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GÖÇEBE KAŞKAY TÜRKLERİNİN 
TOY MERASİMLERİNDEKİ MADDÎ KÜLTÜR 

UNSURLARININ ARKA PLANINDAKİ
DİNÎ VE MİLLÎ MOTİFLER

*KAFKASYALI, Ali 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
İran’da ‘Kaşkay İli’ diye adlandırılan Zagros dağları ile Basra Körfezi 

sahillerini içine alan bölgede göçebe olarak yaşayan ve yazları yaylakta, 
kışları kışlakta geçiren Kaşkay Türklerinin toy (düğün) merasimlerinde 
yer alan maddî kültür unsurları pek çok dinî ve millî mesajlar içermektedir. 
Bildiride, ‘düğ (pirinç) döğme’, davetli çadırının üzerine dikilen ‘bay-
dak’, meydanda yakılan ‘toy/düğün ateşi’ ve etrafında tutulan ‘haley 
(hilal)’, kız babasının çadırındaki ‘ocak’, turuncu renkli ‘gelin-güveyi ça-
dırı’, çadırlara asılan ‘yedi renkli kuşak ve püsküller’ gibi maddi kültür 
unsurlarından bazıları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaşkay Türkleri, maddî kültür, Kaşkay düğünü.
ABSTRACT
The elements of physical culture in the wedding ceremonies of the Kaşkay 

Turks contain a great many religious and national messages, who lead a 
nomadic life in the area of Zagros Mountains in İran, also called the province 
of Kaşkay, and the shores of the Persian Gulf and spend the summer in the 
mountain pasture and the winter in the winter quarters. 

The paper deals with some of the elements of physical culture such as 
“düğ” (coarsely ground rice), “baydak” on the tent of the guests, bonfire fired 
in the square and the dancing (haley) around it in an arrangement similar to 
crescent, fireplace in the house of the bride’s father, orange coloured bride and 
bridegroom’s tent, belt and tassels of seven different colours hanged on the 
tents.

Key Words: Kaşkay Turks, physical culture, Kaşkay wedding. ceremony. 
* Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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Giriş
Türk toplulukları içerisinde Türkiye’den sonra otuz milyonu aşkın nü-

fusu ile ikinci Türk topluluğu olan İran Türkleri, çeşitli Türk boylarından 
meydana gelmiştir. (Hey’et, 2005: 129) Bunlar arasında 3,5 milyondan 
fazla nüfusuyla  konar-göçer Kaşkay Türkleri önemli bir yer tutmaktadır. 
(Ahur, 2001: 17) Kaşkay Türkleri, İran coğrafyasının güneyinde Zagros 
dağları ile Basra Körfezi sahillerini içine alan geniş ‘Kaşkay İli’nde ya-
şarlar. Büyük bir bölümü mecburî iskâna tabi tutulmuş ise de bugün pek 
çok Kaşkay obası, göçebe olarak yaşamakta, yazları yaylaklarda, kışları 
ise kışlaklarda geçirmektedir.1 Göçebe Kaşkaylar olsun yerleşik hayata 
geçmiş Kaşkaylar olsun örf, âdet ve geleneklerini devam ettirmektedir-
ler. Kaşkay Türklerinin geleneklerinden önemli biri toy/düğün geleneğidir. 
Hâlâ göçebe olarak yaşayan (Ögel, 1978: I/73) Kaşkay Türklerinde toy/
düğün geleneği bütün canlılığı ile yaşamaktadır.

Göçebe Kaşkay Türklerinin toy (düğün) merasimlerinde kız isteme fas-
lından gerdek sonrasına kadar, düğün süresince, kullanılan maddî kültür 
unsurları bir çok dinî ve millî mesajlar içermektedir. Davetliler çadırının 
üzerine dikilen ‘baydak’, meydanda yakılan ‘toy ataşı’  ve etrafında tutu-
lan ‘haley (hilal)’, kız babasının çadırındaki ‘ocak’, turuncu renkli ‘gelin-
güveyi çadırı’, çadırlara asılan ‘yedi renkli kuşak ve püsküller’, ‘gelinin 
beline tuz ekmek  bağlanması, gelinin zülfünün kesilmesi, sehravazı 
merasimi, davetlilerin istikbaline çıkılması bunlardandır.

