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Kaşkaylarda Evlilik Adetleri ve Toy Ritüelleri  
Marriage Customs and Wedding Ceremonies of Qashqai People 

Arş. Gör. Dr. Şenay YANAR 
Sakarya Üniversitesi - Sakarya 

Öz: Bu makalede İran'ın güneyinde, Fars eyaletinde yaşayan bir Türk kabilesi olan Kaşkayların 

evlenme ve düğün adetleri incelenmektedir. XX. yüzyılda Pehlevî hanedanı hakimiyetinin 

Farslılaştırma politikasına ragmen Kaşkayların dugun adetlerini korumayi basardiklari ve 
adetlerinin Anadolu yörük köylerindeki adetlerle büyük benzerlikler gösterdigi tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaşkaylar, göçebe yaşam, evlilik örf ve adetleri, düğün 

Abstract: This article examines the marriage and wedding traditions of Turkic Qashqai nomad  tribe 

in Fars province of Southern Iran. Article presents that despite the Persification of the Pahlavi 

dynasty in the twentieth century, Qashqai preserved their wedding traditions and their wedding 

rituals are very similar to the rituals of Anatolian nomads. 

Keywords: Qashqais, Nomad culture, Marriage customs, Wedding  

     Giriş  

Kaşkayların tarihi ve sosyal yapıları tipik bir göçebe Türk organizasyonu örneği 

sergilemektedir. Yapılan araştırmalar göre bugün güney İran’da yaşayan bu topluluğun ilk 

yerleşim yerleri Doğu Türkistan iken III. yüzyılda Kuzeybatı İran’a gelerek Azerbaycan 

bölgesine yerleştikleri yönündedir.1 İlk Safevi şahı İsmail (1502-1524) zamanında 

Azerbaycan’dan Fars eyaletine göç ettirildiği tahmin edilen Kaşkaylar İran’daki ikinci en 

büyük aşiret olarak beş büyük ve çeşitli küçük kabilelerden oluşur.2 Kaşkay halkı coğrafi 

olarak İsfahan’dan Basra Körfezi’ne kadar olan bölgeye yayılmıştır.3 Yurtları Fars eyaletinin 

kuzeybatısından başlayıp güneydoğuya doğru uzanmakta ve Şeş nahiye, Çehârdan-ke, 

Kâmfirûz, Ardahan, Kâzerûn, Ferrâş-bend, Mahalerbaa, Fîrûzâbâd, Meymend, Efraz, Hunc, 

Mahûr ve Milânî yörelerini içine almaktadır. Bunlardan ilk beşi yaylak, diğerleri de 

kışlaklarıdır. Kaşkaylar'ın bu yurtları "vilâyet-i kaşkâî" adıyla ayrı bir idarî bölge halinde 

teşkilatlandırılmıştır.4 

 Kaşkaylar, henüz göçebe yaşam tarzlarını muhafaza etmekle birlikte günümüzde 

topluluğun pek çok üyesi yerleşik hayata geçmiştir. Sadece bir kısmı yaylağa gitmektedirler.5 

Ancak kabile mensuplarından bugün artık büyük çoğunluğu göçebe yaşamı terk edip 

şehirleşmiş olanları arasında dahi göçebe yaşantının içinden gelen pek çok aile 

                                                           
1 Behçet Kemal Yeşilbursa, “Kaşkaylar”, Türk Kültürü, c. XXVI, sayı :297, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 

Ocak 1988, s. 164. 
2 Lois Beck, “The Qashqa'i of Iran”, Review by: F. R. C. Bagley, The American Historical Review, Vol. 93, No. 1 

(Şubat, 1988), s. 199. 
3 Iliya F. Harik, “The Ethnic Revolution and Political Integration in the Middle East”, International Journal of 

Middle East Studies, Vol. 3, No. 3 (Temmuz 1972), s. 306. 
4 Faruk Sümer, “Kaşkay”, DIA, XXV. Cilt, Ankara 2002,  s. 29. 
5 Sümer, “Kaşkay”,  s.29. 
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bulunmaktadır.6 İran kaynaklarında Kaşkâî (قشقای) şeklinde geçen bu adın nereden geldiği tam 

olarak bilinmemekle birlikte anlamı ve kökeniyle ilgili pek çok rivayet vardır. Kaşkay kelimesi 

at, sığır ve koyun gibi hayvanların alnında yer alan “sakar” yani leke veya “alnında beyaz 

nişan bulunan at” manasına gelmektedir.7 Çağatay Türkçesi'nde “parlak” ve “yiğit” gibi 

mecâzi mânâlar da taşımaktadır.8  Araştırmacıların çoğu Kaşkay kelimesinin Kerim Han Zend 

