KULA’DA SÜNNET GELENEKLER‹
The Circumcision Traditions in Kula
Les traditions relatives à la circoncision à Kula

S›tk› Bahad›r TUTU*
ÖZET
Bu makalede, Manisa iline ba¤l› Kula ilçesinde yap›lan “Sünnet Dü¤ünleri” ve bu dü¤ünler etraf›nda
oluﬂmuﬂ geleneksel uygulamalar tespit edilerek incelenmiﬂtir. Bu uygulamalar›n tespiti, davetli olarak kat›ld›¤›m›z bir sünnet töreninde, gözlem ve karﬂ›l›kl› görüﬂme yöntemleri kullan›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Kula’n›n, günümüzdeki ve geçmiﬂteki sünnet gelene¤i ve uygulamalar›n›n göz önüne al›nd›¤› bu incelemede,
sünnet gelenek ve uygulamalar›n›n oluﬂum, geliﬂim ve de¤iﬂim süreçleri de de¤erlendirilmiﬂtir.
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ABSTRACT
In this article, “The Circumcision Ceremonies” and the traditional practices around these ceremonies
in the Kula region of the Manisa district in Turkey have been collected and evaluated. As I was one of the
participants at a circumcision ceremony, I had an opportunity to collect traditional practices. While collecting
the traditional practices, “observing” and “face to face meeting” methods were used. In this article, the creation, development, and the change in the traditional practices surrounding the circumcision ceremonies in Kula were introduced and examined from a historical point of view.
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Kula, Kara Divlit Yanarda¤›’n›n
eteklerine kurulmuﬂ, Manisa iline ba¤l›
bir ilçedir. Kula, ﬂehirleraras› yollar›n
kavﬂak ve dinlenme noktas›nda bulunmas›, tarihî bir yerleﬂim birimi olmas›
nedeniyle ve çeﬂitli ekonomik özellikleri
ile dikkat çekmektedir. Kula’ya ba¤l›
Emre Köyü’nde, Yunus Emre ve Tapduk
Emre’ye ait oldu¤u iddia edilen mezarlar, Kula’n›n ziyaret ve ilgi çekme nedenleri aras›ndad›r. Kula Belediyesi taraf›ndan iﬂletilen Emir Kapl›calar› ise, ilçenin turizmle ilgili beklentilerinin odak
noktas›n› oluﬂturmaktad›r.
2000 y›l›nda yap›lan nüfus say›m›na göre 28.769’u (%54) k›rsal, 24.217’si
(%46) ilçe merkezinde olmak üzere, toplam 52.986 nüfusa sahip olan ilçenin
kentleﬂme düzeyi, Türkiye ortalamas›*

