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ЭТНОГРАФИЯ

‘sAs toy’ Bir KArşitlAMA örnEği sAyilABilir Mi?

aKTaş, ErhaN  УДК 39 (560) 
 

 
Türk eğlence kültürü içerik ve uygulamalarıyla oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Bu kültürel 
yapının çekirdeğini ise geçiş dönemi adı verilen üçlü yapıdaki evlenme başlığı oluşturmaktadır. 
Evlilik öncesi ve sonrası yapılan uygulamalar aynı törensel dokunun içinde yer alsa da amaç, 
içerik ve uygulama farklılığı hemen göze çarpmaktadır. Bu çalışmada hakas folkloruna ait evlilik 
törenleri içindeki bir uygulama çerçevesinde, bu uygulamanın gerçek ve örtük anlamı üzerine 
duracağız. Çalışmada savunulan görüş özelinde hakaslara genelinde ise Türk kültürüne ait folklor, 
folklor edebiyatı ile sözlü ve yazılı Türk kültürü örnekleriyle desteklenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geçiş dönemleri, karşıtlama, evlilik, saç toyu, hakaslar. 

МОЖЕТ ЛИ САС ТОЙ СЧИТАТьСЯ ПРИМЕРОМ 
АНТИФРАзИСА?
АКТАш ЭРХАН 

Тюркская культура обладает богатой структурой, наполненной содержанием и практи-
ческим применением. Основу этой структуры составляют три важных жизненных этапа, 
считающиеся переходными периодами (рождение, свадьба, смерть), один из них рассма-
тривается в данной статье. Хотя обряды, осуществляемые перед свадьбой и в период по-
сле нее, входят в один и тот же обрядовый контекст, бросается в глаза разница в их цели, 
содержании и применении. В статье мы остановимся на настоящем и скрытом значениях 
обрядов женитьбы, представленных в хакасском фольклоре. Идеи, которые обосновыва-
ются в работе, опираются на примеры из фольклорных произведений, принадлежащих 
как собственно хакасам, так и в общем тюркским народам. 

Ключевые слова: переходные периоды, антифразис, свадьба, сас тойы, хакасы.

cAn ‘sAs toy’ BE AccEPtEd As An EXAMPlE oF 
AntiPhrAsE?

aKTaş ErhaN

The Turkic carnival culture has filled with content and practices. The base of that structure forms 
‘wedding’ title which is being in passing rites. The practices which pre-marital and post-nuptial 
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are in the same ceremonial context but have some differents about aims, contents and practices. 
In this paper we focus on an practice with the frame of wedding ceremonies and its apparent 
and latent meanings. however, it is mentioned this subject with the examples of common Turkic 
folklore, folk literature, oral and written cultures.

Key words: Passing rites, antiphrase, wedding, hair rite, Khakas

0. Giriş
Türk Halkbilimi başlıklı eserinde Sedat Veyis 

Örnek geçiş dönemlerini doğum, çocuk, evlenme 
ve ölüm şeklinde dört başlık altında toplamaktadır 
[1, s. 131–238] Bu ana başlıklar daha ayrıntılı, 
kültürlere göre de değişkenlik, zenginlik ve 
çeşitlilik bakımından farklılık gösteren alt 
başlıklar altında ele alınabilir. Bu çalışma Hakas 
folklorunda yer alan ve geçiş dönemlerinden 
evlenme ana başlığı altında değerlendireceğimiz 
bir uygulamayla ilgilidir. Burada evlilik töreni 
merkezli bir halk kültürü pratiğinin adlandırma 
bakımından eğlenceye yönelik bir içeriğe sahip 
iken anlam dünyasında bir yas unsuru olup 
olamayacağı tartışılacaktır. Bu tartışma içerik ve 
işlev bakımından halkbilimsel bir çerçevede ele 
alınmakla birlikte çalışmayı oluşturan ve içerik 
bağlamlı bir terim folklorun dışındaki bir başka 
sosyal bilimler disiplini olan dilbilim alanından 
ödünçlenmiştir. Terminoloji folklor ve lingüistik 
temelli olacak iken örneklem folklor, tarih ve sanat 
tarihi merkezinde genişletilecektir.