(1757-79) devrinden itibaren İran arşiv belgelerinde yer aldığı konusunda hemfikirdir. Ancak 

son araştırmalarda elde edilen sonuca göre kelimenin Safevi kaynaklarında da geçtiği iddia 

edilmektedir.9 Bununla birlikte kabilenin isminin siyasi bir organizasyon olarak XVIII. 

yüzyılın sonlarından itibaren belgelerde kullanıldığı ve İran’ın en güçlü ve devlet açısından 

tehlike teşkil eden kabilesi haline geldiği anlaşılmaktadır.10 Nitekim bu dönemde birçok 

tanınmış Türkmen oymağının Afgan hâkimiyeti esnasında birleşerek bu kabileyi meydana 

getirmiş oldukları tahmin edilmektedir.11 

Kaşkayların oymak teşkilatı diğer Türk topluluklarıyla benzer olarak “taife” (tayfa), “tire” 

(birkaç oba), “oba” (bomku) ve aile (ocak) şeklinde derecelendirilmişti. Topluluğun başında 

“ilhan” unvanını taşıyan bir kimse bulunmakta ve vekiline de “ilbeyi” denilmekteydi. Her 

tayfanın başında “kalantar”, tirenin başında “kethuda”, obanın başında aksakallı )ریش سفید) 

unvanı taşıyan reisler bulunurdu.12 Yönetimde en etkin kişi ilbeyi olup ilhanın oğlu veya 

kardeşi gibi en yakın akrabasından; ilhan ise Kaşkay ilini idare eden ailenin fertlerinden biri 

olmak üzere İran şahı tarafından atanırdı. Nüfusları ise 2000 yılında bir milyon civarındaydı.13 

Tarım ve hayvancılık başlıca geçim kaynakları olmakla birlikte el sanatları ve kadınlar 

tarafından dokunan kaliteli Şiraz ve Kaşkay halıları meşhurdur.14 

A. Evlenme Adetleri, Kız İsteme ve Düğün Hazırlıkları 

Kaşkayların adetleri Azerbaycan göçebeleri ve Anadolu köylülerininkilere büyük 

benzerlik gösterir.  Eski Türk toplumlarında olduğu gibi Kaşkaylarda da önce ailenin büyük 

erkek evladı evlenir ve babayla aynı ocakta yaşar. Evlenme sırası diğer erkek kardeşlere 

gelince en büyük ağabey ayrı ev açar. Bu şekilde gelenek devam ederken en küçük erkek 

kardeş evlenince ayrı eve çıkmaz, anne babası yaşadığı sürece onlarla birlikte kalır. Eski bir 

Türk töresi olan bu uygulama Göktürkler’e kadar uzanmaktadır.15 Her toplumda olduğu gibi 

Kaşkaylarda da evlilik bazı kurallara tabidir. Kaşkay toplumunun anlayışına göre evlilik vacip 

ve gerekli bir müessese olup bekâr kalmak günahtır. Ebeveynler çocuklarının yaşı gelince 

onlara evlenmeleri için baskı yaparlar. Ekonomik bakımdan başlık parası, süt parası ve düğün 

masrafları gibi harcamaları karşılamak zor olsa da bu eski geleneği aileler kabul ettiklerinden 

dolayı tüm adetleri uygularlar. Kaşkay halkı arasında gerçekleşen evlilikler aşk ve sevgi 

esasına göre değil daha çok kültürel ve sosyal kurallara göre yapılır. Kadın ve erkek arasındaki 

                                                           
6 Mehmet Karaaslan, “Kaşkay Türklerinde Doğum Çevresinde Gelişen İnanç ve Pratikler”, Turkish Studies: 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer 2011, 

s.1436. 
7 Mirza Bala, “Kaşkay”, MEBIA, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1977, s.414. 
8 Sümer, “Kaşkay”, s. 29. 
9 Lütfullah Ehteshamî, “Vaje-ye Qashqhâî Dar Esnad e Safeviyye”, Goncine-i Esnad, no: 44,  2003, ss, 14-27, 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/92345 , s. 14. 
10 Beck, agm, s. 216. 
11 Sümer, “Kaşkay”, s. 29. 
12 Muhittin Çelik, “Kaşkay Türkleri”,  Yeni Türkiye, Türk Dünyası Özel Sayısı II, c. III, sayı XVI, Temmuz-Ağustos 

1997, s. 1660-1661. 
13 Faruk Sümer, “İran’da Yaşayan Türk Oymakları”, Türk Kültürü, c. 10, sayı:120, Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü, Ekim 1972, s. 1239. 
14 Lois Beck, agm, s. 199. 
15 Yaşar Kalafat, Mehmet Kiyani, “Kaşkay Türklerinde Sosyal Yaşam”, Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, sayı: 1, 

Dilek Matbaası, Sivas 2001, s. 239. 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/92345
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aşk ve sevgi iki tarafın isteklerine göre şekillenir ve onların birlikteliğinin ilahi bir birleşme 

olduğuna inanılır. Evliliğin başlıca amacı hayırlı ve özellikle de erkek evlat sahibi olmaktır. 

