
K›z›lcahamam Yöresi Dü¤ün 
Gelenekleri
Ülke genelinde oldu¤u gibi burada

da dü¤ünler gelenek ve görenekler çer-
çevesinde yerel türküler, oyunlar, k›ya-
fetler ve törenler eflli¤inde yap›lmakta-
d›r. Daha önceleri genellikle sonbahar
aylar›nda yap›lan dü¤ünler, günümüzde
ailelerin müsait oldu¤u herhangi bir ay-
da yap›labilmektedir. Gün olarak ise ge-
nellikle cuma ve cumartesi akflamlar›
k›na geceleri, cumartesi veya pazar gü-
nü ise dü¤ün törenleri gerçeklefltiril-
mektedir.

Yörede dü¤ünler üç aflamada ger-
çeklefltirilmektedir.

1- K›z isteme, Söz kesme,Yüzük
takma, Niflan

Çocu¤unu evlendirmek isteyen an-

ne ve baba ilk önce çocuklar›na kendisi-
nin evlenmek istedi¤i bir k›z olup olma-
d›¤›n› sorarlar, varsa k›z› isteme haz›r-
l›klar› bafllar, e¤er çocuklar›n›n istedi¤i
birisi yoksa anne ve baba kendileri, efl
dost yard›m›yla çocuklar›na bir k›z ara-
maya bafllarlar. ‹stenilecek k›zda, güzel-
lik, uzun boyluluk, dürüstlük ve becerik-
lilik gibi flartlar aran›r.

‹stenilecek k›z belirlendikten sonra
k›za talip olan aile önce mahallenin veya
köyün ileri gelen yafll›lar›na ya da k›z
taraf›n›n yak›nlar›na durumu açar, on-
lar›n fikirlerini al›r. K›za talip olan aile
k›z›n verilip verilmeyece¤ini önceden
bildi¤inden, o¤lan evi erkekleri hat›r›
say›l›r birkaç mahalleli veya komfluyla
tatl› alarak k›z evine akflamdan sonra
giderler. Buna “Dünürcülük” denir
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(Üzmez, 1998). Biraz oturulup hal - ha-
t›r sorulduktan sonra dünürcüler ara-
s›nda en tecrübeli ve yafll› olan› konuyu
k›z ailesine açar. E¤er k›z›n ailesi olum-
lu cevap verirse flerbetler içilir, tatl›lar
yenir ve böylece kesin söz al›nm›fl olur.
Buna da “Söz kesme” denir. fiayet k›z
taraf›n›n cevab› olumsuz ise flerbet ik-
ram edilmez ve getirilen tatl› iade edilir.

Belirlenen ileri bir tarihte iki aile
aras›nda düzenlenecek bir törenle o¤lan-
la k›z›n yüzükleri tak›l›r. Yüzükler tak›l-
d›ktan sonra o¤lanla k›z›n niflanland›k-
lar› çevreye duyurulmufl olur. Daha son-
ra iki aile aras›nda düzenlenecek olan
niflan töreninin belirlenmesi için uygun
olan bir tarih seçilerek niflan merasimi-
nin haz›rl›klar› bafllar.

Niflan töreni gelin ve damat adayla-
r›n›n anne, babalar›, akrabalar› ve tan›-
d›klar› aras›nda yap›l›r. Davetliler töre-
ne hediyeleri ile birlikte gelirler. Getiri-
len bu hediyeler törenin ortas›nda, daha
önceden belirlenen birisi taraf›ndan ora-
da bulunanlara duyurulur. Bu gelene¤e
K›z›lcahamam yöresinde “Artma” (Ta-
k›) merasimi denilmektedir (Akp›nar,
1989). 

2- K›na gecesi
K›z ve o¤lan taraf› bütün haz›rl›k-

lar› tamamlad›ktan sonra dü¤ün için bir
tarih belirlerler. Daha önceki y›llarda
dü¤üne ça¤r›lacak olanlar “Okuyucu”
denen kimse taraf›ndan, kendilerine bir
miktar fleker ve kuru üzüm da¤›t›lmak
suretiyle davet edilirlerdi. Günümüzde
bu gelenek yerini dü¤ün kartlar›na ve
telefona b›rakm›flt›r.