1. Kavramlar
Bu çalışmanın temelinde birkaç temel kavram 

ve terim mevcuttur. Bunlardan ilki aslında bir 
dilbilim terimi olan ve Türkçeye karşıtlama olarak 
tercüme edilen antiphrasedir. Terim “Bir yargıyı 
karşıt anlamda kullanma (örn. “hastalanmak” 
anlamında şifayı kapmak demek)” anlamındadır [2, 
s. 131]. Burada verilen örnek üzere menfi anlama 
sahip hastalanmak fiili kelimenin karşıt anlamına 
gelecek biçimde ‘şifayı kapmak/sağlığına yeniden 
kavuşmak’ şeklinde karşılanmıştır. Karşıtlama 
terimi Berke 2002’de bu şekilde anlamlandırılırken 
Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü’nde karşıtlama terimi 
için karşıt anlamlılık (antonymy) maddesine işaret 
edilir [3, s. 530]. Anılan çalışmada karşıt anlamlılık 
“Anlamda karşıtlık, anlamla birlikte ulaşılan bir 
bilgidir. Her bilgi, karşıt bilgiyle doğar; bu yüzden, 
karşıtlık, bilgilerimizde en temel komşuluktur. 
Karşıt anlamlı sözler birbirlerinin ses, yapı ve 

kulanım alanlarını doğrudan etkilerler” derken 
varlık adı olan genel adların karşıt anlamlarının 
olmadığı ancak özellik adı olan sıfat, zarf ve fiillerde 
bir karşıtlık durumunun olduğu ifade edilir [3, s. 
530]. Bu tanım ve ifadelerden sonra çalışmamızda 
iddiamızı oluşturan durum Karağaç’ın şu ifadesinde 
yer alır: “Karşıt anlamlılar, metin kurgulamada 
karşı tezler (antithesis) oluşturmak için kullanılır. 
Karşıt anlamlılar ustaca kullanılarak, söylenecek 
düşünce daha aydın ve anlaşılır bir biçimde 
ifade edilebilir.” [3, s. 530]. Ayşe Pamir Dietrich 
ise antonym terimini “kuramlar arası karşıtlık” 
olarak vermektedir [4, s. 11] ve bu diğer Türk 
yazı dillerinde aynı şekilde kullanılır [5, s. 59]. 
Burada, dilbilimindeki bu kavramdan yola çıkarak 
çalışmamızın terimsel iskeletini kurmaya, folklor 
esaslı örneklerle de çalışmayı inşa etmeye çalıştık. 

Değineceğimiz bir diğer kavram ise toy 
kavramıdır. İçeriğe ait tanım ve örneklerini sözlü/
yazılı edebî ürünlerden tarihî kaynaklara dek 
birçok üründe takip edebildiğimiz toyların eğlence 
/ anma içerikli olmasının yanı sıra siyasî yanının 
da olduğu malumdur. Bu Uygur harfli Oğuz Kağan 
destanından başlayarak Türk Dünyası destan 
geleneğinin neredeyse her bir ürününde siyaset/
eğlence/anma yönleriyle takip edilebilmektedir. 
Yine bu toyları belirleyen önemli bir diğer özellik 
yukarıda da bahsettiğimiz insan hayatının geçiş 
dönemlerini oluşturan zamanlarda yapılan eğlence/
toylardır. Konumuzu oluşturan sas toy da bu geçiş 
dönemleri içinde yer alan evlilik ana başlığının alt 
başlıklarından biri olarak değerlendirilebilir. 