n›n alt›nda kalmaktad›r (www.kula.gov.tr).
Bu k›sa incelemenin konusu olan
Kula sünnet gelenekleri hakk›ndaki tespitlerimize yer vermeden önce, genel olarak ve Türklerde sünnet kelimesi ve uygulamas› hakk›nda k›saca bilgi vermek
yerinde olacakt›r.
Arapça bir kelime olan “sünnet”in
sözlük anlam› “iﬂlek yol” olup, geniﬂ anlamda Allah’›n yolunu ve insan›n âdet
haline getirdi¤i davran›ﬂlar› ifade eder.
Bu kelime ‹slâmî bak›mdan ise, Hz. Muhammed’in, Müslümanlarca uyulmas›
gerekli say›lan davran›ﬂlar› ve herhangi
bir konuda söylemiﬂ oldu¤u söz anlam›na gelmektedir. Sünnet kelimesi Türkçede, erkek çocukta erkeklik organ› ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi gelene-
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¤i ﬂeklinde ikinci bir anlam daha kazanm›ﬂt›r. Arapçada bu gelene¤i karﬂ›layan
kelime ise “hitan”d›r (Türkdo¤an;19661969:197). Hitan kelimesi Türkçe’de de
kullan›lmakta olup, Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki baz› yerlerde sünnet dü¤ünü,
“hitan meclisi” tabiri ile de ifade edilmektedir (www.elazig.gov.tr).
Sünnet, toplumumuzca her ne kadar ‹slâm kaynakl› bir uygulama olarak
kabul görse de, kültürümüzdeki eski
inanç unsurlar›n›n ve di¤er unsurlar›n
ﬂekillendirdi¤i bir gelenek olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Öyle ki, komﬂu ilçe ya
da köyler aras›nda bile baz› farkl› uygulamalarla karﬂ›laﬂmak mümkündür.
Bu incelemenin konusu olan Kula
sünnet gelenekleri, 17-18 Temmuz 2004
tarihlerinde, Camicedid mahallesi, 185
sokak, numara 6, Kula’da ikâmet etmekte olan ‹smail Kasap’›n (sünnet olan çocuklar›n dedesi) evinde, Mesut Kasap ve
Mürüvvet Kasap’›n o¤ullar› ‹smail (10
yaﬂ›nda) ve Mehmet Kasap’›n (6 yaﬂ›nda) sünnet dü¤ünlerinde derlenmiﬂtir.
Kardeﬂlerin birlikte sünnet edilmesi, Türkiye genelinde oldu¤u gibi, Kula’da da yayg›nd›r. Dede ‹smail Kasap
(66 yaﬂ›nda) ve o¤lu Mesut Kasap (31 yaﬂ›nda) leblebi imalât› ile u¤raﬂmaktad›r.
Anne Mürüvvet Kasap ise ev han›m›d›r.
Aile, “Kasaplar” lâkab› ile an›lmaktad›r.
‹smail Kasap ve sünnet dü¤ünü davetlilerinden Ahmet Kömürcü’den (60
yaﬂ›nda) edindi¤imiz bilgiye göre, sünnet dü¤ününe davet, sünnetten bir, iki
hafta önce davetiyeler yollanarak gerçekleﬂtirilir. Davetiyede, sünnet gezmesi, yemek, k›na gecesi ve mevlidin hangi
tarih ve saatte olaca¤› belirtilir. Davetiyede bunlara ek olarak, “bir kiﬂilik”, “iki
kiﬂilik” ya da “ailecek” gibi ibareler de
bulunur. Bu ibarelerin eklenmesinin sebebi, davet edilen kiﬂilerin say›s›na göre,
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haz›rlanacak yemeklerin miktar›n›n
ayarlanmas›d›r. Derlemenin yap›ld›¤›
sünnet dü¤ününün davetiyesinde, “ailecek” ibaresi bulunuyordu.
Yaklaﬂ›k otuz y›l önce yörede üç gün
kadar da sürebilen sünnet dü¤ünleri,
günümüzde iki gün sürmektedir. Sünnet
dü¤ününün üç günden iki güne düﬂmesi
ekonomik nedenlere ba¤l› olarak aç›klanabilir.
