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KULA OÜGÜN GELENEKLERi

Ünlü halkbilim uzmanlarından Wolfun da dediği gibi insan hayatında

üç önemli aşama vardır: doğum, evlenme ve ölüm (Evliyaoğlu Baykurt, s:38).

Dünyanın neresinde, hangi millet veya topluluktan olursa olsun bu böyle

olagelmiştir. Özellikle "evlenme"yi bir nevi gösteri ve eğlenceye dönüştüren,

kız ve oğlan tarafının ekonomik durumlarını ortaya koyan, yaşanılan çevrenin

bu konudaki gelenek ve göreneklerini gözler önüne seren düğün inanç ve

pratikleri, milletlerin veya toplumların değer yargılarını, din ve ahlak

anlayışlarını da sergilemesi bakımından ilginç bir aşama olarak karşımıza

çıkmaktadır.

Bu durum, Kula için de söz konusu olup, ile defa sosyal sınıflaşmanın

belirdiği dönemle birlikte ortaya çıktığı kabul edilen düğün gelenekleri

(Gökalp, ss:304-308). Oğuz efsanelerinden de anlaşılacağı üzere hem bir

divan tertibini ortaya çıkarmış; hem de hakanın çeşitli sebeplerle düzenlediği

"toy"ların düğünler için de kurulmasına sebep olmuştur (Köprülü, ss:72-79).

Böylece Türk milletinin dünden bugüne sahip olduğu zengin kültüründen

önemli hususları da gözler önüne sermektedir. Bunları göz önüne alarak biz

Kula'daki evlenme ve sünnet düğünü folklorunu sizlere sunarken yeri
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geldikçe eski yurdumuzdaki uygulamalarla olan benzer ve farklılıkları dile

getirecek; bu benzer ve farklı durumların sebeplerini, düğünün çeşitli alt

aşamalarında da dile getireceğiz.

Söz: Bir yerde görüp kızı beğenme, akrabalık ilişkileri, sosyal statünun

(para, mevki vb.) denkliği gibi sebeplerle kızı beğenen oğlan ya da oğlan

tarafı, kız evine ailesini veya Türklerin eski yurdunda"aksakal" adı verilen

toplumda sözü geçen, ağzı laf yapan ve bu konuda tecrübeli olan birini yollar.

"Kıza söz kesme" sırasında lokum, çikolata, çiçek gibi hediyelerle gelen oğlan

tarafına söz kahvesini gelin adayı yapıp ikrarn eder. Söz kesildiği sırada

damat adayıçm kahvesi bazen, içine şeker yerine tuz konularak hazırlanır ve

tuzlu kahve, hiçbir şey denilmeden içilmek zorundadır. Türklerin hayvan

sürüleri güderek ve konar-göçer bir hayat yaşadıkları dönemde (Kaplan,

ss:12-13) kız babasının en az bir yılolmak üzere damat adayına hayvan

güttürdüğü, beğenirse kızını verdiği bu sebeple "gütmek" fiilin "güdegü"ye ve

zamanla "güvey"e dönüşmüş olduğu (Inan, ss:335-340) düşünülecek olursa

bugün yerleşik düzende bu şekilde sınanıyor olduğunu, bir yerde kültür

değişimini de gözler önüne sermektedir. Söz sırasında gelin adayına "söz

yüzüğü" takılabildiğini; günümüz Orta Asya Türkleri'nde "beşik kuda", "kadın

kursak kuda" adıyla bilinen "beşik kertmesi" adeti (Köse I, ss:31-33) nin 70-80

yıl öncesine kadar görüldüğünü, bugün yaşamadığını da belirtmeden

geçmeyelim.

Nişan:

"Söz"den sonraki aşama "nişan" olup nişanın takılması, daha çok kız

evi tarafından belirlenen bir tarihte olur. Genellikle oğlanın ailesiyle kızın ve

annesi ya da yakınının bulunduğu bir alışveriş gününde gelin adayına

"takı"dan başka elbise, döpiyes, ayakkabı, çanta, terlik, bir yatak takımı,

çamaşır, sabahlık, çorap, patik, yazma, makyaj takımı ve elbette nişan

elbisesi gibi hediyeler alınır. Nişangünü bu hediyeler, jelatin kağıtla

kaplanmış tepsi veya sinilerle oğlan evinden bir grup eşliğinde kız evine

getirilir. Kıza hediyeleri verilip nişan yüzüğü ile takıları takıldıktan sonra
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şerbet veya çayeşliğinde kek, pasta, kurabiye ikram edilir. Nişanda alınan

hediyelerin, nişanın yapılacağı evin veya yerin, takıların kız evinin yaptığı

ikramların tamamen iki tarafın ekonomik seviyelerine ve sosyal statülerine

göre belirleneceği; bir yerde bu törenin, düğünün şeklinin ve giderinin de

belirleyicisi olacağı ortadadır.