1. Kaşkay Türklerinde Toy/Düğün2

Göçebe Kaşkaylarda, hatta yerleşik hayata geçmiş Kaşkaylarda bile, sis-
temli sosyal gruplar vardır. Ocaklar, tireler (oba), tayfalar gibi. Kaşkaylarda 
evlilikler genellikle oba, ocak gençleri arasında olur. Onların “alaçık” ve 
“kara çadır” dedikleri kocaman çadırlardan başka kapalı mekânları yoktur. 
Bahçeleri, bahçe duvarları yoktur. Onlar oba halinde bir arada yaşamakta-
dırlar. Haremlik selamlık yoktur. Erkek ve kız çocuklar birlikte büyümek-
tedirler. Bu durum bazı meziyetleri beraberinde getirmektedir. Gençler 
birlikte yaşadıkları için birbirlerini yakından tanımaktadırlar. Onlar bir-
birlerini tanıyarak evlendikleri için boşanma pek görülmemekte, evlilikler 
çok başarılı olmaktadır. Ayrıca kızlar küçük yaşta evlendirilmez ve boşan-
ma olayı hoş karşılanmaz. Ocak/oba gençleri arasında evlilik yaygındır. 
Yerleşik hayata geçmiş Kaşkaylarda da aileler arasındaki ilişki devam et-
mekte ve ocaklar arasındaki görüşmeler sürdürülmektedir. 
1 2 Nisan 2007 ve 30 Ağustos 2007 Tahran, Pervin Behmenî Kaşkayî anlatımı, özel arşivimiz.
2 4 Nisan 2007 Şiraz, Menuçehr Kiyanî anlatımı, özel arşivimiz. 
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1.1. Toy/Düğün Öncesi Ritüeller
1.1.1. Kız isteme: Kızı istenecek aileden çadırlarına gitmek için izin 

istenir. Kız evi ziyareti kabul ederse kızı vereceklerine işarettir. Obanın 
hatırı sayılır kimseleri kız evine gider. Kızı isterler. Söz kesilir, nişan ta-
kılır. Başlık ve alınıp verilecekler belirlenir. Başlık olarak koyun, inek, 
deve, altın istenebilir. Söz kesildikten sonra kız ile oğlanın düğüne kadar 
birbiriyle görüşmesi yasaklanır.

Düğün ile nikâh aynı günde yapılır. Nikâhı, öğretmenler ve hocalar gibi 
aydın kişiler yapabilmektedir. İsteyen de yakınlardaki şehirlere götürüp 
orada mollalara nikâh kıydırırlar. Nikâh kıyıldıktan sonra kız için yani ge-
lin güveyi için özel çadır kurulur.

1.1.2. Odun Getirme: Düğün öncesi yapılan ritüellerden biri odun ge-
tirmedir. Obada bulunan aileler düğün yapılacağını öğrendikten sonra hiç 
kimsenin uyarmasına gerek duymaksızın yaylak veya kışlağın meşe/or-
man veya fundalığından düğün evine odun kesip getirirler. Düğün ateşi ve 
düğün yemeklerinin pişirileceği ocaklar bu odunlarla yakılacaktır. Uzun 
bir sırığın ucuna renkli bir yaylık bağlanıp odun yığınının üstüne dikilir. 
Bu sırık ve yaylık odun yığınının düğün için olduğunu, kimsenin dokun-
maması gerektiğini belirtir. Odun kesilip getirilirken ve bir yere yığılırken 
kadın ve kızlar türküler söylerler. 

1.1.3. Toya/Düğüne Davet: Damadın akrabalarından en az bir erkek 
ile bir bayan ata binip obaları dolaşarak hısım akrabaları düğüne davet 
ederler. Bunlara “elçi beyi” derler. Elçi beyleri obalara ocaklara gidip dü-
ğüne davet ederler. Davet edilen ocak reisleri veya kimseler onların atları-
nın boynuna yaylık bağlarlar, veya bir hediye takdim ederler. Bu hediyeler 
giysi, takı türünden olduğu gibi para da olabilir.