Kula’da, tipik bir sünnet dü¤ününün program› ﬂu ﬂekildedir:
1. Gün:
a. Saat 07.30 sular›ndan ikindi vaktine kadar yemeklerin haz›rlanmas›.
b. Ö¤leyin, sünnete erken gelmiﬂ
olan konuklara tahinli çörek, peynir ve
karpuz ikram edilmesi.
c. Saat 15.00 sular›nda kap› önünde
davul ve k›rnata (sol klarnet) eﬂli¤inde
seymenlerin “B›çakl› Oyun” adl› oyunu
oynamas›, ard›ndan önde seymenler, arkas›nda ata binmiﬂ sünnet çocu¤u ve
sünnet dü¤ününe kat›lm›ﬂ erkeklerin,
çarﬂ›da ve Kula sokaklar›nda dolaﬂarak
evin önüne dönmesi.
d. ‹kindi vaktinden (15.15) akﬂam
vaktine (20.45) kadar sünnet yemeklerinin yenmesi.
e. Akﬂam vaktinden sonra k›na gecesi.
2. Gün:
a. Saat 12.00’de mevlit
b. Mevlit esnas›nda, sünnet çocu¤u,
gençler ve kad›nlar›n Kula’n›n caddelerinde arabalar ile gezmesi.
c. Sünnet iﬂleminin gerçekleﬂmesi
ve ard›ndan misafirlerin sünnet çocu¤una hediyeler vermesi. (Öztürk;1986:152)
Yapt›¤›m›z gözlemler ve karﬂ›l›kl›
görüﬂmelerle, Kula’n›n bu tipik sünnet
program›n›n ayr›nt›lar› tespit edilmiﬂtir.
Tespit etti¤imiz bu gelene¤in çeﬂitli özellikleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi verhttp://www.millifolklor.com
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mek ve de¤erlendirme yapmak uygun
olacakt›r.
Sünnet yemeklerinin malzemeleri,
sünnet sahibi taraf›ndan, sünnetten birkaç gün önce temin edilerek evin kilerinde muhafaza edilir. Malzemelerin temin
edilmesi esnas›nda, “yemekçiler” tutulur. Yemekçiler, sünnet ve dü¤ün gibi organizasyonlar için yemek yapan profesyonel kiﬂilerdir. Sünnetin birinci günü,
saat 07.30 civar›nda, evin avlusunda,
evin avlusu uygun ﬂartlara sahip de¤ilse, komﬂu evlerden en uygun olan›n›n
avlusunda yemek piﬂirme iﬂine baﬂlan›r.
Yemekler, sünnet evinden getirilen
odunlar›n yak›ld›¤› ocaklarda piﬂirilir.
Haz›rlanan yemekler, mercimek çorbas›
(tavuklu), et yeme¤i (domates, biber ve
so¤anl›, dana eti), taze fasulye, etli nohut, pilav, keﬂkek, salata, turﬂu, ayran
ve tulumba tatl›s›d›r.
Davetli oldu¤umuz sünnette, “yemekçi” olarak, Zübide Kaptan (58 yaﬂ›nda), Sedef Çelik (58 yaﬂ›nda), Hatice Ay
(50 yaﬂ›nda), Latife (Latiﬂ) Ekmekçi (38
yaﬂ›nda) adl› kad›nlar tutulmuﬂtur. Yemekçilerin baﬂ› olan Zübide Kaptan, yemek yapmay› Selendi’de ailelerinin lokantas›nda, annesinden ö¤renmiﬂtir. 18
yaﬂ›nda gelin olarak geldi¤i Kula’da, o
tarihten beri yemekçi olarak dü¤ün ve
sünnetlere ça¤r›lmaktad›r. Bu kiﬂiden
ald›¤›m›z bilgiye göre, eski sünnetlerde,
yukar›da sayd›¤›m›z yemeklere ek olarak su böre¤i yap›lmaktaym›ﬂ. Tespitimize göre, 1986 y›l›nda su böre¤i henüz
sünnet yemekleri aras›nda halâ yer almaktayd› (Öztürk;1986:152). Su böre¤i,
sünnet evinin han›m› ve komﬂu kad›nlar
taraf›ndan haz›rlanmaktayd›. Kahvede
görüﬂme f›rsat› buldu¤umuz kaynak kiﬂilere göre, su böre¤inin sünnet yemekleri aras›ndan ç›kar›lmas›, bu iﬂin kad›nlara zor gelmesi ile ilgilidir. Gerçekten
http://www.millifolklor.com