Sas Toy, Hakas folklorunda değişik sebeplerle 
tertip edilen eğlencelerden biri olup, bunun 
yanı sıra kin toy, pizik toy, pala toy, tis toy, 
kispik toy, tuzamah kisken toy gibi toylar da yer 
almaktadır. Evlilik törenleri de kendi içinde toylara 
ayrılmaktadır: sas toy, çaras, kiçik-toy, ulug-toy, 
ib toy ve tergin [6, s. 11–12]. Söz konusu eserde 
sas toyu şu şekilde anlatılmıştır: “Gelinin damadın 
evine getirilmesinden sonra, kızın örgüleri çözülür 
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ve saçlar iki örgü şeklinde yeniden örülürdü. 
Hakas kadınlarının saç taraması bazı anlamlar 
içermektedir. Genel kanaate göre kızların birçok 
örgüsü (sürmes) olurdu, bunların örülmesi bir 
saati alırdı (otsar). Evli kadınların iki örgülü 
saçları olurdu (tulun). İhtiyar kadınların ise üç 
örgüsü olurdu (sürmes). Genç bir kız evlilikdışı bir 
doğum yaptığında tek örgüyle dolaşmak zorunda 
idi (kiçege) ki bu durum bir rezalet sayılmaktaydı. 
Sas toyu toyunda beliklerin örülmesi esnasında 
kadının başında ağabeyi (nige) veya ablası (piçe) 
veyahut da dayısı (koş) bulunurdu. Örgüleri çözen 
kişi “pazırthan ǐçe” şeklinde adlandırılmaktaydı ve 
bu geleneğin tümünden sorumlu olurdu. O dünürcü 
olarak kıyafetini giyerdi. Ebeveyn yurdun kuzey 
tarafından üç ak ağaç sırığının üstünü kapatarak 
kapıdan doğu tarafına (harandı) bir düğün alacığı 
yaparlardı. Gelin tüm saç toyu boyunca bu alacıkta 
bulunmak mecburiyetindeydi. Burada kızın saçları 
çözülür ve iki belik örülür. “Pazırthan ǐçe” sağ 
omuz hizasında dururken, onun baldızı (abızın) 
solda dururdu. Pazırthan ǐçe, kızın düğümlü saçına 
hemen kendi saçından yapılmış bir düğme (suundı) 
tutturur. Diğerini damattan arlığı saçla yapar.” [7, 
s. 7–8 // 8, s. 149, 155 // 6, s.11 // 9, s. 76]. 

Yas kavramı da geçiş dönemlerinden sonucusu 
olan ölüm başlığındaki uygulamaya dönük 
ürünlerden birini işaret eder. Burada söylenen 
ve ağıt adını alan şiirler, bedene zarar vererek, 
onun şeklinde birtakım değişiklikler yaparak 
gerçekleştirilen uygulamalar, ölen kişi(ler)
in ardından verilen yemekler, onların ölümünü 
takip eden formel sayıdaki günlerde tekrarlanan 
uygulamalar vd. yas törenlerindeki matem 
havasını sağlamak amacıyla en çok başvurulan 
yöntemlerden biridir [Hakaslardaki ölüm kavramı 
ve ölüm sonrasındaki inanma ve uygulamalar için 
bkz. 10, s. 65–87]. Bu sebeple toy kavramıyla 
inanma, içerik ve uygulama bağlamında birebir 
zıtlık içerisindedir.

Yukarıda alıntısı yapılan sas toyuna ait tasvirleri 
Hakas sözlü edebiyat ürünlerinde de canlı bir şekilde 
görmek mümkündür. Biz bu çalışma çerçevesinde 
özellikle Hakas destanlarındaki örneklerden 
faydalandık. Aşağıdaki başlık altında incelediğimiz 
yirmi beş Hakas destanındaki sas toyundakilerle 
birlikte Eski Türk kültürü dil yâdigarlarındaki 
ifadeler, Türk sanat eserlerindeki tasvirler, 
Hakaslar ile diğer bazı Türk boylarındaki ve çağdaş 

Anadolu Türklüğündeki bazı uygulamalardan 
yola çıkarak eğlence ve matem törenlerindeki saç 
merkezli uygulamalardan aldığımız örneklerle 
konuyu örneklem bağlamında zenginleştirmeye 
çalışacağız.

2. Örnekleriyle Sas Toy Pratikleri ve 
Eğlence-Matem Merkezli Uygulamalar

Konumuzu oluşturan sas toy töreni yukarıda 
da belirttiğimiz üzere Hakaslar arasındaki eğlence 
temalı bir uygulamadır. Bu başlıkta öncelikle 
Hakas destanlarında rastladığımız uygulamalar 
ve bunların tasvirinden bahsettikten sonra diğer 
disiplinler çerçevesinde saçların örgülenmesi, saçın 
kısaltılması veya tamamen kesilmesi konularındaki 
örnekler üzerinde duracağız.