Çünkü aile toplumunda ekonomik açıdan erkek evlat önemli role sahiptir. Kaşkay ailesinde 

küçük çocuklar dahi çalışıp işlerde ailesine yardımcı olduklarından birkaç tane oğlu olan 

ailenin sırtı yere gelmez. Erkek evlatlar özellikle ebeveynlerinin ihtiyarlıkları sırasında onlara 

destek ve onların gurur kaynağı olurlar. Hatta diğer aileler de erkek çocuğu çok olan ailelere 

daha çok saygı gösterirler. Kaşkaylarda çocuk o kadar önemlidir ki çocuk sahibi 

olamayacağına kanaat getiren kadınlar eşleri için görücülüğe dahi giderler.16 

Kaşkay toplumunda yaşı küçük olan kızlarla evlenmek hoş karşılanmaz. Kaşkaylar 

arasında diğer Türk topluluklarında olduğu gibi kadın sosyal hayatta önemli bir yer 

kazanmıştır.17 Ancak evliliklerde evlenecek kızın kanaati çok nadiren sorulur. Kaşkay kızları 

14-15 yaşlarına gelinceye kadar Kaşkay milli kıyafetini giymezler. Bu yaşa geldiklerinde kızın 

anası eşinden izin alarak kızlarına bu kıyafeti giydirir. Bu kızın evlenme yaşının geldiğine dair 

bir duyuru niteliğindedir. Erkekler için böyle bir kural ve uygulama yoktur.18 Kaşkaylarda bir 

erkek kendi akrabası ya da başka bir kabileden bir kızı beğendiğinde bunu kendi ailesine iletir 

ve aile de evlilik hazırlıklarına başlar.19 Eş seçiminde iki tarafın sosyal statüsünün eşitliği, 

ahlak gibi unsurlar esas alınırken önceleri erkeğin cesareti ve ok atmak, iyi at binmek gibi 

yetenekleri olmasına da bakılırdı.20 

Evlilik hazırlıkların ilk aşamasında Kaşkay toplumunda adet olduğu üzere istenecek kızın 

ailesini tanıyan itibarlı ve tecrübeli bir kişi kızı istenecek aileden çadırlarına gitmek için izin 

ister. Bu kişi kızın ailesiyle sohbet eder ve olumsuz cevap almayacağından emin olur. Kız 

evinin ziyaret teklifini kabul etmesi kızı vereceklerine işarettir. Bu halde obanın hatır sahibi 

kadın ve erkeklerinden oluşan ve “sevçe” adı verilen görücü kızın ailesinden rıza almak üzere 

kız tarafına gider.21 

Kızın ailesinin rızası alındıktan sonra nişân takılır. “Şal engoşter” merasimi olarak 

adlandırılan nişan çok sade bir şekilde yalnızca erkek tarafından birkaç kadının altın ve birkaç 

elbiseden oluşan hediyeyle birlikte kız evine ziyarette bulunarak kız tarafından kadınların da 

katıldığı bir toplantı şeklinde gerçekleştirilir. Burada tatlı yenilir.22 Bu işlemin ardından 

oğlanın babası kalantar veya kethuda adı verilen yerel yöneticiye koyun ya da koç gibi 

hediyeler sunarak onlardan nişanın resmiyet kazanması için icazet alır.23  Bu şekilde söz 

kesilmiş olur ve kız ile oğlanın düğüne kadar birbiriyle görüşmesi yasaklanır.24 

Evlilikte ise bütün Türk boylarında mevcut başlık geleneği vardır.25 Kaşkay düğününün 

en büyük masraflarından biri de başlık parasıdır. Düğünden önce yapılması gereken diğer 

işlem kızın annesinin süt parasının karşılığı olan başlık parasının belirlenmesidir. Başlık para 

                                                           
16 Menuçehr Kıyanî, Siyah Chaduriha, Tahran 1371, s. 265, 270. 
17 Sümer, “Kaşkay”, s. 30. 
18 Kalafat-Kiyani, a.g.m, s. 247. 
19 E.T.İbrahimov, Kaşkaylar, Elm Yayınları, Bakü 1988, s.118. 
20 Kıyanî, age, s. 275. 
21 Kıyanî, age, s. 276. 
22 Kıyanî, age, s. 276-277. 
23 İbrahimov, age, Bakü 1988, s.118. 
24 Kafkasyalı, agm, s. 721. 
25 Sümer, “İran’da Yaşayan Türk Oymakları”, s. 1240. 