de, sünnete davet edilen yüzlerce misafir
için su böre¤i yufkas› açmak, oldukça
zahmetli bir iﬂtir. Günümüzde Kula kad›nlar›n›n yaﬂam ﬂekli, eskisine göre çok
fazla fark arz etmedi¤i halde, dü¤ünlerde “su böre¤i” haz›rlama gelene¤i terkedilmiﬂtir. Kula kad›nlar›n›n, su böre¤i
yapma gelene¤inin terk edilmesine, fark
ettirmemeye çal›ﬂarak da olsa, sevindikleri gözlemlenmiﬂtir.
Yemekler ikindi vaktine yetiﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›rken, ö¤le saatlerinde sünnete erken gelmiﬂ olan misafirlere, sünnet evinde karpuz, peynir ve tahinli çörek ikram edilir.
Saat 15.00 civar›nda, evin önünde
k›rnata ve davul çal›nmaya baﬂlar. Bir
müddet sonra yaren teﬂkilat›na ba¤l›
olan “seymen” toplulu¤u da evin önüne
gelerek, yöreye has “B›çak Oyunu”nu,
ard›ndan da “Harmandal› Oyunu”nu oynar. Seymenlere, yörede, “seyman”, “efe”
gibi isimler de verilmektedir. Oyunun
ard›ndan seymenlere, davulcu ve k›rnatac›ya önceden haz›rlanm›ﬂ olan havlular da¤›t›l›r. Daha sonra, en önde elinde
k›l›c›yla “Yaren Baﬂ›”, ard›nda iki elinde
b›çak olan “yaren k›zanlar› (seymenler)”,
arkas›nda atlara bindirilmiﬂ sünnet çocuklar› (büyük çocuk öndeki, küçük çocuk arkadaki atta), en arkada ise erkek
davetliler olmak üzere kalabal›k bir
grup halinde sünnet gezmesine ç›k›l›r.
Gezmede, davul ve k›rnata ile “zeybek
havalar›” çal›n›rken, seymenler de ellerindeki b›çaklar› bir ritim çalg› gibi kullanarak dans eder, bu ﬂekilde tarihî Kula çarﬂ›s› ve sokaklar›nda dolaﬂ›l›r. Yaren baﬂ›n›n k›l›c› ve bak›ﬂlar› ile verdi¤i
komutlar do¤rultusunda, gruptaki seymenler “Hey” gibi nidalarla hayk›r›r. Bu
hayk›r›ﬂ, “Zeybek” türünde kullan›lan
9/8’lik usûlün üçlü grubunu kapsayan
bir uzunlukta olabilece¤i gibi, bazen bir
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ölçü boyunca süren bir uzunlu¤a da eriﬂebilir. Yine yaren baﬂ›n›n baﬂ› çekmesiyle, baz› ezgilere sünnet gezmesine kat›lanlar›n hepsi eﬂlik eder. Söz konusu
gezmede, “Yörük Ali Zeybe¤i” gezmeye
kat›lan herkesin iﬂtiraki ile seslendirilmiﬂtir. Bu zeybek ezgisi ilk kez, Kula’n›n
kuzey komﬂusu olan Demirci’de, Ferruh
Arsunar taraf›ndan, Demirci Mustafa’dan derlenen bir “Kent Zeybe¤i”dir.
Bu gezmede, bugün yayg›n olarak bilinen Muzaffer Sar›sözen’in Nazilli’den
derledi¤i varyant›n icra edilmesi dikkat
çekicidir (Akdo¤u;2004:653-654). Gezmeye kat›lanlar›n hepsinin bir a¤›zdan
bu icraya kat›lmalar›, hepsinin ayn› anda heyecanlanarak coﬂku duymas›n›
sa¤lamak bak›m›ndan toplumsal olarak
birleﬂtirici bir iﬂleve sahiptir.
Evin önüne geri dönüldü¤ünde, seymenler bir müddet daha b›çakl› oyuna
devam ederler. Yaren baﬂ›n›n komutu ile
seymenler yere çöker ve çalg›lar susar.
Yaren baﬂ› yüksek bir ses tonu ile ﬂöyle
bir selamlama manisi söyler:
Koyunu sald›k düze,
Yay›ld› ç›kt› düze.
Selamünaleyküm
Dü¤ün a¤as› size.