Hakas halk edebiyatında önemli sayıda metin 
örneklerine rastladığımız alıptığ nımahlarda (destan) 
geleneksel Hakas kültürel hayatına dair bir çok 
emareyi görmek mümkündür. Ele aldığımız yirmi 
beş destan içerisinde aşağıdaki destanlarda eğlence 
töreni ve uygulamalar şu şekilde geçmektedir: 
Ay Huucın destanında toy şu şekilde tasvir 
edilmektedir: “Altmış güzel beliğini / Çatal güzel 
beliğini / Kadınlar örüvermiş /Elli güzel örgüsünü 
/ Elin-halkın oğlanları çözmüş / Dalgalı güzel 
örgüyü / Kadınlar örüp dolamış / Korkusuz Han 
Hıs / Dalgalı belikli kadın olmuş / Omuruna batmaz 
belikli /Güzel kadın olmuş” [11, s. 239–240]. Alıp 
Sarığ Plat Hıs destanındaki örnek ise şu şekildedir: 
“Tarak tutup saç tarayan kadınlar / Taraklarını 
hazırlamışlar / Pek güzel Ay Arığ kızın / Altın saçını 
okşayıp / Düzgünce tarıyorlar / Altmış beliğini / Çift 
örgü ediyorlar / Elli beliğini / İki örgü yapıyorlar. 
[12, m. 1756–1764]. Kök Han destanında hıs toy 
olarak adı geçen ancak uygulama bakımından sas toy 
olan düğün şu şekilde tasvir edilir: Kız toyu olsun! / 
Kalabalık halk toplanıp / Kızın düğününü başlattılar 
/ Oğlanlar kızlar (hep) geldi / Altın Arığ’ın evine / 
Kızın iyisi Altın Arığ’ın / Altmış beliğini çözdüler 
/ Çifte örgüsünü ördüler / Elli beliğini açıp / Eğri 
örgü yaptılar [13, s. 38]. Bir diğer saç toyu kadın 
kahramanlardan olan Çarıh Tana için yapılanıdır: 
Çarıh Tana’nın evine girdiler / Saf ve güzel kız 
güzelinin / Altmış örgüsünü açıp, çifte belik yaptılar 
/ Elli örgüsünü açıp, kıvrık düğüm ördüler [13, s. 97]. 
Bir diğer Hakas destanı olan Kara Kuzgun’da da 
iki örnekle karşılaşmaktayız: Altın taraklı kadınlar 
/ Hoş ve güzel Altın Sas’ın / Altmış beliğini / Çift 
beliğe örüyorlar / Elli beliğini / İki beliğe örüyorlar 
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[14, s. 121]. Bir diğer örnek de şu şekildedir: Altmış 
belik omzuna sallanan / Elli belik omzuna sallanan 
/ Elli belik sırtına inen / Sarı Marha geldi / Altın 
taraklı bekleyen / Kadınlar elli beliği çözdüler / İki 
beliğe ördüler / Altmış beliği açtılar / Çift beliğe 
ördüler [14, s. 203]. Han Orba destanı sas toy 
töreninin yapıldığı iki örneğe sahiptir: “Tarak tutan 
mahir kadınlar / Taraklarını süslüyorlar / Ay Arığ 
kızın güzel saçlarını / Düzgün bir şekilde düzelttiler 
/ Altmış örgüsünü / Çatallı saç örgüsü yaptılar / Elli 
örgüsünü / İki örgü yaptılar / Saç toyu yapıldığında / 
Büyük bir masa kuruldu” [15, s. 132]. Bir diğer tasvir 
ise şöyledir: “Sevinip, toya gelen halk / Karıncadan 
da çoktu / Saç ören neneler / Taraklarını tutmuş / 
Kök Nincil’in şalını çıkarıp / Saçlarını ördüler / 
Altmış örgüyü / Güzelce çift örgü ettiler / Elli örgüyü 
/ İki örgü yaptılar” [15, s. 176]. Han Mirgen destanı 
da renkli tören tasvirlerine sahne olur: “Toolay 
Mooray, kızların en üstünü [alp] / Eski zamanlarda 
ördüğü tuluŋunu / Çözerek, yeniden ince belikler 
/ Örüp salıvermiştir / Altı-yedi kız girip / Altmış 
ince beliğini yırtılıp / Çatal tuluŋ örülmek üzeredir 
/ Albat halkın başının / Abahayı olursun, diyerek / 
Beliklerini çözüp dağıtarak yır ve ezgi söylerler / Elli 
ince beliğini çözdükten sonra dağıtılıp / Eğri tuluŋ 
örülmek üzeredir / Ulu yurdun iyesinin / Eşi olursun, 
diye konuşmaktalar / Ulu engelleri tanımayan ve 
kolaylıkla aşan / Toolay Mooray’a tuluŋ örmek için 
/Genç güzel bir kişiyi getirtip / Omurgaya batmaz 
iki tuluŋ / Ördürüverdiler [ona]” [16, s. 130]. 
Aynı destanın bir başka epizotunda “Ak saray eve 
/ Altı-yedi kız girdi / Kĭlĭŋ Arığ’ın ince beliklerini / 
Altı-yedi kız yır ve ezgi ile / Çözmeye girişti / İnce 
beliklerin çözülmesi bittiğinde / Güzeller: ‘Kĭlĭŋ 
Arığ’ın / Tuluŋunu kayın anaya örmek / Yakışır mı 
hiç?, diye konuşmaktadır / Hatun kişiyi, genç kişiyi, 
evin içine alıp / İki tuluŋ ördürüp / Boncuk üleştirip 
durmaktadır.” [16, s. 279–280]. Huban Arığ 
destanında Alp Kök Nincil kıza saç töreni yapılır: 
“Alp Kök Nincil kızın / Altmış sürmesini çözdüler / 
Çatal tulun hâline ördüler / Elli sürmesini çözdüler 
/ İki tulun haline getirdiler” [17, s. 199]. Bir diğer 
örnekte ise sayısı yetmişe ulaşan kızın saçlarının 
örgülendiğini görmekteyiz: “Atlayıp binen Ah 
Öleŋ ile Kök Öleŋ / İki kardeş, yurtlarına geri geldi 
/ Evlenecekleri gelinlerini getirmişler / Altmış-
yetmiş kız / Altmış-yetmiş hatun / Altmış sürmes saç 
örgüsünü [gelinlere] çözdü / Çatal tulun saç örgüsü 
şeklinde ördü” [17, s. 259].