 

  

Kaşkaylarda Evlilik Adetleri ve Toy Ritüelleri  

 
Journal of History Studies 

JHS 

232 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 7 
Issue 1 

A Tribute to 
Prof. Dr.  
İbrahim 
GÜLER 
March 
2015 

 

 
 

veya hayvanla ödenir.26 Başlık miktarının yüksek olması durumunda taksitlere bölünür. İlk 

taksitin ya da tamamının ödenmesiyle nişan kesinleşir. Nişanlılık bir müddet devam edebilir.27 

Bu şekilde nişan kesinleştiğinde düğün yapılacağını öğrenen damat adayının obasında 

yaşayan aileler hazırlıklara girişirler. Düğün ateşi ve yemeklerin pişirileceği ocaklar için odun 

keserek düğün evine getirirler. Oğlan evine düğün sırasında “toyhâne” denir.28  Komşular 

getirdikleri odunları toyhânenin bir kenarına yığarak bir sopanın ucuna bağladıkları renkli bez 

parçasını da bu yığının üzerine dikerler. Bu yığına “çır” denilir. Böylelikle düğün zamanına 

kadar kimse bu odunlara dokunmaz. Odun kesme ve getirme merasimi de şarkılı türkülü bir 

şekilde gerçekleştirilir. Bu kısım Kaşkay düğünlerinin en masraflı kısımlarındandır. Zira 

özellikle yaylalarda aydınlatma için de odun lazım olduğundan bu konuda komşuların 

yardımına ziyadesiyle ihtiyaç duyulur.29 

Hısım akrabanın düğün evi için birlikte gerçekleştirdikleri hazırlıkların bir parçası da 

düğün pilavı için gereken pirincin dövülmesidir. Buna “çeltik dövmek” ya da “dügü dövmek” 

denir. Pirincin kavuğundan ayrılması işlemi kadınlar tarafından toplanan ya da satın alınan 

pirincin dibekte uçlarına renkli bez bağlanmış iki uzun değnekle dövülmesidir. Bu işlem de 

şarkı, türkü ve mâniler eşliğinde gerçekleştirilir ve birkaç gün sürer. Günümüzde pirinç zaten 

işlenmiş olduğu için çeltik dövme ritüeli sadece temsili olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem 

sırasında söylenen mânilerden biri de şu şekildedir; 

O tayda toy obası (o ilde toy çadırı) 

Döğülür nağarası, (çalınır davulları) 

Yağlı getir gül apar, (eli boş gelme, hediye getir)  

Helvetdir bağ arası. (sakindir bağ arası) 

Keher atın gülünü, (erkek atın…) 

Meher edin çulunu, (çulunu çeyiz edin) 

Biz gelmişik aparag (biz geldik almaya) 

Sizin bağın gülünü (sizin bağın gülünü) 30 

Bunların yanı sıra daha başka düğün hazırlıkları yapılır. Bunlardan biri de önünde düğüne 

hazırlık işlemlerinin gerçekleştiği düğün çadırı ve gelin çadırının hazırlanmasıdır. Düğün için 

ev sahibi obanın ortasında geniş bir meydan ve meydanın ortasına beyaz taşlardan büyük bir 

kaldırım yapılarak, düğün boyunca bu kaldırım üzerinde ateş yakılır ve özellikle geceleri 

meydanın her yeri ışıklandırılır. Meydanın etrafındaki siyah çadırlar halılar ve renkli 

bayraklarla süslenir.31 

Seher çadırı, şehir çadırı, gelin çadırı, gerdek çadırı, damat çadırı adlar da verilen düğün 

çadırı ise diğer çadırlardan farklı olarak beyaz, sarı veya turuncu renklidir.32 Referanslarda 

düğün çadırına verilen adın bu kadar farklı adlarla ve renginin de farklı şekilde geçmesi iki 

farklı çadırın varlığı şüphesini doğurur. Ancak hiçbir yerde iki farklı çadırın varlığından açık 

                                                           
26 Kıyanî, age, s. 278. 
27 Habib Derzinevesi, “Kaşkaylar’da Evlilik ve Düğün Adetleri”, Bir: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Prof. Dr. 

Kemal Eraslan Armağan Sayısı, İstanbul 1998, sayı: 9-10, s. 176, Kafkasyalı, agm,  s. 721. 
28 Kalafat- Kiyani, agm, s. 246-247. Kafkasyalı, a.g.m,  s. 721.  
29 Kıyanî, age, s. 280. 
30 Kafkasyalı, agm, s. 721. 
31 İbrahimov, age, s.119, Derzinevesi, agm, s. 176. 
32 Kalafat, agm, s. 246-247. İbrahimov, age, s.119, Kafkasyalı, agm, s. 721. 
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bir şekilde bahsedilmemiştir. Bu nedenle biz bir çadırın var olduğunu kabul ediyoruz. Zira 

çeltiğin düğün çadırı önünde dövülmesi, damat tarafında gerçekleşen ve gelin tarafının kendi 

tarafında gerçekleştirdiği kına gecesinde damadın eline düğün çadırında kına yakılması ve 

gelinin son gün bu çadıra getirilmesi merasimin başından sonuna kadar tek bir çadırın 

kullanıldığını göstermektedir. Çadırın zemini “murdar” ağacı odunu ve kilimlerle donatılır. 