Dü¤ünler genellikle davul –zurna,
köçek veya sazlarla yap›l›r. Köylerdeki
dü¤ünlerde çalg›c›lar dü¤ün günü ö¤le
vaktinden itibaren çalmaya bafllarlar ve
bunlar›n sesini duyan davetliler akflama

do¤ru dü¤ün meydan›na toplan›rlar. Dü-
¤ün evinin belli olmas› için damat evinin
önüne bir Türk bayra¤› as›l›r ve evlerin
önü ›fl›kland›r›l›r. K›z ve o¤lan evinde
akflam ayr› ayr› yap›lan bu e¤lenceye
“K›na Gecesi” ad› verilir. K›na gecesi
gelen davetlilere akflam yeme¤i verilme-
siyle bafllar. Davetliler yemeklerini ye-
dikten sonra, “Sinsin” ad› verilen oyun
oynanmak ve damat’a k›na yak›lmak
üzere, genifl bir alana atefl yak›l›r. Da-
mat yak›lan meflaleler ve k›na türküsü
“Sabah Oldu” eflli¤inde bu alana getiri-
lir. Burada damat’a köyün veya mahal-
lenin muhtar› yada imam› taraf›ndan
k›na yak›l›r ve dua edilir. Daha sonra
çal›nan davul- zurna veya ba¤laman›n
eflli¤inde yöresel oyunlar ve sinsin oyna-
n›r.

Sinsin; k›na gecelerinin vazgeçil-
mez bir oyunudur. K›z›lcahamam’da en
fazla oynanan bu oyunun ilçemize Orta
Asya’dan gelen Türklerin b›rakt›¤› izler-
den oldu¤u veya fiamanizm’ in kal›nt›la-
r›ndan birisi olarak nitelenmekle birlik-
te esas›n›n nereye dayand›¤› pek bilin-
memektedir. Bununla birlikte dü¤ünler-
de sürekli oynan›r, yi¤itlik, cesaret ve
çevikli¤i ortaya koyan bir oyundur (Üz-
mez, 1998). 

Sinsin’in oynanma flekli k›saca flu
flekildedir

Sinsin yak›lan atefl etraf›nda “Kö-
ro¤lu” isimli halk türküsü eflli¤inde ve
daha çok orta yafltaki kifliler taraf›ndan
bireysel olarak oynan›r. Önce meydana
yi¤itli¤ini, cesaretini belirterek sa¤ eli
havada, sol eli arkas›nda sekerek üç
dört ad›m ileri, iki ad›m geri gelmek
üzere, çalan müzi¤in ritmine uygun ola-
rak hareket eden ve ateflin etraf›nda so-
la do¤ru dönen biri ç›kar. Bu oyuncunun
atefl etraf›nda en az bir tur dönmesi ge-
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rekir. Yine ayn› biçimde cesaret, yi¤itlik
ve çeviklik gösteren baflka birisi, orta da
dönen kiflinin kendisini göremeyece¤i
flekilde haz›rlan›r ve yanan ateflin üze-
rinden atlay›p, oynayan›n karfl›s›ndan
gelerek, onu meydandan kovalar ve ya-
kalayabilirse arkas›ndan elinin iç k›sm›
ile s›rt›na vurur. Bu arada ortada dönen
birisi güveyin (damat) karfl›s›na gelerek
onu tahrik edip oynamaya davet eder.
E¤er güvey ç›kmazsa s›rt›na vurarak
zorla ç›kar›rlar. Ortada dönen oyuncu-
nun arka taraf›ndan oyuna girip haberi
yokken vurmak, kaçarken arkas›ndan
tekme savurmak ay›p say›l›r ve yapan-
lar k›nan›r (Eker, 2000).

Bu flekilde sinsin oynan›p bitirildik-
ten sonra yine çal›nan çalg› eflli¤inde
Misket ve Hüdayda gibi yöresel oyunlar
oynan›r. Usan›ncaya kadar oynand›ktan
sonra erkekler e¤lenceye devam etmek
üzere daha önceden belirledikleri bir eve
giderler. Köylerde ise e¤lence genellikle
köy odas›nda devem eder ve gecenin
ilerleyen dakikalar›na kadar devam
eder.

Erkekler oda ve evlerde e¤lenceleri-
ne bu flekilde devam ederken, kad›nlar
da k›z evinde toplan›r. Büyük küçük her
yafltan kad›n›n bulundu¤u bu toplant›,
e¤lenceli olmas›na ra¤men biraz buruk-
ça ve dramatik geçer. Gelin k›z›n, anas›-
n›n evinde geçirece¤i bu son gece, gözya-
fl› ile e¤lencenin birbirine kar›flt›¤›, türlü
duygular›n harman oldu¤u bir atmosfer-
de yaflan›r. 

Gelin bindall›s›n› giymifl olarak or-
taya getirilip bir sandalyeye oturtulur.
Sonra da genelde bu tür e¤lencelerde a¤-
z› laf yapan, türkü, mani söyleyen bir
kad›n k›na merasimini bafllat›r. 