Hakas folklor edebiyatının yanı sıra tarihî 
kaynaklarda ve saha çalışmalarında da on 
dokuzuncu asrın son yıllarındaki Sibirya gezisinde 
Abakan Tatarlarında kızların saç örgüsünün 
on beş kadar olduğunu söyleyen Radloff [18, 
s. 139]’tan gördüğümüz şekliyle evlilik öncesi çok 
örgülü bir saç yapısına tanık oluyoruz. Yukarıda 
bahsedilen ve çoğunluğu yas temalı örneklere 
Hakasların folklor metinleriyle birlikte Hakasların 
geleneksel matem törenlerinde da rastlanmaktadır. 
N. F. Katanov Hakasların bir boyu olan Beltirler 
arasında yapmış olduğu alan araştırmalarında 
ölen kişinin karısının saçlarını çözdüğünü ve tam 
ortasından kestiğini, kadının saçlarının yedi gün 
sonra yeniden örüldüğünü belirtir [19, s. 62]. 
Ölen kişinin de saçının örgüleri önceden tamamen 
açılırken yirminci yüzyılda Rus kültürü etkisiyle 
yarıya kadar örülmeye başlanmıştır [10, s. 71].

Yas töreninde dağınık saçın örülmesi yalnızca 
insan merkezli değildir. Atın yelesi ve kuyruğu 
da yine bu merasim esnasında örülür [20, 
s. 604]. Hakas destan örneklerinde yer alan ve 
evli kadının medenî durumunu gösterir benzer 
pratikler Uygurlar arasında da yaşatılmaktadır: 
“Uygurlarda evlenmemiş kızların saçı on bir, on 
beş, on yedi, yirmi bir, hatta kırk bir kol örgü olarak 
tekli örülür. Asla çift örülmez. Evlenmemiş kızların 
da bir kâkül saçı olur. (…) Evlendiğinin ertesi 
günü veya birkaç gün sonra gelin kızın alnındaki, 
kâkül saçı ortadan ikiye ayrılarak arkaya taranır. 
Evlenene kadar on beş, on yedi veya yirmi bir kol 
örgü şeklinde ördüğü uzun saçları evlendikten 
sonra iki kol örgü yani bir çift olarak örmeye başlar. 
Saçının çift örülmesi evli olduğuna işarettir.” 
“Genç kadının saçını bu şekilde örebilmesi için 
düğünden sonra birkaç gün içinde ‘saç koşak 
toyı’ diye adlandırılan saç düğünü (töreni) 
yapılması gerekir. Bu törenden sonra evli kadın 
saçını iki saç örgü şeklinde örmeye başlar.” [21, 
s. 495]. Anadolu Türklüğünde yansımasını kına 
töreninde gördüğümüz eğlence temelli toy Hakas 
geleneğinde hıs toyu olarak yaşamaktadır ve kızın 
baba ocağında yapılan bir düğündür. Burada da her 
ne kadar üzüntü temalı bir uygulama görülmese 
de kız kınası esnasında gelinin ağlatılması aslında 
bu çalışmada savunduğumuz duruma da uygunluk 
göstermektedir. Hıs toyu ile kız evinde başlayan 
sembolik yas süreci sas toyu ile erkek evinde 
sonlandırılmaktadır. Bu duruma araştırıcı Fatma 