Yukar›daki maninin ikinci ve dördüncü dizelerinden sonra, seymenler
hep bir a¤›zdan “hey” diye hayk›r›rlar.
Halk aras›nda bu manilere “de¤iﬂleme”
de denir. Benzer bir mani, dü¤ünlerde
yaren k›zanlar›n›n, k›z evinin önüne gelerek selamlama yapmas› esnas›nda da
karﬂ›m›za ç›kar.
Keçiyi sald›k kuza,
Yay›ld› ç›kt› düze.
Selamünaleyküm
A¤alar size (ﬁ›pka, Mete; 2003:12).

Görüldü¤ü üzere, karﬂ›m›zda mani
oluﬂturmakta kullan›lan bir formül vard›r. Ba¤lam›n gerektirdi¤i moral koﬂul-
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lar içerisinde, kelime baz›nda de¤iﬂikliklerle, benzer kavramlar›n ayn› maninin
ayn› yerlerinde kullan›larak mani türetildi¤ini görmekteyiz. ‹crac›, asl›nda maniyi ezberlememekte, kullan›lacak fikir
gruplar›n› akl›nda tutmaktad›r. (Ekici;
2004: 122)
Selamlama manisinden sonra, yine
bir müddet oyuna devam edilir. Yaren
baﬂ›n›n komutu ile tekrar çökülür. Seymenler çöktükten sonra, yaren baﬂ›, örneklerini burada verdi¤imiz manilerin
fikir gruplar›n› kullanarak, “bahﬂiﬂ manisi” icras›na baﬂlar.
Tabancam dolu atm›yor,
Bu efeler benim sözüme bakm›yor.
Sünnetin babas› bahﬂiﬂi vermeden
Bu efeler kalkm›yor.

Yaren baﬂ› Zekeriya Madenci (59
yaﬂ›nda, ilkokul mezunu, emekli memur,
21.07.2004), bu aﬂamada ﬂu iki maninin
de kullan›lmas›n›n uygun olabilece¤ini
belirtmiﬂtir.
1.

Evlerinin önü i¤de,
‹ki dallar› yerde,
Sünnetin amcas›
Bu efelerin bahﬂiﬂi nerde?

2.

Yo¤urdum vard›r ezilecek,
Tülbentten süzülecek.
Ver a¤am bahﬂiﬂimi
Çok yerim daha gezilecek.

Sünnet çocu¤unun dedesi, babas› ve
amcas› için bu iﬂlem tekrarlan›r. Bahﬂiﬂ
iﬂlemi tamamland›ktan sonra, s›ra sünnet çocu¤unun attan inmesine gelir. Bu
s›rada, manilerin söylenme amac›, manide belirtilecek kiﬂiden, çocu¤a hediye sözü vermesini istemektir. Bu söz çocu¤un
gözünde çok inand›r›c›d›r. Ne de olsa bu
sözü, eli k›l›çl›, kahraman edalar›yla
heybetli bir görünüme sahip olan yaren
baﬂ› almaktad›r. Yaren baﬂ›, bu uygulama s›ras›nda aﬂa¤›daki manilerden uygun bulduklar›n› söyler. Bu manilerde
de, yaren baﬂ›n›n uzat›p vurgulad›¤› dize
http://www.millifolklor.com
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sonlar›nda, seymenler ya son kelimeyi
tekrarlar ya da “hey” diye hayk›r›rlar.
1.

Sapan› idare eden k›l›nçla oktur,
Sünnetin dedesinin gönlü gözü toktur.
Dedesinden bu sünnet çocu¤una
Üzüm ba¤› hakt›r.

2.

‹nme sünnet inmen,
Aç kula¤›n› efeyi dinlen.
Dedenden bilgisayar sözü almadan
Attan inmen.