1.1.4. Dügü Dögmek (Çeltik Döğmek): Bir diğer düğün öncesi ritüel 
de dügü dögmek, yani çeltik dövmektir.3 Önceden, düğün pilavı için gerek-
li olan pirinci temin etmek maksadıyla kadınlar, topladıkları veya satın al-
dıkları çeltiği düğün çadırının önünde bulunan dübeğe/dibeğe koyar, daha 
sonra uçlarına renkli yaylık bağlanmış iki uzun değnek ile bunu döverler. 
Buna dügü dövme denir. Zaman zaman dügü döven kadınların etrafında 
halka olan gelin ve kızlar da mani/türkü okurlar. Günümüzde hazır pirinç 
kullanıldığından bu merasim temsili olarak yapılmaktadır. Birlikte çalış-
3  Çağatay Türk kültür çevresinde “dügi”, “tüki”; Azerbaycan Türklerinde “dügü”, “düyü”; Anadolu’da “döğü”, 
“çeltik” diye adlandırılan pirincin Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Pirinç, eskiden çeltiğin dibekte dövül-
mesiyle elde edilirdi. Belki bu dövme hadisesinden ötürü  de “döğü”, “düğü”, “dügü” denilmiştir. Bu konuda 
geniş bilgi için bkz.: Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1978, C. II,  s. 
207 vd. 
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ma, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun devamlılığını temin için düğün 
öncesi ritüellerin en önemlilerinden kabul edilebilecek olan dügü dögme 
birkaç gün sürer.

Bu ritüel sırasında okunan manilerden ikisi şöyledir:
O tayda toy obası,
Döğülür nağarası,
Yağlı getir gül apar,
Helvetdir bağ arası.

Keher atın gulunu,
Mehmer édin çulunu,
Biz gelmişik aparag
Sizin bağın gülünü.

1.1.5. Gerdek Çadırı: Gelin çadırı da denilen gerdek çadırı diğer ça-
dırlardan farklı olarak sarı veya turuncu renkte olur. Çok renkli halı, ki-
lim, kumaş, örgü gibi nesnelerle süslenir. Çadırın zemini, murdar ağacı 
ve kilimlerle tefriş edilir. Bu ağacın hem uğur getirdiğine hem haşarattan 
koruduğuna hem de çadırı sıcak tuttuğuna inanılır. Ayrıca üzerlik yakıp 
çadırı tütsülerler. Gelini gerdek çadırına, yenge olarak âşık veya çenginin 
eşi getirir.

1.1.6. Yedi Renk: Kaşkay Türkleri, renklerden renk seçmekten ziya-
de yedi ana rengin yedisini de benimsemişlerdir. Halı, kilim, cecim, keçe 
veya ürettikleri diğer kumaş, giysi ve takıların yedi renk içermesini yeğle-
mektedirler. Başta Orta Asya Türklerinde olmak üzere bütün Türk boyları 
gibi  onların da en çok önem verdikleri renk bütün kutsallıkların sembolü 
olan gök rengidir. (Ögel, 1978: I/57-68) Bütün eşyalarında gök renginin 
yani mavi rengin hakim olduğu görülürse de yedi renkten unsurlara mut-
laka yer verilmektedir. Yedi rengi benimseyip zevk edinmelerinde tabiatın 
bütün unsurlarını kucaklamanın ve tabiatla sürekli iç içe olmanın tesiri 
olduğu anlaşılmaktadır.

Düğün alanını ve çadırları süslemede kullanılan ipler, püsküller ile 
kadınların, erkeklerin giysilerinin muhtelif yerlerine asılan, sırtlarına sar-
kıtılan püsküller, bellerine bağlanan kuşaklar yedi renkten oluşmaktadır. 
Gelinliğin al renkte olmasına ve duvağın yedi renkli bir yaylık olmasına 
dikkat edilir.

1.1.7. Baydak: Düğün çadırının üzerine yedi renkli ipek yaylıktan 
yapılmış ve kare şeklinde bir çerçeveye yerleştirilmiş bir baydak dikilir.  
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Baydak bir nevi onların millî bayrağı konumundadır. Gelini baba evinden 
alıp oğlan evine yöneldikten sonra atlılar yol boyunca çeşitli gösteriler, 
yarışlar yaparlar. Bu yarışlardan biri de ilk önce düğün çadırının üstündeki 
baydağı kapma işidir. Baydağı kapan atlıya düğün sahibi ödül verir ve 
baydağı yerine diker.