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Özkan da benzer bağlamda dikkat çekmiştir: 
“Güney Sibirya’da yaşayan Türk boylarında 
kadın kahramanlar, ‘elli saç örgüsü sırtına, 
altmış örgüsü göğsüne dökülmektedir.’ Şeklinde 
tasvir edilir. Söz konusu Türk boylarında bir genç 
evlendiği zaman, büyük düğün töreninden önce 
bizdeki ‘kına gecesi’ne benzer ‘saç şöleni’ veya 
‘küçük düğün’ yapılır. Yaşlı bir kadın evlenmek 
üzere olan genç kızın sayısız saç örgüsünü çözer 
ve iki örgü hâline getirir. Böylece insan hayatının 
çok önemli bir merhalesindeki önemli değişiklik 
ziyafetlerle kutlanır.” [20, s. 608]. Hem göğsün 
üzerine hem de omuzdan aşağıya arkaya doğru 
saçı bırakma Oğuzlara ait sanat eserlerindeki 
tasvirlerde de işlenen bir betimlemedir: “İran, 
Arabistan ve Anadolu’dan daha çok Oğuz 
Türklerini yerel kıyafetleri içinde bir veya birkaç 
saç örgüsüyle tasvir eden el yazması resimler, 
seramik üzerindeki resimler ve taş heykeller 
vardır. Örgülü saçlar ya omuzlara veya bele 
kadar uzanmıştır. Saçlarda üç veya daha fazla 
örgü varsa, bunlardan ikisi kulakların önünde 
şakaklardan aşağı veya kulakların arkasından 
aşağıya doğru sarkıtılmıştır.” [22, s. 57].

Tarihçi Jordanes tanık olduğu Attila’nın 
cenazesinde katılanların saçlarının bir kısmını kestiğini 
ifade eder [23, s. 216]. Saç kesmenin bir matem 
göstergesi olduğuna Yaşar Çoruhlu şöyle işaret eder: 
“Saçın kesilmesi, erken devir Türklerinde bir matem 
işareti sayılmıştır. Proto-Türk ve Hun devirlerinde 
bile, matem alâmeti olarak, kurganlarda kuyruğu 
düğümlenmiş ve kesilmiş atlara rastlandığı gibi, 
kesilmiş örgülü kadın saçlarına veya bir kese içinde 
bir parça olarak muhafaza edilen kadın saçlarına da 
rastlanmıştır. Bu saçlar hem matem durumunu, hem 
de kadının ölen kişiye bağlılığını ifade eder.” [24, 
s. 64]. Bilinen ilk yazılı Türk eserlerinden olan II. 
Türk Kağanlığı yazıtlarından Bilge Kağan yazıtında 
da matem tasviri şu şekilde verilir: “Bunca halk 
(cenaze töreninde) saçlarını kulaklarını kesti.” [25, 
s. 79]. Hun ve Köktürk dönemlerinden sonra da bu 
gelenek devam ettirilmiş, bazı Uygur metinlerinden 
takip edilebildiği kadarıyla alplık kurumuna mensup 
savaşçıların aslan yelesine benzeyen saçları ancak 
matemdeyken kesilmiştir [24, s. 66]. Saç kesme, 
yas belirtisi olmakla birlikte iki tarafın anlaşması 
ile biat etmenin sembolü olarak da görülmüştür. 
Araştırmacı Mihail Gorelik’in ifadeleri bu bağlamda 
önemlidir:“Urallarda bulunan VIII. veya IX. Yüzyıla 