Nişan Arkası

Elbette kız evi, oğlan tarafından getirdiği bu hediyelerin altında
,-

kalmayacak; karşılığını verecektir. Nitekim çok fazla geçmeden (çünkü

gecikme, darhat tarafına saygısızlık sayılır) "nişan arkası"nı yollayacaktır. Bu

sefer kız tarafı genellikle damat adayının da bulunduğu ya da olmadığı bir

alışverişte ona takım elbise, çamaşır, ayakkabı, terlik, gömlek, elbiselik

kumaş, eşarp gibi birer hediye koyarak nişan tepsilerini yeniden doldurur ve

kızın yakınları ile bu tepsi oğlan evine götürü/ür. Oğlan evi tepsi/eri aldıktan

sonra çay, pide, kek gibi ikramlarla onlara bir nevi teşekkür eder.

Ceviz Serme:

Düğünden 1 hafta veya 10 gün önce gelinin çeyizi, henüz bulunduğu

evinin bir odasında -bir kısmı, mesela kahve, yemek takımları paketli olarak

sergilenir. Amaç hem büyük bir bölümü oğlan evince yüklenilen düğün

masraflarına karşılık çeyizlerdeki işin, dantellerin enliliğini, inceliğini ve

değeriyle kız evinin oğlan tarafına verdiği önemi de vurgulamak, hem de

yakın akrabalara kazın eksiklerini göstererek tamamlanmasını sağlamaktır.

Ceviz Taşıma:

Sıra birkaç gün kızın baba evinde sergilenen çeyizin taşınmasına

gelmiştir. Nitekim bugün hurçlarla, arabalarla taşınan ve konvoyun önünde

mutlaka Türk Bayrağı'nın taşınması adet olan "çeyiz taşırna"nın geçmişte her

eşyayı alan oğlan tarafının getirene bahşiş vermesiyle renklendiğini de

belirtmeden geçmeyelim.

3



Kına Gecesi:

Geleneksel Kula düğünlerinde "kına oğlan evinin, kız evinde

düzenlediği bir tören" niteliğindedir. Nitekim genellikle Cuma günü yapılması

adet olan ve 3 gün süren düğünün ilk günü sayılan günde kına, oğlan evinin

hazırlayıp süslediği ve damadın akrabaları ile arkadaşlarından oluşan bir

grup tarafından götürüıür. Kınayı götüren gruptan biri atın üzerine oturur ve

bir eline Türk Bayrağını, diğer elinde de atın yularını tutar. Türklerin Orta

Asya'daki hayatlarında "ailenin ordu, ordanun da aile sayılması"

düşüncesinin, bu sebeple askere gidenlerin bütün giderlerinin (giyim,

beslenme, silah vb.) ailesi tarafından karşılanmasının" (Ögel, ss:239-244)

günümüzdeki izleri olarak düşündüğümüz bu tablo gelinin kına kıyafeti,

ayakkabı-çantası, çerezi, gelinliği ve oğlan tarafından -elbette ekonomik

durumuna da bağlı olarak- başka hediyeleri ile tamamlanır ve davul-zurna,

def-darbuka evliliğinde kız evine doğru yola çıkılır. Söz konusu grup

tarafından götürülen bu eşyalara "çeyiz" adı verildiğini de hemen belirtelim.

Kına, "çeyiz"in gittiği Cuma gecesi düzenlenir ve oğlan tarafının

bayanları gelince başlar. Gelinin ayakta, güleryüzle, nişanda oğlan tarafınca

takılan takıları ve nişan elbisesiyle karşılamak zorunda olduğu; öğlenden

itibaren süregelen ve oyunlar, şakalarla devam eden ancak oğlan tarafının

gelmesi üzerine biraz yavaşlayan eğlence, gelmesi gereken tamamlanınca

yeniden başlar. Sırayla herkes oyuna kalkar; en son gelin oynar.

Oyunlar bittikten sonra ortaya bir sandalye getirilir ve oturan gelinin

başına kırmızı kına örtüsü örtülür, Tabakta karılmış olan kınayı, kayınvalide

yakar. Bazen gelinin, avucunu sımsıkı kapattığı, kına yaktırmak istemediği de

görülen durumlardandır; kayınvalide, gelinin avucuna bir altın bırakmadığı

zamanlarda... Kına yakılırken en çok bilinen "yüksek yüksek tepeler"

türküsünün ise, milli bir kına türküsü haline geldiğini ve Kazak düğünlerinde

"Sınsuv" olarak bilindiğini de (Köse i, ss:26-29) belirtelim.

Kına yakıldıktan sonra gelinle damat, karşılıklı olarak oyuna kalkarlar.
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Aynı gece damat, kendi arkadaşlarıyla başka bir yerde, başka bir

eğlence düzenleyecek, onun kınası da yakın bir arkadaşı ya da bir akrabası

tarafından yakılacaktır.