İnanışa göre bu ağaç çadırı sıcak tutar, haşeratlardan korur ve uğur getirir. Düğün çadırının 

üzerine “baydak” adı verilen ve Kaşkayların milli bayrağı diyebileceğimiz kare çerçeve içinde 

yer alan yedi renkli bir ipek kumaş dikilir. Bunların yanı sıra çadır tütsülenir.33 

Düğünün başlamasına üç gün kala uzak obalarda yaşayan davetlilere “ahçe” ya da 

“elçibeyi” adı verilen davetçiler gönderilir. Ahçeler damadın akrabalarından en az bir erkek ve 

bir bayan ata binerek çiftler halinde obaları dolaşır ve hısım akrabayı düğüne davet ederler. 

Davetliler ahçelerin atlarına renkli bez bağlayarak onlara küçükbaş hayvan, elbise, takı ve 

hatta bazen at ya da para gibi hediyeler verirler ve oğlan evine de armağanlar gönderirler.34 

B. Kına, Düğün ve Gelin Alma 

Düğünden bir önceki gece kına yakma işlemi gerçekleştirilir. Anlaşıldığı kadarıyla 

Kaşkaylarda bu işlem olağanüstü haller dışında damat ve gelin tarafında ayrı ayrı 

gerçekleştirilir. Zira nikah kıyılana kadar damadın gelini görmesi yasaktır. Ancak zamanla 

adetlerin yumuşamasıyla Anadolu köy düğünlerinde olduğu gibi erkek tarafının gelin evini 

ziyaretiyle kına gecesi gelin-damat birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu merasimde büyük bir 

kapta ezilen kına renkli tabaklar içinde mum ve bilumum malzemelerle süslenerek bir kadının 

başının üzerinde hısım akrabanın katılımıyla birlikte gelin çadırına götürülür. Burada çengi ve 

âşıkların şarkıları ve türküleri eşliğinde gelinin başına ve damadın avucuna kına yakılır. Daha 

sonra bu kınadan orada bulunanlar da yakabilirler.35 

Meydanda hazırlanan ocak; kına gecesi, düğün günü sabahı tan ağardığında ve düğünün 

kaç gün süreceğine bağlı olarak sonraki günlerde her akşam olmak üzere yakılır. Toy bu ateşin 

etrafında gerçekleştirilir. Burada çeşit çeşit oyunlar oynanır. Davul ve zurnanın eşliğinde 

başlayan toyda bütün davetliler meydandaki ocağın etrafına toplanırlar ve oğlan tarafı 

çalgıcılara bahşiş olarak elbise dağıtır. İlk önce güveyin yakın akrabaları müzik eşliğinde 

oynarlar ve daha sonra diğer davetliler onlara katılır.36 

Toyda oynanan oyunların en yaygını “haley” adı verilen ve genellikle kadınların ateşin 

etrafında hilal şeklinde dizilerek oynadıkları ve günümüzde “halay” olarak bilinen oyundur. 

Toy ateşinin etrafında oluşturulan halay ayın etrafındaki haleyi andırdığı için bu isimle anılır. 

Rengarenk kıyafetleriyle dizilerek hilal şekli oluşturan kadınlara zaman zaman erkekler de 

katılabilir. Ancak erkekler halay yerine “hov” veya “cengnâme” adı verilen daha başka oyunlar 

oynarlar. Bu oyunlardan başka “yağlık dökme” (mendil dökme), leki, eşrefi gibi daha başka 

danslar da vardır.37 

Özellikle “choob bazi” oyunu erkeklerin gelin almadan önce oynadıkları başlıca 

müsabaka oyunlarındandır. Kaşkay gençleri düğün merasimine katılmadan birkaç gün önce üç 

dört gün boyunca oyun meydanında idman yaparlar. Bu amaçla oyun için şal, “arkaluk” 

(cübbe) “cukka” (püskül desenli içlik), “zenhâre” (iki omuzdan sırta sarkıtılan üçgen şeklinde 

bir mendil) gibi geleneksel kıyafetler ile “pabiç” (pabuç) ve “paytabe” isimli çorap ve 

                                                           
33 Kıyanî, age, s. 281. 
34 Kıyanî, age, s. 280. Ibrahimov, age, s.119.  
35 Kafkasyalı, agm,  s. 723.  
36 İbrahimov, age, s.120. Kafkasyalı, agm, s. 723. 
37 Kıyanî, age, s. 280-294, Kalafat- Kiyani, agm,  s. 235. Kafkasyalı, agm, s. 723-724.  
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ayakkabılar ve choob e dasti (çomak) gibi özel bir tahta sopayla oynanır.38 Pabiç ve paytabe 

sopa değmesi halinde bacakların kırılmasını önlemek için özel dokunmuştur. Bazı gençler 

cesaretlerini göstermek için bu çorapları giymezler ve hatta bunu bir gurur meselesi yapanlar 

çorap giymediklerini göstermek için pantolonlarını dizlerine kadar çekerlerdi. Choob bazi elde 

iki ince sopayla zıplanarak oynanan bir oyundur. Cengnâme müziği çalınca gençler ellerine 

çomakları alarak meydana gelirler ve büyüklerin ricasıyla davul eşliğinde oyuna başlar. 