“Bismillah deyin k›naya, 
Ça¤›r›n gelsin anaya,

Vurun k›z›n k›nas›n›, 
A¤lat›n anas›n›.” Dörtlü¤ünü söy-

leyerek, k›z anas›n› da oraya getirirler.
Bak›r bir tepsi içinde kar›lan k›na,

bafl› bozulmam›fl (dul olmayan) bir ka-
d›n veya bekar bir k›z taraf›ndan gelinin
eline ve aya¤›na yak›l›r. Hem ele hem de
aya¤a önceleri gümüfl para konmakta
iken flimdilerde çeyrek alt›n konulmak-
tad›r. Bu s›rada k›nada bulunanlar “Afl
gel garip anam afl gel” adl› k›na tür-
küsünü söylerler. Bu an anne için daya-
n›lmayacak bir and›r ve anne ile bera-
ber, ortam›n ve türkünün hüzünlü hava-
s› herkesi a¤lat›r. Eline k›na yak›lan ge-
lin bir iki sefer oynat›ld›ktan sonra yeri-
ne yat›r›larak dinlenmesi sa¤lan›r
(Eker, 2000). 

O gece gelinin yak›n arkadafllar›
kendisini yaln›z b›rakmazlar ve sabaha
kadar k›z evinde kal›rlar. Sabah erken-
den kalkarak k›z›n çeyizini evin önüne
düzenli ve görünüfllü bir biçimde asar-
lar.

3- Hak (Gelin) Alma
Damat evi sabah oldu¤unda kendi

dü¤ün konuklar›n› alarak onlarla birlik-
te gelin almaya giderler. Gelin almaya
gelenlere “Hakç›lar” denir. Orada ye-
mekler yenilir, e¤lenceler yap›l›r ve
oyunlar oynan›r. Zaman ilerleyip gelin
evden ayr›l›rken, varsa o¤lan kardefli,
yoksa yak›nlar›ndan birisi k›rm›z› kur-
dele veya kufla¤› gelinin beline ba¤lar.
Sonra gelin ana, baba, kardefl ve akra-
balar› ile vedalafl›r. Bu arada yine geli-
nin erkek kardefli veya yak›n akrabala-
r›nda birisi kap›y› kilitler ve gelenek ol-
du¤u üzere damat’ ›n babas›ndan kap›
paras› ad› alt›nda bir miktar para al›r.
Daha sonra gelin hakç›lar taraf›ndan
koluna girilerek evden d›flar› ç›kar›l›r ve
gelin arabas›na bindirilir. Gelinin anas›
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arkas›ndan (yolu su gibi aç›k olsun anla-
m›nda) içi su dolu bir testiyi yere at›p
k›rar. Gelin arabas›n›n önünü kesenlere
zarflar içinde paralar verilir ve biraz ge-
zildikten sonra gelin evine gelinir. Bura-
da pencere veya balkondan “bolluk, be-
reket, flans ve a¤›z tatl›l›¤›” olmas› ama-
c›yla kaynana taraf›ndan gelin arabas›-
n›n üzerine bozuk para, yemifl ve dar›
serpilir. Sonra bütün kötü huylar› d›fla-
r›da b›rakmas› inanc› ile bir testi k›r›l›r.
Gelin arabadan inmeden önce ( erkek ço-
cuk do¤urmas› dile¤i olarak ) eline bir
erkek bebek verilir ve araban›n bir kap›-
s›ndan al›n›p öbür kap›s›ndan verilmek
üzere ayn› olay üç defa tekrarlan›r. Son-
ra gelin elinden tutularak arabadan in-
dirilir ve odas›na ç›kart›l›rken kendisine
verilen bal, ya¤ ve mayay› kap›ya sürer.
Bal›n anlam›; “iyi huylu, iyi geçimli olup
tatl› konuflmas› ve iliflkilerini tatl› gö-
türmesi”, ya¤›n anlam›; “ya¤ nas›l ka-
yarsa, her ifli de böyle kolay ve çabuk ol-
sun”, mayam›n anlam› ise; “çok çocuk
do¤ursun, eve bereket getirsin, biri bin
yaps›n” demektir.(Eker,2000). 

Gelin eve girip davetliler dü¤ün
evinden ayr›ld›ktan sonra, damat ve
onun yak›n arkadafllar›ndan oluflan bir
gurup genç k›z taraf›na giderler. Burada
gelenlere k›z evi taraf›ndan çeflitli hedi-
yeler verilir. Damat’ a ise daha güzel ve
özel bir hediye sunulur. Bu hediye genel-
likle bir hal› olur.

Akflam olunca damat evinde yeni
bir tören bafllar. Bu törene yak›n akra-
balar ve yörenin imam› kat›l›r. Akflam
yeme¤inden sonra imam taraf›ndan dini
nikâh k›y›l›r ve dua edilerek genç çiftle-
re mutluluklar dilenir (Akp›nar,1989).