Türklerde yaygın olarak görülen toy bayrağı burada yani Kaşkay 
Türklerinde bu şekilde görülmektedir. (Ögel, 2001: 269)

1.1.8. Henavende/Kına Yakma: Düğünden bir gün önce yapılan ritü-
eldir. Büyük bir kapta kına ezilir. Renkli yaylıklarla, mumlarla ve çeşitli 
süs unsurları ile  süslenerek bir kadının başının üzerinde, hısım akraba ve 
yakınların katılımı ile gelin çadırına götürülür. Çengilerin, âşıkların  saz-
ları, çögürleri ve türküleri eşliğinde gelinin başına ve damadın elinin içine 
kına yakılır. Orada bulunanlar da ellerine kına yakabilirler.

Kına yakma ile pek çok mesaj verilmektedir. Biri bu izdivaçtan mutlu-
luk duyulduğunu ifade etmek, diğeri ise bu düğünün gerçekleştiğine tanık 
olunduğunu ifade etmek içindir.

1.1.9. Haley: Meydanda hazırlanan ocak, kına gecesi, düğün gününün 
sabahı tan ağardığında ve birkaç gün süren düğünlerde her akşam olmak 
üzere yakılır. Tan yeri ağarmaya yüz tuttuğunda ve akşamları karanlığın 
inmesiyle birlikte toy ateşi yakılır. Bayanlar meydandaki toy ateşinin etra-
fında hilâl şeklinde dizilerek ellerinde birer yaylık olduğu hâlde ve çengi-
lerin çalgıları eşliğinde halay çekerler. Zaman zaman erkekler de  halaya 
katılır. Toy ateşinin etrafında oluşturulan hilal şeklindeki bu tablo Ay’ın 
etrafındaki hâleyi andırmaktadır. Rengârenk giyimli bayanların oluşturdu-
ğu hilal şekli ve ateşin Ay, Güneş veya yıldıza benzetilmesiyle, bir hâle 
oluşturulmaktadır. Kaşkay Türkleri buna “haley” demektedirler. Hilal ve 
halay sözünün buradan geldiğini kabul ederler.4

Ocağın, ateşin aydınlığı ve sıcağı, karanlığın aydınlığa dönüşmesi, bü-
tün renklerin husule gelmesi, ocağın etrafında toplanmanın birlik dirlik 
oluşturması, yakılan yeni ocağın bütün bu dostlar tarafından korunacağı 
ve kollanacağı yorumunu yaparlar.

4 Dünyanın pek çok yerinde görüldüğü gibi Türk topluluklarında da törenlerde büyük ateşler yakma geleneği 
vardır. Bunu insanlığın, birleşik bir duygu ve dileği olarak kabul etmek gerekir. Kadim Türklerde tahta çıkma 
merasimlerinde büyük ateş yakılırdı. Yeni gömülmüş ölünün mezarı başında, ölünün yıkandığı yerde büyük 
ateşler yakılırdı. Ölünün mezarı başında ateş yakma geleneği Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde hâlâ sürdürül-
mektedir. Geniş bilgi için bkz.: Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1995, C. II,  
s. 527 vd. 
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1.2. Toy/Düğün Sırasındaki Ritüeller
1.2.1. Toy Ataşı (Düğün Ateşi): Düğünden önce yapılan ve kadim 

Türk toylarının bir özelliği olan (Ögel, 2001: 269) ritüellerden biri de toy 
ateşidir. Düğün çadırının önündeki meydanın ortasında yaklaşık iki met-
re çapında ve 1-1,5 m. yükseklikte silindir şeklinde taştan ocak örülür. 
Bu ocağın içine odun getirme merasimi ile önceden getirilen ot ve odun 
doldurulur. Hazırlanan bu ocak kına gecesi ve düğün gününün sabahı tan 
ağardığında yakılır. Birkaç gün süren düğünlerde ise her akşam yakılır. 
Düğünün ilk günü tan yeri ağarırken, düğünün diğer günlerinde ise akşam 
karanlığının inmesiyle birlikte meydanda yakılan toy/düğün ateşinin etra-
fında bayanlar hilâl şeklinde dizilerek ellerinde birer yaylık olduğu hâlde 
ve çengilerin çalgıları eşliğinde halay çekerler. Zaman zaman erkekler de  
halaya katılır. Ayrıca erkekler kendilerine özgü oyunlar da oynar.  