Oyunun iki bomku ya da tire arasında gerçekleştiği durumlarda ortalık kızışır ve bir taraf 

diğerini meydandan atmaya çalışır.39 

Meydanda bu tarz oyunlar oynanmasının ve ateş yakılmasının özel bir anlamı vardır ki bu 

da birlik beraberliktir. Ateşin aydınlığı ve sıcağıyla kurulan bu yeni ocağın bu dostlar 

tarafından korunacağına inanılır. Kaşkayların inancına göre ateş yakıldığında şeytan ve kötü 

ruhlar bölgeden uzaklaşır. Ateş aydınlığın, dirliğin, mutluluğun ve hakimiyetin sembolüdür. 

Kına gecesi yapılan eğlence düğün sabahı da ilk ışıklarla birlikte devam eder.40 Bunların yanı 

sıra rengârenk kıyafetleriyle Sarbon kızları ve erkeklerinin şarkıları toya ayrı bir eğlence 

katar.41 

Düğün günü tan ağarmasıyla birlikte toy ateşi yakılır. Çengiler davul ve zurnalarla “seher 

avazı” (seher şarkısı=sabah şarkısı) çalarak oba halkını uyandırırlar. Ateşin etrafında toplanan 

bayanlar ve erkekler birer defa oynadıktan sonra kahvaltı yaparlar. Seher avazı ritüeli ile 

düğünün başladığı haber verilir. Bununla birlikte yeni bir ocağın yakıldığı yani yeni bir ailenin 

kurulduğu ilan edilmiş olur. Kahvaltıdan sonra diğer davetliler gelmeye başladığında çengi ve 

âşıkların şarkıları ve davul zurna sesleri eşliğinde damat obasından yüksekçe bir yere çıkan eli 

tüfekli kişilerin haber vermesiyle karşılama merasimi başlar. Davetliler de karşılık olarak 

tüfeklerini ateşlerler. Davetlinin itibar ve nüfuzuna göre yapılan ateşlemede ne kadar çok 

mermi atılırsa davetlinin o kadar itibarlı olduğu anlaşılır. Davetli meydana yaklaştığında 

çengiler ve düğün sahibi tarafından karşılanarak kendisine çadıra kadar eşlik edilir ve güzelce 

ağırlanırlar ve sofraya davet edilirler.42 Düğünde damat evinin en masraflı kısımlarından biri 

de düğün yemeğidir. Düğün yemeği genelde her dört beş kişi için bir tepsi dolusu pilav üzerine 

serpilmiş bolca etten ibarettir.43 

Bundan sonra sıra gelin almaya gelir. Kız yakın obadan ise gelin alma için acele edilmez. 

Ancak uzak obadan olması durumunda karanlığa kalmamak için erkenden kız evine gidilir. 

Gelin alma merasimine damat tarafının maiyetindeki adamlar, akrabalar ve dostlar hep birlikte 

iştirak ederler. Yol boyunca davul zurna eşliğinde gelin obasına doğru yola çıkılır.44 Gelin 

almaya gelenler kız evine vardıklarında son derece iyi şekilde karşılanarak yemek sofralarına 

davet edilirler. Yemekten sonra da gelini götürmeye hazırlanırlar.45 

Erkek tarafındaki hazırlıklar bu şekilde sürerken kız tarafında da gelinin hazırlanması 

işlemi gerçekleştirilir. Kaşkayi kızı gelin olunca her türlü giysi giyebilir. Düğün sırasında 

gelinin üç takım giysisi vardır. Kına gecesi yeşil, toyhânede beyaz giyer ve gerdekten sonra da 

kırmızı elbisesini giyecektir.  Gelinin giyinmesinden sonra hazırlanması işlemlerinin en 

önemlisi gelinin zülfünün kesilmesidir. Zira zülüfleri görünür vaziyette olan Kaşkay kızlarının 