Gelin Alma:

Bazı durumlarda Cumartesi günü özellikle oğlan evinde devam eden

davul-zurna çalınması, oyunlar, tebrik için gelmeler, yeme-içme, Pazar günü

yören ekibinin evliğinde gelinin alınması ile bir müddet kesilir. Gelin babası,

ağabeyi ya da bir akrabası tarafından kırmızı kuşağını beline takılarak

damada teslitn edilir. Bu süre içinde damat, gelini arabada bekler.

Gelin arabasıoğlan evinin önüne geldiğinde eğlence yeniden başlar.

Oğlan tarafının tek tek ellerini öpen geline, takı takılır. Kazak düğünlerindeki

"Betaşar" (Köse I, ss:19-22, Köse II, ss:24-27) hatırlatan bu durumdan sonra

kalabalık dağılır.

Gerdek gecesi damadın, sağdıç ile yatsı namazına gitmesi ise Kula

düğün geleneklerini Ege Bölgesi'nin pek çok yöresindeki uygulamalardan

ayıran özelliklerden biri olarak karşımıza çıkar.

Hemen belirtmeliyiz ki, düğün sırasında kız, hem de oğlan evinde

yemek yapılır ve tebriğe ya da düğün eğlencesine gelen herkese ikram edilir.

Genellikle sokağın ya da mahallenin bir meydanına kurulan büyük

kazanlarda etli nohut, pilav, keşkek, fasulye, gelin (ezogelin) çorbası ve tatlı,

bu işte yetkili ve tecrübeli kişiler tarafından pişirilir. Kız ve oğlan tarafında

pişen yemeklerin genellikle aynı olduğu, etin temini için de mutlaka bir

hayvan kesilmesi, dikkatimizden kaçmamıştır.

Bohça, Dürü:

Düğünün ertesi günü oğlanın annesi, babası, amcaları, dayıları,

yengeleri, halaları, enişteleri başta olmak üzere kız evinin daha önceden

hazırladığı "bohça"ları verilir. içinde (cinsiyete göre) havlu, elbiselik, gömlek,

namazlık, tülbent, çamaşır gibi eşyaların bulunduğu bohçaların "dürü" olarak
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da bilindiğini (Köse III, ss:123-130), daha çok oğlan tarafından geline takı

takanlara ya da oğlanın yakınlarına verildiğini ve Manas'la evlenmek üzere

koca evine gelen Kanıkey'in "sep" (çeyiz)inin bir bölümünü:

Kırkımza kırk tane kız

Getirdim ben Kamkey,

Size kendim hediye ettim (Naskali, s:87)

satırlarından da anlaşılacağı üzere Manas'ın kırk yiğitine getirdiği kırk tane

güzel kız olduğunu da belirtmek istiyoruz.

Görüşme:

Düğünün ikinci günü gelin ve damat, kızın anne-babasına el öpmek

için giderler. "Görüşme" adı verilen bu ziyaret sırasında çay, kek, kurabiye vb.

ikram edilir.

Gelin Kaldırma,Gelin Kutlama:

Bu uygulama düğünden sonra yapılan üçüncü ve son adet olup "yeni

evlilere oğlan tarafının bir ay süresince verdiği yemek"i ifade eder. Iç

Anadolu'da "düğünden önce kız evi oğlan evini davet eder, oğlan tarafının

gelin adayını özlediklerini düşündüğü için; düğünden sonra da oğlan tarafı bu

daveti yapar. Karşı tarafın "kızlarını göreceği geldiklerini düşünür" diye

açıkladığı bu durum, mutlaka bir akşam yemeğidir ve "oğlak doldurma",

"kapama", "güveç", "suböreği" gibi ağır yemeklerin ikram edilmesi adettendir.

Bize geleneksel bir Kula düğününün çeşitli aşamalarını seyrettirdikleri,

görüntü almamıza izin verdikleri ve istediğimiz bilgileri verdikleri için Kulalı

Karezli Mehmet (lpçi) ailesine özellikle de Kula Belediyesi'nin değerli

çalışanlarına teşekkürlerimizi bildirdikten sonra sonuç ve öneri olarak

diyebiliriz ki:
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1. Kula, geleneksel kültür açısından diğer Ege Bölgesi beldelerine

nazaran fazla değişime uğramamış; kendi kimliğini korumaya devam

etmektedir.

2. Kula düğünlerindeki pek çok unsur, geçmişten günümüze bir kültür

köprüsü oluşturmaktadır. Özellikle düğün sonrasındaki "gelin kutlama"

aşamasında ikram edilen "oğlak dolması"nın, gelenekselOrta Asya Türk

düğünlerinde söz kesme yemeği olarak bilindiğini; bu yemekle iki tarafın

nişanlarının ilan edildiğini (Köse II, s:151) belirtmek istiyorum.

3. Kula düğünleri geleneksel ortamindc:tki gibi canlandırılarak yani

gösterimci rnüzecilik denenerek yöne turizmine katkıda bulunulabilir.

4. Kula yemekleri ile ilgili

sempozyumda Kula yemeklerinin

değerlendirilmesi yapılabilir.
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