Kaşkayların inancına göre ateş yakıldığında şeytan ve  kötü ruhlar, böl-
geden uzaklaşır. Ateş, aydınlığın, diriliğin, mutluluğun, hakimiyetin sem-
bolüdür. Aynı zamanda ateş ocağın/ailenin birliğini, dirliğini ve varlığını 
ortaya koyar. Bütün Türk boylarında olduğu gibi Kaşkay Türklerinde de 
ateş tapınma unsuru değildir. Ancak kutsal bilinmektedir. Ateş, hayatın te-
meli ve bütün insanlığın en önemli varlığı kabul edilmektedir. Bunun için 
ateşe saygı gösterilmektedir. (Ögel, 1995: II/495) Ocak, ailenin temel sem-
bolüdür. Su hayat olarak kabul edildiği gibi, ocak da dirilik sembolü olarak 
kabul edilmektedir. (Kafkasyalı, 2005: 151) Ocak ailenin devamlılığını, 
odsuzluk, ocaksızlık ise ailenin devamsızlığını anlatmaktadır.5

1.2.2. Sehrevazı (Seher Avazı): Düğün günü tan ağarmadan önce toy 
ateşinin yakılması ile birlikte  çengiler kerine ve nağara ile sehravazı ça-
larak obayı uyandırırlar. Genç, yetişkin herkes ateşin etrafında toplanır ve 
bir defa bayanlar, bir defa da erkekler olmak üzere sırayla oynarlar. Bir 
fasıl oynandıktan sonra sabah kahvaltısına geçerler.

Sehravazı ritüeli ile hem toyun/düğünün başladığı haber verilir, hem de 
yeni bir ocağın yakıldığı yani yeni bir ocağın, yeni bir ailenin kurulduğu 
ilan edilmektedir.

1.2.3. İstikbal (Karşılama) Merasimi: Kahvaltıdan sonra çengiler 
veya âşıklar tarafından müzik havaları çalınmaya ve davetliler gelmeye 
başlar. Damadın obasından bir veya birkaç kişi ellerinde tüfekleriyle, ko-
nukların gelişini görebilecekleri yüksek bir yerde beklerler. Davetlilerin 
geldiğini gördüklerinde tüfekleri ateşlerler. Gelen konuk veya konuklar 

5 Ġend: Horasan dolaylarında imal edilen büyük ebatta hazırlanmış beyaz şeker türü. 
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da tüfeklerini ateşleyerek karşılık verirler.  Davetlinin itibar ve nüfuzuna 
göre ateş edilir. Ne kadar gülle atılırsa davetlinin o kadar itibarlı olduğu 
anlaşılır. Davetli yaklaştığında, düğün sahibi çengi veya âşıklarla birlikte 
davetlileri karşılar çadıra getirirler. Konukların katılımı ile halay devam 
eder. Davetlilerin gelişi ve düğün, toy sahibinin obadaki nüfuz ve varlığına 
göre 1, 2, 3 veya bir hafta sürebilir.

Toy/düğün büyük olursa ve birkaç gün sürecekse davetliler önceden 
çadırlarını gönderip düğün muhitinde kurdururlar. Düğün obasına dahil 
olduklarında kendi çadırlarında barınırlar. Ancak yemek ve bütün hizmet 
düğün sahibi tarafından yapılır.

İstikbal merasiminde karşılıklı mermi atmakla, davul zurna veya 
âşıkların setarları eşliğinde davetlileri karşılamakla Oğuznamelerde görü-
len beyleri, kahramanları, konukları karşılama merasimlerinde yapılanların 
benzerleridir. Türk töresindeki konukları, beyleri, yiğitleri karşılama, ağır-
lama nezaketinin bir tezahürüdür. Oba, oymak, beylik düzeninde, beylere, 
yiğitlere, kahramanlara bağlılık, onlara saygı önem taşımaktadır. Beylik 
düzeninin esası buna dayanmaktadır. Hâlihazırdaki göçebe Kaşkaylarda 
bu durum geçerlidir.