                                                           
38 Lois Beck, A Year In The Life of A Qasqhai Tribesman In Iran, University of California Press, Los Angeles 1991, 

s. 350. 
39 Kıyanî, age, s. 288-289. 
40 Kafkasyalı, agm, s. 723-724.  
41 İbrahimov, age, s.120. 
42 Kafkasyalı, agm,s. 724-725. 
43 Kıyanî, age, s. 283. 
44 Kıyanî, age, s. 290. 
45 Kıyanî, age, s. 290,  E.T.İbrahimov, age, s.120. 
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evli olup olmadıkları zülüflerinin şeklinden anlaşılmaktadır. Gelin almadan önce kıza gelinlik 

giydirilerek başı bezenir ve damat tarafından âşık ya da çenginin hanımı tarafından gelinin 

zülüflerinin uçlarını makasla kesilir, saçları örülerek ensesinde düğümlenir ya da sırtına 

sarkıtılır, gözlerine sürme çekilir. Kurutulmuş kokulu küçük çiçeklerden ve çok küçük 

tohumlar boyanarak yapılan “mihenk” ve “melha”  kolyeleri gelinin boynuna takılır. Kıza 

gelinlik giydirilirken yüzüne ayna tutulur. Zaman zaman damat için de uygulanan bu gelenekle 

çiftin yüzlerinin ak, gözlerinin aydın olacağına inanılır. Gelin hazır olunca babası ya da erkek 

kardeşi tarafından yedi renkli bir kumaş parçasının arasına tuz ve ekmek konularak gelinin 

beline sarılır. Kuşağın içinde tuz ve ekmekten başka şeker de bulunabilir.46 

“Kebin kesme” adı verilen nikah kıyma işlemi genellikle kızın baba evinde gerçekleştirilir 

ve burada din adamına gerek duyulmaz. “falanca filanca ile evleniyor ve babaları da bu 

evliliğe razıdır.” şeklinde bir kâğıt yazılır.47  Nikah akdini aksakallılar ve gelin ile damat 

imzalamasıyla evlilik başlamış olur. Daha sonra bu kağıt en yakın şehir ya da yönetim 

biriminde bulunan din adamı ya da molla tarafından onaylanır ve üzerine mühür vurulur.48 

Hediyeleşme de bu sırada gerçekleştirilir. Davetliler geline altın, halı, kilim, giyim kuşam 

malzemesi gibi hediyeler getirirlerdi. Damadın babası ise maddi durumuna göre geline tarla 

veya bağ verirdi.  Gelin de aynı şekilde davetlilere birtakım hediyeler verirdi. Daha sonra gelin 

baba evinden çıkar ve evin etrafını üç kere döner ve baba ocağını öper.49Gelinin baba ocağını 

tavafı sırasında âşık ve çengiler çok hüzünlü bir hava olan “nenem hay” havasını çalıp 

aşağıdaki gibi beyitler okurlar. 

Galın çaya taş atmayın 

Geder batar yar yar 

Irag yere gız vermeyin 

Geder iter yar yar. 

 

Herkesin kaka(kardeş) varı 

Geder bular yar yar 

Herkesin kaka yohu 

Geder iter yar yar50 

Daha sonra gelin annesi, babası ve kardeşleriyle, yakın arkadaşlarıyla vedalaşır. Artık 

yola çıkma vakti gelmiştir. Günümüz bazı Anadolu köylerinde hala timsali de olsa 

gerçekleştirildiği üzere Kaşkay gelini ata bindirilir. İlk çocuğun erkek olması için atın terkisine 

bir de erkek çocuk bindirilir.51 Bu şekilde yola çıkılır. Gelinin arkasından halı, kilim, hurç, 

yorgan, döşek ve el emeği örtü, v.s.den oluşan çeyizinin yüklü olduğu deve ve at kafilesi 

damat obasına doğru hareket eder.52 

Gelin konvoyu toyhâneye yaklaşınca ve toyhâneden davul zurna sesleri kulağa gelince at 

binilir ve toyhâneye kadar yarış yapılır. Bu yarış tıpkı Anadolu Türk düğünlerinde gelin 

almadan sonra yapılan yarışta damadın evin bacasının tabancayla ateş etmek suretiyle 

yıkılması ve bunu yapan kişinin de baklava, kızarmış tavuk, v.s gibi hediye almalarına 

                                                           
46 Kıyanî, age, s. 292.  
47 Derzinevesi, agm,  s. 178. 
48 Kıyanî, age, s. 292. 
49  Kıyanî, age, s. 292.  
50 Bu mâni Türkiye’deki kına gecelerinde kına yakarken söylenen “yüksek yüksek tepeler” şarkısına benzemektedir. 
51 Kıyanî, age, s. 293. 
52 Derzinevesi, agm, s. 179.  
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benzetilebilir. Kaşkaylarda atlıların yaptığı bu yarışta kim birinci gelir ve düğün çadırının 

üzerindeki baydakta asılı olan torbayı vurursa o düğün sahibinden koç veya koyun hediye alır. 

Düğün ocağının tepesindeki baydakta asılı bu şeker, para, tatlı ve kül dolu bez damada verilir. 