Manilerde, çocuk için istenen hediyenin, çocu¤un yaﬂ›na ve ailenin ekonomik durumuna uygun olmas›na dikkat
edilir. Güncel bir unsur olan bilgisayar›n
manilerde yer almas›, yaratma veya yeniden yaratma formülü içinde de¤iﬂebilen kavramlara bir örnek oluﬂturmaktad›r. Yaren baﬂ›, davetlilerin huzurunda
söz ald›ktan sonra çocu¤un attan inmesine izin verir.
Sünnet törenindeki görevini icrâ ettikten hemen sonra kendisi ile yapt›¤›m›z görüﬂmede, 12 yaﬂ›ndan beri yarenlik etti¤ini belirten Zekeriya Madenci,
yöredeki sünnet gezmelerinde seymenlerin yer almas›n›n yaklaﬂ›k yirmi y›ll›k
bir geçmiﬂe sahip oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Bu kiﬂi ayr›ca, Salihli, Selendi, Alaﬂehir,
Turgutlu ilçelerine ve Manisa il merkezine de gösteriler yapmaya gittiklerini
söylemiﬂtir.
Sünnet gezmesinden sonra ikindi
vaktinde, evin soka¤›na büyük tahta sofralar kurularak, yeme¤e baﬂlan›r. Kad›nlar ve erkekler ayr› masalarda yemek
yerler. Fakat günümüzde seyrek de olsa
ayn› aileden olan kad›n ve erkeklerin,
ayn› masada yemek yedikleri görülmektedir. Yemekler yukar›da belirtti¤imiz
bir s›ralamaya göre, kad›nlara komﬂu ve
akraba genç k›zlar taraf›ndan, erkeklere
ise komﬂu veya akraba delikanl›lar taraf›ndan ikram edilir. Uygun bir yere ise
portatif bir çeﬂme kurulur. Bu çeﬂmeye
su, sünnet evinden ya da bir komﬂunun
http://www.millifolklor.com