1.2.4. Gelin Getirme: Gelin getirmeye, damat ve annesinin dışında, 
oğlan babası, akrabalar, davetliler, çalgıcılar, âşıklar topluca  düğün günü 
sabahı giderler. Kız obasına varıldığında kısa bir şenlik müziği çalınır. 
Arkasından kızın nikâhı kıyılır. Tekrar çalgılar çalınır ve oyunlar oynanı-
lır.

1.2.5. Gelinin Zülfünün Kesilmesi: Kaşkay kızlarının kâkülleri ve 
zülüfleri daima görünür vaziyettedir. Bir Kaşkay bayanının kız veya ge-
lin oluşu kâkül ve zülüflerinin durumundan anlaşılır. Zülüflerinin uçları 
kesilmemiş ise o bayanın kız olduğu anlaşılır. Düğün günü kıza gelinlik 
giydirilip başı bezendiğinde düğüne davet edilen âşığın veya çenginin ha-
nımı tarafından gelinin zülüflerinin uçları makasla kesilir ve saçları salkım 
salkım örülerek ensesinde düğümlenir veya sırtına sarkıtılır. Gözlerine 
de sürme çekilir. Kızın zülfünün kesilmesi, başlığının takılması ve gelin 
elbisesinin giydirilmesi, Anadolu’da ve Orta Asya’da olduğu gibi (Ögel, 
2001: 267), kızın artık gelin adayı olduğunun, evlendiğinin göstergesidir. 
Gelinin zülüflerini kesme, başını bezeme ve gelinliği giydirme işlerini 
âşığın veya çenginin eşi yapar.

1.2.6. Gelinin Beline Tuz Ekmek Bağlanması:  Gelinin zülüflerinin 
uçları kesildikten sonra erkek kardeşi veya babası tarafından yedi renkli 
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bir yaylığın arasına ekmek ile tuz konulur, bu yaylık, kuşak şeklinde kat-
lanıp gelinin beline bağlanır. Bunu böyle yapmakla evinin bereketli, ağız-
larının tamlı, lezzetli, kendilerinin huzurlu ve ailelerinin vefalı, güvenilir 
olunacağına inanılır.

1.2.7. Kızın Baba Ocağını Tavaf Etmesi:  Beline tuz ekmek bağlanan 
gelin, babasının ocağından ayrılmadan önce baba ocağını üç defa tavaf 
eder. Altay, Kırgız ve Kazak Türklerinde geçmişte görülen ocağa tazim 
(Ögel, 1995: II/511) ritüeli Kaşkaylarda hâlâ yaşamaktadır.  Yani ocağın 
etrafında üç defa saygıyla döner. Her turu tamamladığında eğilip ocağı 
öper, sağ elini göğsüne bastırıp başıyla ocağı selamlar ve tazimde bulunur. 
Ocak ailenin varlığının dirliğinin simgesi kabul edilir ve aileyi temsilen 
ocak tavaf edilip, bağlılık, saygı ve minnettarlık sunulur. Bu tavaf sırasın-
da âşık ve çengiler çok hüzünlü bir hava olan “Nenem Hay” havasını çalıp 
bayatılar okurlar. Bu hava ayrılık havası olduğundan ve ayrılık vaktinin 
geldiğini bildirdiğinden, hemen herkesi ağlatır. Hatta damadın babasının 
bile ağladığı görülür.

Ayrıca kızın bu tören sırasında ağlaması ailesine olan saygısını ve ve-
fasını gösterir.

“Nenem Hay” havası çalındığında oradakilerin okudukları mani/baya-
tılardan birkaçı şöyledir:

Galın çaya daş atmayın,
Géder batar yâr yâr,
İrag yére gız vérmeyin
Géder iter yâr yâr.

Herkesin kaka(kardeş) varı,
Géder bular yâr yâr.
Herkesin kaka yohu
Géder iter yâr yâr.