Ertesi gün ö¤leden sonra “Duvak”
denilen bir merasim yap›l›r. Burada ge-
linin çeyizi akrabalara, komflulara ve ta-

n›d›klara gösterilmek üzere sergilenir.
Yemekler yenilir, oyunlar oynan›r ve
böylece duvak merasimi de tamamlan-
m›fl olur.

Birkaç gün sonra ise; gelin ve da-
mat yak›n akrabalar›na hediyeler da¤›t-
maya bafllar. Bunun yöre ve çevredeki
ismi ise “Dürü” da¤›t›m›d›r. Kendisine
dürü getirilen ev sahipleri onlara hedi-
yelerinin karfl›l›¤› olarak bir miktar pa-
ra verirler. Fakat bu paray› verirken
aç›ktan vermezler, nezaket gere¤i damat
veya gelinin cebine koyarlar.

Dürü da¤›t›m ifli bittikten sonra,
böylece dü¤ün merasiminin son halkas›
da ba¤lanm›fl olur.

K›z›lcahamam Yöresi K›na 
Türküleri
K›z›lcahamam yöresinde halk müzi-

¤i oldukça yayg›n olup, genellikle ba¤la-
ma ile çal›n›p söylenir. Burada yap›lan
k›na gecelerinde halk müzi¤inin çok çe-
flitli örneklerini görebilmek mümkün-
dür. Ancak en yayg›n olanlar› “sabah ol-
du, mefleler güvermifl, alt›n tas içinde
hay anam k›nam ezdiler, çay›ra da vur-
dum kazmay›, misket, hüdayda, at›m
kara, mor koyun, yand›m fleker o¤lan,
çiçek da¤›, sar› y›ld›z isimli türkülerdir.
“Sabah oldu” damat’ ›n eline k›na yak›-
l›rken, “alt›n tas içinde hay anam k›nam
ezdiler” ise gelin’ in eline k›na yak›l›r-
ken söylenen k›na türküsüdür. Sabah ol-
du isimli türkü TRT repertuar›nda yer
almaktad›r. Ancak bu türkü incelendi-
¤inde K›z›lcahamam yöresinde bugün
çok farkl› olarak çal›n›p söylendi¤i ve se-
yir ve makam olarak da farkl›l›klar ol-
du¤u görülmektedir. Bundan dolay› bu
türkü yöresel çal›n›fl ve söylenifl biçimiy-
le tekrar notaya al›nm›fl ve makalede bu
flekliyle yer alm›flt›r.
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KINA TÜRKÜSÜ
(Sabah Oldu Sabah Oldu)
Sabah›n seher vaktinde
Üç güzel suya gider
‹kisi suyu doldurur
Biri bana naz eder

Tan sesine tan sesine
Uyand›m yar sesine
Oyar keklik bende flahin
Konayd›m ensesine

Eflme p›nar eflme p›nar
Derdimi deflme p›nar
Hep güzeller suya gider
Bensiz konuflma p›nar

Ey su yolu ey su yolu 
Bofl gider gelir dolu
Desti kulpun k›r›l›versin
A¤r›d› yarin kolu

Erken oluyor erken 
A¤lama anam ben giderken 
Nas›l a¤lamay›m hay anam 
Ata binip giderken

Sabah›n erken vaktinde
Avlumuza doldular
Avlumuzun kap›s›n›
Yoluk yoluk yoldular

KINA TÜRKÜSÜ
( Alt›n Tas ‹çinde Hay Anam K›nam Ezdiler) 
Deperim deperim hay anam depe delinmez
Dönerim bakar›m hay anam s›la görünmez
El o¤lu de¤il mi hay anam kahr› çekilmez
Afl gel garip anam sen gel ben varamad›m 
Yolumda bir soysuza düfltü hal soramad›m

Yeflil çam dibinde hay anam dü¤ünüm olsun
Anam var amma da hay anam babam kim olsun
Babam›n yerine hay anam flu adam dursun
Afl gel garip anam sen gel ben varamad›m 
Yolumda bir soysuza düfltü hal soramad›m

Anam giderken hay anam batt› bir diken 
Kör olsun dikeni hay anam yollara döken 
Ayr›l›k de¤il mi hay anam belimi büken 
Afl gel garip anam afl gel el oldum gayr›
Ellerin köyünde hay anam deli oldum gayr›

Gardafllar›m gelmifl hay anam a¤layamad›m
‹nip atlar›n› hay anam ba¤layamad›m
El o¤lu de¤il mi hay anam söyleyemedim
Afl gel garip anam sen gel uykum gelmiyor
Esende rüzgarlardan hay anam kokun geliyor

Oraklar verinde hay anam otlar biçeyim
Anama babama hay anam yollar açay›m
El o¤lu duymadan hay anam sakl› kaçay›m
Afl gel garip anam sen gel ben varamad›m 
Yolumda bir soysuza düfltü hal soramad›m
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