Buradaki şeker; tatlı hayatı, kül; ocağı, para da refahı temsil eder. Gelin atı oğlan obasının 

önüne geldiğinde durdurulur ve kurban için hazırlanan koç üç defa atın etrafında gezdirilir ve 

sonra kurban edilir. Pek çok Türk boyunda olduğu gibi Kaşkaylarda da “başına dönme” ya da  

“gadasını alma” olarak adlandırılan bu uygulamayla gelinin başına gelecek muhtemel 

kötülüklerden korunacağına inanılır.53 

Kız evinden itibaren “çengi” (kişi) veya “âşığın” eşinin (avrat) eşlik ettiği gelini çadır 

önünde kaynanası ve damat karşılar. Beyin aksakal akrabalarından biri gelini attan indirir. 

Aksakal geline bir hediye vermeyi vaat eder. Attan inen gelin başında yedi renkli yaylık 

olduğu halde çadıra kadar serilmiş halılardan geçer. Damat burada elinde tuttuğu elma ya da 

şekeri gelinin göğsüne doğru atar ve böylece ona tüm hayatını verdiğini belirtir ve mutluluk ve 

çoğalma dileğini ifade eder54. Düğüne katılan davetliler de birbirlerine elma atabilirler. Elma 

bereketin simgesidir ve yeni yuvanın kuruluşuyla birlikte bereket getireceğine inanılır.55 

Bunların yanı sıra gelinin başına tıpkı Anadolu geleneksel köy düğünlerinde bozuk para ve 

kuruyemiş saçıldığı gibi gümüş para ile karışık şekerleme serpilir ve önünde raks edilir.  

Daha sonra düğün çadırına giren gelini yabancı erkek göremez, yüzü örtülüdür, hatta 

damat da başka bir çadıra giderek orada bekler. Çadırda gelinin beraberinde küçük bir erkek 

çocuğu getirilir ve gelin bu çocuğu öper. Bu gelenek de ilk çocuğunun erkek olması için 

gerçekleştirilen bir uygulamadır. Yine çadırda geline ayna ve/veya suyla dolu bir kap verilerek 

bu ayna ya da suya bakması istenir ki yeni yuvasında yüzü aydınlık ve mutlu olsun. Son olarak 

gelinin ekmek, tuz ve para dolu kuşağı ile başındaki ağırlıklar çıkarılır. Gelinin bu parayı 

heybesine koyması ve saklaması gerekmektedir. Yine babasının evinden belinde getirdiği 

ekmeği daha sonra damada yedirir.56  Eğlence ve oyunlar dışarıda düğün gecesinin sabahı 

erken saatlere kadar devam eder.57 

Gelin düğünden sonra bir süre kimseye görünmez. Ondan sonra normal yaşamına devam 

eder. Düğünden sonra da bazı adetler vardır ki bu da gelinin ailesinin düğünden sonra damat 

ve ailesini evlerine davet etmesidir. “Ayak açma” olarak adlandırılan ve Türkiye’de “el öpme” 

olarak da bilinen bu geleneğe göre damat ve ailesi birkaç gün misafir edilir. Burada geline 

hediye verilmesi adettendir. Gelinin babası kızı için koyun, at ya da deve takdim edebilir. Bu 

durum ailenin maddi durumuna bağlı olsa da her aile cazip hediye vermeye çalışır.58 

Sonuç 

Kaşkay maddi kültürü genel özellikleri itibariyle eski Türk kültürünün saf bir tezahürü 

şeklinde değerlendirilebilir.59 Günümüz Anadolu köylerinde olduğu gibi asırlardır süregelen 

göçebe kültür unsurlarının gelecek nesillere aktarılması ve her yeni nesil tarafından ana hatları 

itibariyle korunmasında İran’daki Türk topluluklarından biri olan Kaşkaylar’ın büyük rol 

sahibi oldukları görülmektedir. Nitekim bazı ritüellerin uygulanmasında bir takım farklılıklar 

göze çarpsa da Kaşkayların evlenme ve düğün merasimlerinin tipik Türk geleneği özelliği 

taşıdığı bir gerçektir. Gelinin koca evine atla götürülmesi, gelinin başına şekerleme veya 

                                                           
53 Derzinevesi, agm, s. 178. 
54 Kalafat-Kiyani, agm, s. 247. 
55 Beck, age, s. 360-361. 
56 Beck, age, s. 360, Kıyanî, age, s. 293. 
57 Kafkasyalı, agm,s. 727. 
58 Kıyanî, age, s. 293-294. 
59 Karaaslan, agm, s.1436. 
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kuruyemiş serpilmesi ve gelin çadırı üzerindeki baydak için yarış yapılması gibi uygulamalar 

çok az farklılıklarla Türkiye’deki köy düğünlerinde henüz devam etmektedir. Bu nedenle 

Kaşkaylarda evlilik kuralları, kız isteme, başlık ve düğün gibi daha pek çok geleneğin 

uygulanış açısından da ortak bir Türk kültürü manzarası sergilediği açık bir şekilde 

görülmektedir. 
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