1.2.8. Gelinin Terkisine Erkek Çocuk Bindirilmesi: Gelin, müzik ve 
türküler eşliğinde baba ocağından çıkarılarak ata bindirilir. Gelinin ilk ço-
cuğunun erkek olması için terkisine bir erkek çocuk bindirilir. Gelin bir 
grup atlı eşliğinde damat obasına götürülür. Çengicinin veya âşığın eşi 
gelin ile birlikte gider. Çünkü o namahrem değil, mahrem kabul edilir. 
Ardınca da çehizin yüklü olduğu deve ve at kafilesi yürür. Gelini kaynana-
sı ile damat çadırların önünde karşılar. Damat elinde tuttuğu elmayı veya 
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bir parça gendi/şekeri6 gelinin göğsü üzerine atar. Bununla damat mutlu-
luğun, çoğalmanın, samimiyetin sembolü olan elmayı ona atmakla, ona 
dünyasını her şeyini verdiğini mutluluk, saadet, çoğalma dilediğini ifade 
etmektedir.

1.2.9. Gelinin Önünde Kurban Kesme: Gelinin atı oğlan obasının önü-
ne geldiğinde durdurulur, kurban için hazırlanan koç üç defa atın önünde 
sağa sola gezdirilir veya gelinin etrafında üç defa döndürülür sonra kurban 
edilir. Bununla geline gelecek her türlü kötülüğün, belanın koyuna geçe-
ceğine inanılır. Pek çok Türk boyunda olduğu gibi Kaşkay Türklerinde 
de buna “başına dönme”, “gadasını alma” denir. Gelin attan indirildikten 
sonra yedi renkli bir yaylık, duvak olarak gelinin başına konulur ve gelin 
gerdek çadırına götürülür.

 1.2.10. Ayna Tutma: Kıza gelinlik giydirilip başı bezenirken yüzüne 
ayna tutulur. Bazı düğünlerde gelin ile damadın yüzüne aynı anda ayna 
tutulur ve iyi dileklerde bulunulur.  Gelin ve damadın yüzlerine ayna tut-
makla, yüzlerinin ak, gözlerinin aydın olacağına inanılır.

1.2.11. Sovgat Alış Verişi (Hediyeleşme):   Davetliler geline altın, 
halı, kilim, giyim kuşam nesneleri gibi şeyler getirirler. Damadın babası 
geline bir tarla veya bağ bağışlayabilir.

Gelin de davetlilere mutlaka birer sovgat (hediye) verir. Hediye, duru-
ma göre, halça, kilim, yaylık, cecim, el işi nesnelerden olur.

Sonuç
İran’ın ‘Kaşkay İli’ diye adlandırılan eyaletinde göçebe olarak yaşayan 

ve sistemli bir hiyerarşiye sahip olan Kaşkay Türklerinin toy (düğün) me-
rasimlerinde kız isteme faslından gerdek sonrasına kadar, düğün süresince, 
idrak edilen her motif ve  işletilen her maddî kültür unsuru dinî ve millî 
mesaj içermektedir. Bu mesajların kaynağı kadim Türk inanç ve millî de-
ğerlerine dayanmaktadır.

Sosyal normların ve sosyal hiyerarşinin çok itibarlı olduğu Kaşkay 
Türklerinde töresel ve geleneksel kurallar titizlikle uygulanmaktadır.

Obalar hâlinde yazın yaylaklarda, kışın kışlaklarda yaşayan Kaşkaylarda 
haremlik selamlık yoktur.

Kaşkaylar gök rengine öncelik vermekle birlikte, giyim kuşamlarında 
ve millî sembollerinde yedi ana rengi kullanmaktadırlar. “Baydak” dedik-
6 30 Ağustos Tahran, Pervin Behmenî Kaşkayî anlatımı, özel arşivimiz.
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leri ve millî bayrak konumunda gördükleri filamaları yedi renkli ipekten 
oluşmaktadır.

Türk toylarının bir özelliği olan toy ve düğün ateşi ile bu ateşin etrafın-
da tutulan halay ve ateş yakmanın Kaşkay Türkleri için de önemli kutsiyeti 
vardır.

Çengiler, âşıklar ve darğalar ile onların yaptıkları müziğin Kaşkayların 
hayatında önemli yeri vardır.

Sosyal hiyerarşi gereği, konuk veya davetli karşılama, ağırlama ve 
uğurlama merasimleri çok önemli ritüeller arasındadır.
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