ait bir Hazar gümüş tabağındaki iki güreşçinin 
müsabakasını resmeden kalıp kabartma resmi çok 
şaşırtıcıdır. (…) Mamafih bu makalenin yazarına 
göre güreşçilerin ikisi de erkektir. Saçları çözük olan 
hükümdar (han), saçları örgülü olan diğeri ise tahta 
talip olan kişidir. Sahnede Hazarların yaşamlarından 
alınmış gerçekkesitleri yansıtan ritüeller de yer 
almaktadır. Tahta geçecek hükümdarı belirlemek 
için eski hükümdar tahtın talibini bir düelloya davet 
etmek zorundadır. Düelloyu kaybederse tahtı rakibine 
terk etmek zorundadır. Yeni hükümdar tahta oturduğu 
zaman saçlarını çözüp serbest bırakır.” [22, s. 57]. Bu 
biat gösterisi bazen Tanrılar için de yapılmış olmakla 
birlikte bazı durumlarda kalıplaşmış anlayışlara ve 
düzene karşı çıkış belirtisi olarak uzun saçlardan 
vazgeçilmiştir [24, s. 63, 64].

Bu bağlamda saçın tamamen veya bir kısmının 
kesilmesi ya da örgü sayısının eksiltilmesi Türkiye 
Türkleri arasında da hem düğün hem de yas 
törenlerinde de görülen bir durumdur. Merhum 
araştırmacı Sedat Veyis Örnek bir çalışmasında yaslı 
kadınların saçlarını kesmekle birlikte örgülerini de 
çözdüklerini ifade ettikten sonra Erzurum’da bir 
kadının kocasının ölümünden sonra şöyle bir ağıt 
yaktığını da belirtir: “Bir saçımı ağ ördüm / Bir 
saçımı kara ördüm / Senin uğruna dağıttım der.” 
[26, s. 84]. Bir başka araştırmacı Carol Delaney ise 
Türkiye’deki kadınlara mahsus saç kültürü üzerine 
yapmış olduğu bir çalışmada düğünlerdeki saç 
örgüsü pratiğini şu şekilde örneklendirir: “ Uzun saç 
‘saçı uzun aklı kısa’ deyimiyle kadınların erkeklerin 
sahip olduğu bir şeyden mahrum olduklarını belirtse 
de kadınlığın sembolü ve övüncüdür. Kadınların 
bir arada sahip olduğu düşünülen serbest ve 
sınır tanımayan cinsellikleri hafifletilmeli ve 
ayrıca da kontrol altına alınmalıdır. (…) Örgüler 
gelinin kostümünün, saç örme eğlencesi de düğün 
kutlamalarının önemli bir parçasıdır. Bu örgüler 
sadece iki adet örgüyü değil her biri gümüş tellerle 
örülmüş yirmi-otuz ince örgüyü içerir. Örgülerin 
gelinin ayaklarına kadar uzaması gerekir, fakat 
kızın saçının o kadar uzun olması az rastlanan bir 
şey olduğundan farkı kapatmak için siyah yün 
ipliği örülür. Örgülerin bir tanesinin ucuna mavi bir 
boncuk tutturulur. Bu, örgülerin arzulanan bir nesne 
olduğunu gösterir; mavi boncuk da onlara gıpta eden 
kötü gözleri uzak tutmak içindir.” [27, s. 93]. 

3. Sonuç
Bir üst başlıkta verilen sözlü ve yazılı kültür 
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örneklerinden de görüleceği üzere sas toy veya tek 
bir yerde geçtiği şekliyle hıs toy görünen içeriği 
ve uygulamaları nispetince olumlu anlama sahip, 
eğlence merkezli bir toydur. Sas toyunda yapılan 
ve zaman zaman sayısı yetmişi bulan örgü adedinin 
evlilik töreniyle birlikte ikiye düşürülmesi ve bu 
sembol ile çifte örgülü kadının toplum tarafından 
medenî hâlinin farklı algılanması gerektiğine 
yönelik bir işarettir. Bu işaret aynı zamanda 
masumiyetin kaybedilmesidir [28, s. 441]. 