evinden hortumla getirilir. Yemekten
kalkan erkekler, sünnet çocu¤unun babas›na veya dedesine üstünde kendi adlar› yaz›l› zarflar içinde para verirler. Yeme¤in ikram›ndaki yard›mlaﬂma ve bu
hediye gelene¤inin uygulan›ﬂ› toplumsal
dayan›ﬂman›n güzel bir örne¤idir.
Yemek bitiminden sonra soka¤›n
uygun bir yerine k›na gecesi için sandalyeler yerleﬂtirilir. K›na gecesine yaln›zca
kad›nlar kat›l›r. Ne yaz›k ki k›na gecesinde, karma müzik türlerindeki örnekleri icra eden ve ﬂehir hayat›n›n ekonomik durumu zay›f kesimlerinde kabul
gören çalg›c›lar›, bir org ile çal›p söyleyerek icrada bulunurlar. Burada çocuklara
k›na yak›l›r ve davetlilere çerez ikram
edilir. K›na gecesinin bitiminde, Kula d›ﬂ›ndan gelen misafirler, sünnet sahibinin, akrabalar›n›n ve komﬂular›n evlerinde yat›ya al›n›r. Böyle bir ortamda
bulunan herkes, size, Kulal›lar›n misafirperverli¤inden övgü ve minnetle söz
edecektir.
Sünnet töreninin ikinci günü, saat
12.00’de sünnet evinde mevlit okunur.
Bu mevlide kat›lan kad›nlar sünnet
evinde, erkekler ise kap›n›n önünde oturarak mevlidi dinler ve dualara eﬂlik
ederler. Bu esnada gençler, çocuklar ve
kad›nlardan isteyenler otomobillerle
sünnet gezmesine ç›karlar. Otomobil ile
gezme âdeti, Kulal›lar›n iddias›na göre,
çok uzun süredir, neredeyse kasabaya
ilk taksinin gelmesinden beri devam etmektedir. Gezmede, Kula sokaklar› yerine, ki bu dar sokaklarda araba sürmek
imkâns›z gibidir, Kula’daki caddeler tercih edilir.
Geleneksel uygulamalarda, çocuklar mevlit bitiminde sünnet edilirken, bizim kat›ld›¤›m›z sünnet dü¤ününde oldu¤u gibi, baz› sünnetlerde ise, çocuk
sünnet töreninden bir ay kadar önce de
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sünnet edilebilmektedir. Geleneksel uygulamalarda çocuklara sünnetten sonra
hediye verilir. E¤er sünnet, sünnet dü¤ününden önce gerçekleﬂtirilmiﬂ ise, hediyeler, atla sünnet gezmesi bittikten
sonra, çocuk yüksekçe bir yere ç›kar›larak verilir. Sünnetin, törenden önce yap›lmas›n›n yayg›nlaﬂmas›yla birlikte,
halk›n büyük ço¤unlu¤unun sünnetçi seçiminde sa¤l›k personeli olmayan, sünnet yapmay› berber olan babas›ndan ö¤renen geleneksel sünnetçiyi tercih etmesi dikkat çekicidir. Geleneksel sünnetçi,
uyuﬂturucu sprey ve i¤ne gibi modern
aletleri kullanmakta, fakat dikiﬂ atmak
yerine ba¤lamal› bir yöntemi kullanmaya devam etmektedir. Halk›n sa¤l›k personeli yerine geleneksel sünnetçiyi tercih etmesinde, sa¤l›k personelinin çocuklar›n can›n› yakt›¤›, en az›ndan çocuklar›n bu kiﬂilerden korktuklar› iddialar› etkilidir.
Yapt›¤›m›z derleme s›ras›nda, yörede kirvelik gelene¤i olmad›¤›, ayr›ca baz› yörelerde görülen sünnet yata¤›n› çok
fazla süsleme gelene¤inin, en az›ndan
günümüzde bu yörede uygulanmad›¤›
gözlenmiﬂtir. Yöre sakinlerine yöneltti¤imiz sorular do¤rultusunda, Kula’da sünnet için çocu¤un alt› ile on yaﬂ aras›nda
olmas›n›n tercih edildi¤ini ve sünnet törenlerinin özellikle yaz aylar›nda yap›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
Yapm›ﬂ oldu¤umuz gözlemler ve inceleme sonucunda, Kula’da eski sünnet
geleneklerinden baz›lar›n›n hâlâ muhafaza edildi¤i, bunlar›n yan›na yeni uygulamalar›n eklendi¤i, baz› geleneklerin
ise terk edildi¤i görülmüﬂtür. Yörede eskiden üç gün sürebilen sünnet dü¤ünlerinin, günümüzde iki gün sürdü¤ü tespit
edilen de¤iﬂimler aras›ndad›r. Kad›n›n
toplum içinde farkl›laﬂmakta olan rolü
ve konumunun, geleneklerin terk edil-
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mesi ya da de¤iﬂmesi üzerinde etkili oldu¤u gerçe¤i, su böre¤inin sünnet yemekleri aras›ndan ç›kar›lmas› ve kad›n
ve erkeklerin sünnet yeme¤ini ayn› masada yemesinin kabul edilebilir hale gelmesi örneklerinde kendini göstermektedir. Terk edilen ya da de¤iﬂen gelenekler
yan›nda, seymenlerin sünnet gezmesine
kat›lmas› yeni bir uygulama olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. ﬁimdilik bu uygulaman›n yirmi senelik bir geçmiﬂi oldu¤unu hat›rlayan Kula halk›, otomobillerle
sünnet gezmesi uygulamas›n›n ne zaman baﬂlad›¤›n› hat›rlamad›¤› gibi, gelecekte bu uygulaman›n da ne zaman baﬂlad›¤›n› hat›rlamayacakt›r.
Gördü¤ümüz gibi, ﬂimdi eski olan
geleneklerimiz de bir zamanlar yeni uygulamalard›. Gelenekler do¤ar, geliﬂir ve
de¤iﬂirler veya do¤ar, de¤iﬂir ve geliﬂirler. Bir toplum taraf›ndan benimsenen
ve uzun süre devam eden de¤iﬂmeler kal›c›d›r ve geliﬂme olarak kabul edilirler.
K›sa süreli ve etkili olmayanlar ya “moda” ya da “bozulma” terimleri ile ifade
edilmelidir (Ekici;2004:20).
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