dier Türk topluluklar arasndaki ortak kültür deerleri içerisinde, düünlerimizde rastladmz baz pratikler, halen önemini korumaktadr.
Bu pratiklerin incelenmesi, edebiyatta kullanlmas ve ortak duygunun canlandrlmas bakmndan büyük önem tamaktadr. Gelini koltuklama ve
krmz kuak balama gelenei, Türklerin aile yapsn ortaya çkaran ve
onlarn ana yurtlarndan Anadolu’ya tadklar önemli bir gelenektir. Gelenekler, yeni nesillerce yaatlmazsa kültürel kimliimiz kaybolmaya yüz tutar.
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The Traditions of Taking Arm in Arm and Tying Up a
Red Belt in the Wedding Ceremony of Turkish World
Sibel Turhan TUNA*
Abstract: In this article, which is a folklore research; taking arm in
arm and tying up a red belt traditions that are inherited from our
ancestors and still has been appling in Turkish World; are written. The
result brought up from these two traditions is the passing of
guardianship right from dad to groom.
Key Words: Tradition, Custom, Weding Ceromony, Guardianship,
Taking arm in arm, Tying up a red belt, Turkish nation and culture
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