Bu minvalde bir eğlence pratiği olan sas toy, 
pratiğe konu olan ve pratiğin merkezinde yer 
alan saç örgülerinin sayısının önemli ölçüde 
azaltılmasından dolayı eski Türklere has bir yas 
uygulaması olan saçı tamamen kesme, büyük 
ölçüde kesme veya saçın azaltılması/eksiltilmesi 
bağlamında bir arka anlam ya da sembolik anlam 
olarak bir yas düşüncesini ve dolaylı olarak da 
bir yas uygulamasını çağrıştırmaktadır. Yaslı 
olmaya neden olan durum ise iki başlık altında 
değerlendirdik. Birincisi egzogamiye dayalı Hakas 
evlilik kurumundan dolayı günlük hayatta da ve bu 
günlük hayatın edebî sahadaki yansımalarından biri 
olan folklor metinlerinde de kahraman evlilik için 
mutlaka kendi boyunun dışında ve bazı mitik içerikli 
anlatmalarda Üst veya Alt Dünya’ya gitmesidir. 
Evlilik için bile gerekirse Orta Dünya’nın haricinde 
diğer iki dünyaya gidilmesi gerektiği dış evliliğin ne 
kadar önemli olduğunun gelenek tarafından bir kez 
daha vurgulandığını göstermektedir. Dış evlilikten 
dolayı farklı boylardan eş edinilen kızlar ölünceye 
kadar hayat sürecekleri kocalarının ata yurduna, 
çeyizleriyle birlikte gitmek durumundadır. Bu ele 
aldığımız ilk sebep ikinci sebebin de başlangıç 
noktasını oluşturmaktadır.

Sas toyu ile sembolik yası bağdaştırmamızın 
bir diğer sebebi ise saç ile yas töreni pratikleri 
arasındaki ilişkidir. Eski Türk kültürüne ait sanat 
tarihi, arkeoloji, dil yadigârları ve folklor ürünleri 
bize gösteriyor ki ağıt yakma, bağırıp-çağırma, 
yüzü kesip kan akıtma, karalara bürünme gibi 
uygulamalarla birlikte saç-baş yolma ve saçların 
kesilmesi acıyı gösterme biçimlerinin başında gelir. 
Bu saydıklarımız yasın doğasına uygun düşünce 
ve uygulama yapısıyla ilişkilidir. Yas tören ve 
uygulamalarının temel hareket noktası yakınını 
kaybeden bir insanın bu olay karşısında duyduğu 
tepkilerin şaşkınlık, isyan ve acı olmasından 
kaynaklanmasıdır [26, s. 81]. Ölünün ardından 

düzenlenen cenaze törenlerindeki yas pratiklerinde 
saç kesmenin sıklıkla yapıldığı tarihî ve edebî 
kaynaklarda çokça geçmektedir ve bunlarla ilgili 
örnekler bir üst başlıkta verilmiştir.

Ele aldığımız iki başlıktan ve bunlara dair 
verdiğimiz örneklerden yola çıkarak; örneklerini 
çokça Hakas folklorunda ve diğer Türk boylarının 
folklor örneklerinde de gördüğümüz saç töreni ve buna 
ait uygulamaların görünen anlamıyla bir eğlencelik 
uygulama, örtük/sembolik anlamıyla ise bir matem 
uygulaması olduğunu iddia etmekteyiz. Burada 
anahtar kavramlar ise kadın saçı, saçın evlilik akdinden 
önceki şekli, örülüş biçimi, örgü sayısı ile erkek 
evinde yapılan büyük toydan sonra kadının medenî 
hâlini de bâriz bir şekilde gösteren saç örgüleme sayısı 
ve biçimidir. Bu gösterge, kızın kendi baba ocağından 
başlayan acı ve yas içerikli yolculuğunun damadın 
baba evindeki toyuyla sonlanan ve işaretlenen kısmını 
oluşturur. Gelinin saflığı ve temizliği sembolik olarak 
zaten hayatının sonuna kadar kalacağı damat evine 
gelmesiyle bozulmuştur. Saç örgüsünün azaltılması 
ve gerdek ile de bu bozulma tamamlanacaktır. Bu 
sebeple masumiyetin kaybolması da bir nevi geçiş 
törenidir [28, s. 441]. 
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